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Bij de intrede
van 1964!
Bij de intrede van het nieuwe jaar
wenst de Redactie van Zandvoorts
Nieuwsblad alle inwoners van Zandvoort onder Gods Zegen een succesvol, vredig en gelukkig 1964 toe.
Moge het een jaar zijn, waarin, vele
wensen en verlangens in vervulling
gaan, zowel in het privéleven als m
het zakendoen, op welk gebied dan_
ook.
v Wanneer een nieuw jaar zijn intrede doet, dan gaan onze gedachten
al weer uit naar hst komende seizoen. Het is nog maar eon kwestie
van enkele maanden, hoog uit een
week of acht, of onze strandpachters
verschijnen, alweer op ons strand en
dit zal zeker het geval zijn in djt
jaar, nu de Paasdagen uitzonderlijk
vroeg vallen, namelijk einde maart.
Laat ons hopen, dat we thans eens
een zomer tegemoet gaan, die ons
zon en •warmte zal brengen en niet,
zoals dat reeds enkele jaren achtereen het geval was, een op enkele
weken na verregend seizoen.
" Wat Zandvoorts Nieuwsblad beIreft kunt U ervan op aan, dat we
ook dit jaar de gebeurtenissen in
Zandvoort weer op de voer zullen
volgen en onze naam als orgaan met
een zuiver plaatselijke inslag zullen
blijven handhaven. U hebt het ongetwijfeld in het afgelopen jaar reeds
bemerkt: het gaat
Zandvoorts
Nieuwsblad niet slecht! De belangstelling voor ons blad is not? steeds
groeiende en vele malen moesten
wij met extra grote edities verschijnen. In dit opzicht — en gelet
op deze groei — koesteren wij
grootse en grote plannen,
die we in
de loop van dit jaar1 hopen te kunnen,. verwezenlijken. U hoort daar in
de, komende tijd, naar wij hopen
binnenkort, nog wel meer van.
Dat abonnements-" en advertentieprijs' iets ,moest worden verhoogd,
lag besloten in\ d e loop der gebeurtenissen. Hóev gaarne wij 'de oude
Marieven -hadden, gehandhaafd, zoals
•^jl-^j'^aU'Jriróar^cgaffTiei.^ê^arSi''
is geweest,'dit ging niet meer. De
sterk gestegen onkosten, verhoging
van papierprijs enzovoort, maakten
, het ons onmogelijk, op de oude voet
te kunnen voortgaan. Wij zijn er
echter van overtuigd, dat deze betrekkelijk geringe verhoging geen
moeilijkheden zal opleveren ten opzichte van onze abonné's en adverteerders, die wij bij deze gaarne
dank zeggen voor,het reeds zo lang
genoten vertrouwen.
In dit jaar hopen wij onze kring
van medewerkers(sters) nog weer
wat uit te breiden, hetgeen tl in de
loop van de komende maanden zeker
duidelijk zal worden. Zo langzamerhand zijn wij de periode van éénmans-bedrijf ontgroeid en zullen, —
mede gelet op d& steeds voortgaande
uitbreiding van Zandvoort — onze
bakens wat dienen te verzetten.
Hoe dit alles zich zal ontwikkelen
moet nog even worden afgewacht,
doch dat er veranderingen op til
zijn, die de verdere groei van ons
blad zullen tengevolge hebben, daarvan kunt U reeds nu verzekerd zijn.
Wat 1964 ons brengen, zal is voor
een ieder van ons thans nog verborgen, doch enthousiast en met
volle energie treden wij die toekomst tegemoet. Moge Gods onmisbare Zegen op ons werk rusten opdat wij kunnen blijven werken in
het algemeen belang van Zandvoort
en zijn inwoners dat ons zozeer ter
harte gaat en waarvan de bevordering ons als plaatselijk Nieuwsblad
bij ons werk als uiteindelijk doel
steeds voor ogen staat,
K.
NIEUWE DIRECTEUR P.W.
De heer C. H. Vogt, de nieuw, benoemde directeur van de Dienst van
Publieke werken te Zandvoort zal
deze functie aanvaarden op l februari 1964.

.WURF-PRAET"

WTJLLUM V.d. WXJRFF:
Zal 't nuwejaer
weer bij 't ouwe blaive?

Dei tijd heeft grote kracht,
Door tijd wordt veel gedaan.
Toch mist de tijd één ding,
Hij weet niet stil te staan.
Jan Vos

•n

Uitslag Kerstetalage-wedstrijd
De door ons blad georganiseerde
Kerst-etalagc-wedstrijd is in meer
dan één opzicht ccii verrassend succes geworden. Ondanks de zeer korte tyd van voorbereiding was de
animo ervoor zeer groot, zij het ook,
dat wij van de zijde van het publiek
méér belangstelling hadden verwacht.
Doch de winkeliers hebben zich
van hun beste zijde laten zien. Er
waren er verscheidenen, die verrasscnd mooie, interessante en ook orSinele etalages hadden gemaakt en
o\er'het algemeen kon worden vastgesteld, dat er veel iyd en moeite
aan is besteed, om zo mooi mogelijk,
voor de dag te komen.
In totaal namen aan de wedstrijd
63 winkeliers deel, een respectabel
aantal, dat stellig groter zou zijn gewecst, indien aan de voorbereiding
meer tijd had kunnen worden besteed.
Wat het publiek betreft: we zeiden
al: de belangstelling was niet zo
groot, als we hadden verwacht. Een
aantal factoren speelde daarbij natuurlijk een rol. Het weer zat niet
mee, het was op de beoordelingsdagen vrij koud en de straten slecht
begaanbaar, hetgeen velen ervan zal
hebben weerhouden, alle winkels af
te lopen, om. de letters te verzamelen. Er waren er dan ook heel veel
die wat de letters betreft, er maar
een gooi naar hebben gemaakt. Vermoedelijk hebben ze kans gezien,
eerst zelf de slagzin samen te stellen. en toen op eigen houtje de letters maar-verdeeld. Er waren ook
biljetten bij, die alleen de slagzin
vermeldden en niet de etalage-letters.
Vanzelfsprekend kwamen deze
niet voor eon prijs in aanmerking.
In totaal kwamen 87 biljetten binnen, waarvan er slechts vijf correct en juist waren ingevuld. Deze
vijf. krijgenielk eenl waardebon van
.^-i-r pn.->t>)^(w'i3-2'->' jic.r>,.*<i. V»st«»lo*» bij een vsii onze Zandvoortse winkeliers.
Het zijn:
N. van den Bos,
J. P. Heijeplantsoen 18
Mejuffrouw H. W. Brugman,
Weimarweg 4
Mevrouw L.1 Brugman-Kerkman,
" Haarlemmerstraat 6
Freddy Kok, Brederodestraat 29.
Henk Koper, Hulsmanstraat 16.

De slagzin luidde:
Voordelig koopt U en met plezier,
bij de Zandvoortse winkelier!
Bij de beoordeling van de etalages
bleek Boekhandel Esvé, Grote
Krocht 17 hot hoogste aantal punten te hebben behaald.n.l. 19. Inderdaad ademde deze kunstzinnige- etalage wel op bijzondere wijze de
kerstsfeer. Wij wensen de heer Sijtsma met dit succes van harte geluk.
Hij krijgt een waardebon van. ƒ 40,en komt voor een jaar in liet bezit
van de Zandvoorts Nieuwsblad wisselbeker, die thans nog in Sporthuis
Zandvoort, Haltestraat 35, in de otalage te zien is.
Verder waren er vijf winkeliers, die
18 punten behaalden. Zij krijgen elk
een waardebon van ƒ 12,-. Dit waren
Bakkerij Koelemij, Haltestraat 33,
Bakkerij Seijscner, Haltestraat 23.
Jupiter, (fa. Bruijnzeel) Haltcstraat 6
firma Schuilenburg, Gr. Krocht 5-7,
Anth. Bakels n.v., Kerkstraat 29
Vijf winkeliers behaalden 17 punlen.
Zij ontvangen, een waardebon van
ƒ 7,-. Het zijn:
Firma Notten, Textiel, Haltestr. 59
Woninginrichting Balledux,
Haltestraat 27-29
Kunsthandel Pauline Reijenga,
Haltestraat 19
Hoyng's geschenkeuhuis,
Raadhuisplein 3
Boekhandel van Petegem,
Kerkstraat 28
Al deze prijswinnaars wensen wij
van harte geluk met dit resultaat.
De-waardebonnen zullen eind dezeof begin volgende week worden
toegezonden. De winkeliers, waar
deze worden besteed, worden verzocht, een nota aan ons adres,. Zeestraat 57 rood, te willen zenden. Het
-geld wordt dan, - na ontvangst van
de nota, gebracht.
En tenslotte volgt hier de afrekening
vaijvdeze actie.
63 fjwïnkeliers .betaalden,,<•'» 0..- „deel- /'
iiaijïegeioT'io jvi!t,~. sSen waarcteuim
van ƒ40.-. Vijf waardebonnen van
ƒ 24,— is ƒ 120,—; 5 waardebonnen
van' ƒ 12,— is ƒ 60,—; 5 waardebonnen (van ƒ 7,— is ƒ 35,—.
Onkosten: extra drukwerk, etalagekaartjes, enz. ƒ 35,-. Wisselbeker
ƒ 25,-, totaal 315,-.
Alle deelnemers hartelijk dank. Een
volgende maal hopen we het weer
beter en groter opgezet te organiseren
Red. Zandvoorts Nieuwsblad

MEDEDELING
Anders dan de dagbladen, die
reeds hun tarieven hebben
verhoogd, hebben de plaatselijke nieuwsbladen, en daarmee ook Zandv. Nieuwsblad
de noodzakelijke verhoging
van hun abonnementsprijs per
l januari 1964 laten ingaan.
Zandvoorts Nieuwsblad gaat
derhalve voor 1964 ƒ 5,— per
jaar kosten. Het advertentietarief wordt met 2 cent per
m.rn.-regel verhoogd.
Redactie.

GERIDDERD
Tot ridder in de orde van Oranje
Nassau is door H.M. de Koningin
benoemd de heer Mr. B. W. Kroon,
secretaris van de Federatie van
Verenigingen van Cultuurondernemingen. gevestigd te Amsterdam,
wonende te Bentveld.
Do burgemeester van Zandvoort,
Mr. H. M. van Fenema, heeft de bij
deze onderscheiding behorende versierselen op 31 december j.l. ten
rnadhuize aan de heer Kroon uittcreikt.
KEKSTBOMENVUUR
OP HET STRAND
Do gehele dag had de Zandvoortse
jeugd donderdag j.l. kcrbtbomen
aangevoerd naar het strand voor de
massale kerstboom-verbranding die
op des avonds half acht was vastgesteld. Dit jaarlijks weerkerend
gebeuren blijkt een zó attractief
evenement voor de Zandvoortse
jeugd te zijn, dat het vroeger veel
voorkomend zelf vuurtje stoken van
oude kerstbomen vrijwel tot het
verleden behoort. Er werd bij dte
politie dan ook niets van die aard
gemeld. Wel sjouwde men enthousiast soms met hele rijen bomen
naar het strand, waar de brandstapel tegen het verbrandingsuur
tot een respectabele hoogte en omvang Was gegroeid.
>r)ir. . InXlf. -Ji/jhf- _. -uuJS.P»—cta'*»!»-.J
enderï -«belangslellenaen. op het
strand en l;;ngs de Boulevards aanwezig en een enorme steekvlam, die
het donkere mistige strand in oranje
gloed zette, was de aanvang van
het gigantische kerstbomenvuur dat
de politie en de brandweer angstvallig in het oog hield.
Er was bovendien nog voor vuurwerk gezorgd, dat in de brandstapel
geworpen, fraaie lichteffecten veroorzaakte en het schouwspel van de
hoog oplaaiende vlammen boeiend
en succesvol maakte. Algemeen had
men er dan ook van groot tot klein
weer de grootste bewondering voor.
Na ruim een half uur doofden de
vuurtongen en bleef nog een fel
smeulende hoop over die later op
de avond door de brandweer op
Mr. H. M. van Fenema acte de prevakkundige wijze werd gedoofd en
scnce gaf. Het werd 'n gebeurtenis,
die in Zandvoort nog nimmer was verspreid.
Ook dit jaar was deze massale
beleefd. Het uitgebreide Kerstmenu,
kerstboomverbranding weer een gewaarbij kip als hoofdschotel niet [ bcurtenis, waarmede politie en
ontbrak, bleek, door de directie van - brandweer, die er veel werk aan
hotel Bouwos met grote zorg te zijn
hadden, zeer velen aan zich heeft
samengesteld en tot ruim half tien
verplicht.
was men hier in een uitermate gezellige stemming bijeen, waarbij
NIEUWE WONINGEN
verschillende sprekers het \voord
De N.V. Bouwfonds Nederlandse
voerden, onder meer dei burgemeesGemeenten heeft aan een Gronings
ter, Ds. P. J. O. de Bruijne en de
architectenbureau een opdracht verheer P. Waterdrinker. Dankbaar en
leend voor het maken van een ontvoldaan keerden de talrijke bejaarwerp voor achttien woningen aan
den huiswaards die een dag meede Keesomstraat in Zandvoortmaaktcn, die ze niet licht zullen
noord. Het ligt in de bedoeling met
vergeten en waarvoor de heer P.
de bouw ervan aan te vangen in de
Watcrdrinkor, die dit alles organiloop van dit jaar.
sccrde, een woord van hulde en
dank stellig in de eerste plaats toekomt.
Gemeentelijk verzorgingshuis
Dinsdagavond 21 december, had
in het Gemeentelijk Verzorgingshuis
de jaarlijkse Kerstfcestvicring plaats
Het tehuis was door het echtpaar
Haucr op prachtige wijze in Kerstsfeer gebracht, door een Wijzonder
geslaagde versiering.
Ds. P. J. O. Bruijne leidde ook
hier de liturgie, terwijl Ds. J. van
's Maandags gesloten
der Mij e de Kerstpredikatie hield en
de heer Hauer een kerstverhaal las.
De bijeenkomst werd bijgewoond
door de burgemeester, Mr. II. M. van
Fenema met echtgenote, do wcthouder van Sociale en Culturele zaken
en bedrijven, Mevrouw C. StemlerTjaden en de heer B. F. Bersma, directeur van de dienst van Sociale
Zaken. De burgemeester en de wéthouder hielden ook hier zeer sympatieke redevoeringen, die bij de
ouden van dagen grote weerklank
vonden.
Met zeer grote voldoening kan
Zandvoort op tleze zo geslaagde
Kerstvieringen, waarbij men zeer
velen aan zich heeft verplicht torugzien.

Parijse Haarmode 1963-'64

's Maandags de gehele dag gesloten.
THORBECKESTRAAT 11 - ZANDVOORT - TEL. 3382

Technisch Bureau FEENSTRA
TeEef. 2065

-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

Serie

1964

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ 895,-.

Voor Phitïps radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
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Betaling ook in overleg - Demonstraties thuig

Grote keuze
in Draagbare
Radioioestellen

ƒ 138,-?
ƒ 168,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Geslaagde Kerstfeestviering
Behalve de reeds besproken uitvoeringen van Zandvoorts Christelijk Kinderkoor en het Hervormde
Kerkkoor, eu een Kerstconcert, dat
de Zandvoortse muziekkapel gaf in
het bejaardentehuis „Het huis in de
duinen", kan ook de verdere Kcrstfeestviering in Zandvoort - speciaal
voor de zieken en gebrekkigen en
ouden van dagen - bijzonder omvangrijk en succesvol worden genoemd.
Dat begon reeds zaterdag 21 dccomber, toen door de plaatselijke
afdeling van het Nederlandse Rode
Kruis, in samenwerking met de
stichting „Oecumenisch Contact
Zandvoort" in het jeugdhuis van de
Hervormde kerk een kerstfeest werd
georganiseerd voor langdurig zieken
en invaliden. Het Rode kruis bracht
voor deze gelegenheid in hoofdzaak
por ambulance-auto een dertigtal
patiënten naar deze bijeenkomst,
waarnaar door allen reikhalzend was
uatgezien.
De voorzitter van de plaaselijkc
afdeling van het Rode Kruis, de heer
Joh. C. Jung verwelkomde de aanwczigen en sprak zijn grote vreugde
uit over dezes samenkomst, waarna
voor de stichting „Oecumenisch
Contact" in liturgie en verhaal de
Kerstboodchap werd uiteengezet
door Ds. J. van der Mijo, (Hervormd)
Ds. P. J. O. de Bruijne gereformeerd
en kapelaan J. Duin. De aanwezigen
ontvingen na afloop van de bij eenkomst, die ontrceronde dankbaarhoid bracht, een fruitschaal en een
kerststukje, dat door leden van het
Rode Kruis was samengesteld.
Ouden van dagen I
De Kerstfeestviering, in uitzicht
gesteld door de Bejaardcnsociëteit
„Voor Anker" uit de opbrengst van
de in juni ).l. door de heer P. Waterdrinker op het Gasthuisplein georganiseerde feestmarlct, had evencens een enthousiast en zeer succes
vol verloop.
'
Maandagmiddag 23 december, werd
aan bijna vierhonderd Zandvoortse
bejaarden een voorstelling
aangeboden, verzorgd dooi1 de toneelgroep
„Sandevoerde" vail „Het witte legioen", in theater Monopole.
Met aandacht werd dit bijzonder
op het Kerstgebcurcn toepasselijke
spel, dat door het ensemble op uitnemende v/ij ze werd gebracht, door
de talryke bejaarden gevolgd. Daarna volgde in hotel Bouwes het grote
gezamenlijke Kerstdiner, waarbij
ook de burgemeester van. Zandvoort,

Een hoekje in onze showroom
\

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

De Veenendaalse
Haltestraat 55
Ie keus, naadloze

zeer goede kous
maat 8'/s—11

95 et. per paar
Ziet de etalages!

Dranken bestellen? OAAO
Brokmeier bellenl
L\J\JL

&OTSI 80VW8S
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Zaterdag 4 en zondag 5 jan.:
elke avond 8.30 uur:
Het orkest

Irene and the
gentlemen
*
In ons cabareten
variétéprogramma:

Teresita de Alba
Spaanse zang

H O OGWA TER
Strand
Jan.:
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
5
7.53 3.30 20.18 16.— 12.00-18.00
8.42 4.- 21.09 16.30 12.30-19.00
9.37 5.- 22.07 17.30 13.30-20.00
10.30 6.- 23.13 18.30 14.30-21.00
11.43 7.- 24.21 19.30 15.30-22,00
0.21 8.- 12.48 20.30 4.30-10.30
5.30-11.30
1.23 9.30 13.43 21.30
Samengesteld door P.v.d.MrjeKCzn.

r.X\..'.- •- . .v • ','herefijhaarr

Bij de a.s. feestdagen hoort
een modern, feestelijk kapsel.
Bespreekt tijdig bij:
SALON DE COIFFURE
•-•}..

Haltestraat 63 - Telef. 2214
J

••{;•'flf"'\':'^',-it.

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten

Belinda and de
Becker
Klassieke dansen.
*
's Zondagsmiddags MATINEE
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wijzigingfin voorbehouden.

KOSTERSTRAAT 13a
Bij het Kerkplein
ZANDVOORT

nieuwste

WILGENLAAN 109
ZWANENBURG

De Amsterdammer
Ook in 1964
geen hoge, maar lage prijzen!
2 POND GOLDEN
DELICIOUS

78 et.

EXTRA JAFFA's
20 - 25 - 30 et.

10 SINAASAPPELEN

ƒ1,00

BLOEMKOOL

ANDIJVIE

3 POND HANDGOTJDREINETTEN

SPRUITJES

98 et.

89 et.
50 et. '/s kilo

per kilo 48 et.

WITLOF

'40 ei. >/- kilo

Voor Uw nieuwe coiffure

Boek- en Kantoorboekhandel
LEESBIBLIOTHEEK

Koper- Koreman
TOLWEG 18 - TELEF. 4321
Grote sortering in ordners,
kas-, debiteuren- en crediteurenboeken en alle kantoorbenodigdheden voor het
nieuwe jaar.

Loodgietersbedrijf

P. van Loon
Coiffeur pour dames.
Tramstraat 11 - Telef. 2723
's Maandags gesloten.

(voorheen E. Groen)
Bilderdijkstraat 7 - Telef. 2508
wenst al zijn klanten
een voorspoedig 1964.

Alg. Bond „Mercurius"

Een echte gezinsauto

Afd. Zandvoort
Wij wensen onze leden een
voorspoedig 1964.
Het bestuur.

V.A.R.A., afd. Zandvoort
Wij wensen onze leden een voorspoedig 1964.
Het bestuur.
BLOEMENHUIS

A. H. v.d. M EU
Haltestraat 65 - Telef. 2060
wenst zijn klanten, vrienden en bekenden een VOORSPOEDIG 1964

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prrjs,
die ver beneden! deze klasse ligt, n.l. van ƒ 4795,— tot f 4995,—.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.

Bü feest of partij,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

EEN TAXI?

Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Garage Jac. Versteege & Zonen
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrijfszeker.

DAME» KT ...ATAGTX» ÖK: JOTHE'ïr' NIEUWS -jxss,
BIJZONDERE WEEKEND RECLAME!

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

-

TELEFOON 2682

Ondanks de steeds stijgende vee- en vleesprijzen blijft ons stre-'
ven U de beste kwaliteit te leveren tegen de meest scherp gestelde
prijzen.
VOOR DE BOTERHAM:
250 gr. Gek. Worst
89 et.
150 gr. Pekelvlees
85 et.
250 gr. Leverworst
80 et.
150 gr. Gel. Lever
98 et.
150 gr. Gebr. Gehakt . . 65 et.
Rauwe Geld. Rookworst
150 gr. Pork
GO et.
circa 250 gr. ƒ1,20
Busjes knakworst 10 voor ƒ 1,20

MODERNE:WflGEHS

Oudejaarsavond
1963
Wim Kan
Wij noemen geen namen
zoek, zoek, zoek, zoek
Wij noemen geen namen
raai - raai
??
Wie zou dat zijn??
Maar nu in 1964 noemen wij wel
namen waar koopjes te halen zijn,
en wel Fa. NOOY:
Zie de speciale prijzen van diverse
artikelen in onze etalage's.

VOOR VEEL WARMTE
WORDT SNEL DOOR ONS GEZORGD....
Zodra er olie nodig is komen wij. Met modern
materiaal en ideale haardolie: Esso Petroleum,
die zuiniger, schoner en reukloos brandt!

Voor goede
schoenreparatie
BARKMEIJER
Tolweg 24

-

Telefoon 3815

Schoenen verven
alle kleuren

Uw Perzisch
tapijt stuk?
Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Neem 'n leverancier die altijd voor U klaarstaat. Wend U voor goede service tot óns!

Esso Petroleum voor oliehaarden en Essogas.
Alle soorten olie-, gaskachels en stellen

Fa. A. KERKMAN & Zn,
Zandvoort - van Lennepweg 5
Telefoon 3576

Glas- en verfhandel

G. deSchilder
Leeuw
Stationsstraat 9 - Telef. 2803

Speciaal adres
vakkundig
advies
Dinsdags gesloten.

!>'

Opening Badhotel
Onder zeer grote belangstelling
heeft zaterdagmiddag 21 december
de officiële opening van het Badhotel in Zandvoort plaats gehad.
Talrijke autoriteiten in Zandvoort
en belangstellenden uit alle lagen
van de Zandvoortse bevolking, alsmede een grote interesse van exploitanten van Horecabedrijven in
ons land toonde, hoezeer met dit
voor Zandvoort belangrijke gebeuren werd meegeleefd.
In de Wiener Bonbonnière ontving de heer J. J. Pas, die het hotel
gaat exploiteren, zijn gasten en al
spoedig heerste er een ongedwongen en prettige stemming.
De Zandvoortse folklore vereniging „de Wurf" was vrijwel voltallig in oud-Zandvoortse costuums aanwezig en de voorzitter, de heer J.
Gebe, vroeg met een slag op de
gong van de oude dorpsomroeper
aandacht voor de officiële opening.
Hij liet daarbij de oude roep door
Zandvoort horen, wanneer de vissersboten nieuwe voorraad vis aan
het strand hadden gebracht „Alle
die scharre of garnaele wense te
kope, komme aan zee!" Daarbij herinnerde spreker eraan, dat deze roep
nog nauwelijks 50 jaar geleden door
het oude Zandvoortse vissersdorp
schalde en hoeveel er in deze vijftig
jaar, thans weer door de bouw van
dit fraaie nieuwe hotel, was veranderd.
De heer J. J. Pas, vervolgens het
woord nemend, verklaarde,
dat
hoewel het gehele hotel nog niet gereed was, deze opening van het Badhotel en de daarvoor bestaande belangstelling, hem bijzonder verheugde, om vervolgens namens het Gemeentebcstuur het woord te verlenen aan wethouder J. L. C. Lindeman.
Burgemeester Mr. H. M. van Fenema had gedurende de ochtenduren
het nieuwe hotel reeds bezocht en
de wethouder herinnerde eraan, dat
de burgemeester door een lamiliefeest in Delft onmogelijk de officiële
opening had kunnen bijwonen. Als
wethouder van publieke werken had.
spreker nog al veel te doen gehad
met de bouw van het Badhotel, een
bouw, die hem bij de voortduur had
geïmponeerd, zeker niet het minst
door de vele moeilijkheden, die
steeds weer ontstonden en steeds opnieuw werden overwonnen. De heer
Lindeman merkte op, te hebben gelezen, dat de heer Pas van plan was
een boek te schrijven onder de titel:
„Hoe bouw ik een hotel?". Wanneer
dit zou gaan over het Badhotel, hoopte spreker, dat het ondanks alles,
toch geen „zwartboek" zou worden.
Volgens hem, waren bij deze bouw
geen moeilijkheden, doch het waren veelmeer allemaal problemen
geweest. „Mogen er bij dit alles geen
,nare gedachten blijven bestaan over
[het Gemeentebestuur „merkte spre,ker op". Het speelde zich voor^Vet
allergcoptsée deel vóór/jmijn tijd 4ls
WtfUiuüder ~,a.f' énïenslouè Kreeg Ier
toch dit prachtige hotel, dat Zanövoort zo broodnodig heeft? Na huJde
gebracht te hebben aan de architect,
ïindigde de heer Lindeman met j de
ivens uit te spreken, dat de exrfloitatie van het Badhotel niet aaeen
voor de heer Pas, doch ook voor de
gemeente Zandvoort véél succos zou
betekenen, waarbij het oplossen van
de meeste problemen op deze' feestelijke middag ongetwijfeld dlibbele
voldoening schonk.
,*
Nadat de heer von Reth uit Eindhoven met een geestige speech de
felicitaties uit het Zuiden van ons
land had overgebracht, niet het
minst uit Carnavalskringen, die ten
opzichte van het Badhotel heel wat
van plan zijn, verbond hij de Oecurncnische gedachte aan het slot van
zijn felicitatie, die ook bij de heer
Pas zo sterk leeft.
Pastoor A. Cleophas sprak daarna
namens de stichting „Oecumenisch
Contact Zandvoort", die in Zandvport in steeds breder kring ingang
vindt. Als voorbeeld noemde spreker, dat Hervormingsdag in Zandvoort in 1963 werd georganiseerd
door de plaatselijke pastoor wegens
ziekte van de plaatselijke predikantcn. De pastoor verklaarde, dat de
kerken in Zandvoort grote bewondermg hebben voor hetgeen hier tot
stand werd gebracht en sprak de
hoop uit, dat de Zegen van boven
het nu begonnen werk mocht omringen en de heer Pas persoonlijk
werkzaam zou mogen zijn tot heil
van Zandvoort.
De eigenlijke openingsplechtigheid
werd hierna verricht door de Folklorevereniging „de Wurf". De voorzitter, de heer Gebe verklaarde dit
gebaar op hoge prijs te stellen en
sprak als zy'n overtuiging uit, dat
wanneer dit mooie en grote hotel
vol zou zon, het een teken zou zijn
dat het Zandvoort niet slecht gaat.
De Zandvoortse muzickkapel had
zich intussen buiten voor de ingang

opgesteld, waarna onder het spelen
van het Wilhelmus en het Zandvoortse volkslied de Nederlandse en
Zandvoortse vlag -werden gehesen,
een moment dat alle aanwezigen
kennelijk door de eenvoud en spontaniteit van het gebeuren, enigszins
ontroerde.
De receptie, die hierna volgde had
een enorm druk verloop waarbij van
de gelegenheid om het hotel Ie bezichtigen, een. zeer druk gebruik
werd gemaakt. Aller bewondering
wekte daarbij de fraaie inrichting
van het gebouw en de gezellige
sfeer, die hier was ontstaan.
Een druk bezochte feestavond in de
Wiener Bonbonnière, die tot diep in
de nacht met groot enthousiasme
werd voortgezet, bracht daarna het
besluit van de opening van Zandvoorts tot nu toe grootste hotel. Een
opening, die stellig nog heel lang in
de herinnering van zeer velen zal
blijven voortleven.

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zusten A. Langeveld,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mej. G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: C. Verhagen, A.Fokkerlaan 31, Haarlem-N., telef. 0250063070,
APOTHEKEN:
Van zaterdag 4 t.m. vrijdag 10
januari na 6.30 uur 's avonds:
avond-, nacht- en zondagsdienst de
Zandvoortse Apotheek, Haltestr. 8,
telefoon 3185.
Echter uitsluitend voor receptenspoedgevallen. De diensten wisselen
s zaterdagsavonds om 6.30 uur.

Heden overleed tot onze diepe
droefheid, na een noodlottig
ongeval, onze lieve broer,
zwager en oom
Piet Keur
op de leeftijd van 48 jaar.
Zandvoort:
E. Keur
A. Keur-Koper
C. v.d. Werff-Keur
D. v.d. Werff
A. Keur-Paap
G. Keur
J. Keur-Komlóssy
Hilversum:
K. E. J. SchroederKeur
J. C. Schroeder
Zandvoort:
O. Komlóssy
A. C. D. KomlóssySteenman
en neven en nichten.
Nieuw Loosdrecht,
2 januari 1964
Jan Steenlaan 5
De overledene is opgebaard
in huize „de Huil", Utrechtsestraatweg 11, Hilversum.
Bezoek aldaar van 10-12 uur,
16-20 uur en zondag van
16-18 uur.
De crematie zal plaats hebben
te Velsen op dinsdag 7 januari na aankomst van trein
11.31, Halte Driehuis-Westerveld.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.
BURGERLIJKE STAND
Geboren: Irene E. M., d. van G. P.
P. M. Melief en A.M. v.d. Drift.
Ronald, z. van W. Kist en H. M.
M. Seders.
Ondertrouwd: Willem. de Graaff e»
Karin Schirmer, beideij wonende
te Oss. Tyrone Owens <fn Carmen
L. Emanuels.
Gehuwd: C. van der Lctöen en H.
. _ „ _ . . . ,
_<_ ,
Smouter. H. J. M. Eldefng en N.
Verhoef. W.da Weerd et P.B.Kuin
beiden wonende te AmUerdam.
Overleden: Maria W. vanlder Steur,
88 jaar, wonende te Haarlem.
Frangoise Gatsonides, 27 jaar.
Johannes A. Keiler, 51 jaar, geh.
met M. B. E. Piet.
Overleden buiten de geiheente:
Pieter Woud, 79 jaar,' geh. gew.
met W. L. Brouwer. Elizabeth M.
van der Schinkel, 82 jaar, onghe.

VOOR HEN DIE DAMMEN
De oplossing van ons laatste probleem is: Zwart's laatste zet was
28-31? Wit straft dit nu af door:
1. 38-29; 32x21; 2....A 26-48.
2. 29-12; 21-27 A 3 12x26 en
zwart staat vast.
3. 25-3 en wint.
Een stand die zwart leert niet te
gauw een stuk te vragen. Door loting kwam de riks in het bezit van
de heer G. ter Wolbeek, Kruisstraat
alhier. Onze gelukwensen voor dit
resultaat.
Naar het zich laat aanzien gaat
de heer L. J. v.d. Werffj dit jaar een
woordje meespreken voor de eersto
plaats. Na de overwinning op de
sterke Hoekema staat hij nu op de
tweede plaats met slechts 2 punten
achterstand op koploper C. Draijer
jr. U ziet: spanning genoeg!
L.J. v.d. Werff - A. Hoekema 2-0
C. Draijer sr. - C. Draijer jr. 1-1
M. J. Klatser - F. vnn Beem 0-2
J- Ovaa - E. Fransen
2-0
M. Weber - P. A. H. Smit
2-0
J. van Dijk - K. Koning
0-2
C. Draijer jr. - P. Versteege 2-0
F. van Beem - J.-yan Dijk
0-2
P. Versteege - J. Koper
afg.
,

!

S

Nieuw Loosdrecht,
2 januari 1964
Jan Sfeenlaan 5
De overledene is opgebaard
in huize „de Huil", Utrechtsestraatweg 11, Hilversum.
Bezoek aldaar van 10-12 uur,
16-20 uur en zondag van
16-18 uur.
De crematie zal plaats heoben
te Velsen op dinsdag 7 januari na aankomst van trein
11.31, Halte Driehuis-Westerveld.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. 15 uur samenkomst in
huize „Pniël", Zuiderstraat 3.
Spreker de heer J. W. van Zeijl.

PAD VINDERSOLIEBOLLEN-ACTIE
De oliebollen-actie, die door de
Zandvoortse padvindersgroep „The
Buffalo's" op Oudejaarsdag werd
georganiseerd en waarvan de opbrcngst bestemd werd voor modernisering en uitbreiding van het
groepshuis, heeft een bedrag opgeIcverd van ruim ƒ 1330,—.
Een verrassend en nooit gedacht
resultaat, waarover de groep vanzelfsprekcnd zeer verheugd is en
dan ook iedereen hartelijk dank
zegt, die hieraan medewerkte.

f

Piet Keur
in de ouderdom van 48 jaar.
E. P. .Keur-Gropp
Karel
Pieter
Friedel

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Zondag a.s. 10 uur: Ds. P. J. O. de
Bruijne. Viering H. Avondmaal.
19 uur: Ds. P. J. O. de Bruijne.
H. Avondmaal en nabetrachting.
HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. L. D. van Dijl, van Heemstede.
IS uur: Geen dienst.
10.30 uur: Jeugdkapel in het jeugdhuis. Spreker dhr. N. H. v. Wijk.
PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen om 7.30 en 11.30 uur.
9.30 uur Hoogmis. 19.30 uur avondmis. In de week H.H. Missen om 7,
7.45 en 9 uur.
Beatrixschool Zandvoort-noord:
H.H. Missen om 8.30 en 11.30 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. H. Wethmar, Doopsgez. pred. te Zaandam.
Kapel „Het huis in de duinen" 19.30
uur: Ds. C. P. Hoekema. Doopsgez.
(Uitsluitend voor bewoners tehuis).

Bij f eestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150
DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoon-nummer van de huisarts.

Tengevolge van een noodlottig ongeval is heden van ons
heengegaan onze allerliefste
zorgzame Man en Vader

Begrafenissen.

-

Crematie's

Rouwkamer ,
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872
Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel
vrijblijvend.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166
Sport- en Judo Instituut

WIM BUCHEL
Zaal Hogevveg 42, privé 60, Tel. 3965
Alle lessen vangen aan op 4 januari.
MEISJES JUDO 8-12 jr. en 13-18 jr.
DAMES GYMNASTIEK
Clubs voor alle leeftijden.
KLEUTERGYMNASTIEK
met KLEUTERJUDO v.a. 4 jr.
JEUGDJUDO van 6-17 jaar.
HEREN KEEP FIT.
JUDO LESSEN 25-50 jr.
BOKSEN
- JIU JITSU.
BODY BUILDING., - MASSAGE
Club- en privélessen.
ledere dag geopend.
Lessen o.l.v. de heer en mevrouw
Buchel en de heer H. Clowting.

A. HOEKEMA
Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon 3369
INRICHTEN ENBIJHOUDKN
VAN ADMINISTRATIES.
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

»

„ft ïuinbouwhuas"
Herenweg 143, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

HEEMSTEDE

/

Uw tuin vraagt in deze koude wintertü d extra verzorging!
Wij leveren ui gaarne compost en turfmolm en alle benodigde
meststoffen, óók voor Uw Kamerplanten.
VOGELVOEDERRUISJES in berken, Larix en bamboe v.a. ƒ12,50
TUINGEREEDSCHAPPEN
VOGELKOOIEN - SIERPOTTEN
AMARYLLI
in prachtige geschenkendoos
............
ƒ 6,50
Alle soorte
vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelli
wordt me.t de meeste SPOED zonder prysverhoging thi lsbezorgd!
Wtf geven ook Contantzegels!

/
\

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896

HEEMSTEDE /AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 40270

Vraagt naar onze speciale wjjnaanbiedingen!

Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

ADVERTENTIETARIEF
Ion. .dv.rt.ntlei p.r m,m. r.g.t

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2
20 et. p. m.m.
pagina l
40 et. p. rn.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

OKT. 1923
Veertig jaar in Zand voort.

Een goed
begin
met
Philips apparaten

OKT. 1963
Veertig jaar toonaangevend:

fa. L

&
ALGEHELE INTERIEUR-VERZORGING

AMANDA BALKE

BEHANGERIJ
STOFFEERDERIJ
BEDDENMAKERIJ

Voetkundige

Meubelen - Bedden - Ledikanten - • Dekens
Gordijnen - Tapijten - Cocosartikelen.

SCHOONHEIDSSPECIALISXE
Podicure - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 4632
Behandeling bij ET aan huis

Linoleums

-

Colovinyl tegels..,^,,

LUXAFLEX ZONWERING.

Haltestraat 27-29, Tel. 2596, Zandvoort
M. Molenaarstraat 6, Tel. 3759

AUTOVERHUUR
1500
Grote nieuwe Volkswagen
Volkswagens '62 en '63
Óók OpeI's Rekord '62-'63
en Chevrolet-Impala
Pieters, Haarlemmerstr. 2,
Telef. 4200 en 3652 *
TE KOOP: Huiskamer- en
salon ameublement. Van
Ruwiellaan 6, Amstelveen.
ZELFST HULP GEVR.
l ocht. p.w. ƒ 2,— per uur.
Citroen, Haarlemmerstraat
90, Telef. 2378.
TV voor ƒ 25,95 per maand
zonder vooruitbetaling.
Morgen al bij U thuis?
Bel dan vóór 6 uur 020249767 en 's avonds 0296417971.
SINGER NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
Agent: W. Draijerstraat 12,
Telef. 3751.
DUIVEN gratis af te halen. Haarlemmerstraat 90,
Telef. 2378.

COBI BEEK-MEISNER
Gedipl.
Schoonheidsspecialiste
W. Drajjerstr. 3, Tel. 3412
Modernste behandelingsmethoden voor o.a. gezichts- en lichaamsmas-sagefblij ven.de- ontLaring
enz.
Vermagering door behandeling met infrarood sauna, Vibro massage en/of
de nieuwste Amerikaanse
„Reducer".
De salon voor de betere
schoonheidsverzorging.

DOEHETZE1F
DOE HET ZÓ!

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 25 - 30 et. p. kg.
Kranten, tijdschriften, geel
koper, rood koper, zink,
lood, ijzer, haarden, geysers tegen beursnoteringen.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!
GEVRAAGD: Net KOSTHUIS voor jongeman. Br.
no. 3-1 bureau v.d. blad.
Hedenavond nog kijken!
Occasion T.V.'s v.a. ƒ75,-.
1/2 jaar garantie, blijvende
service. Gemakk. betaling.
Ook verhuur van T.V.'s.
J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36,. Telef. 4307.
GEEN GRIJS HAAR
Ook heren gebruiken crème
Marchal omdat het zo gemakkelijk is. Zonder voor
of na te wassen.
Direkt klaar.
Vraagt gratis folder bij:
Parfumerie HILDERING
Kerkstraat 23 - Tel. 2107

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et.
per kg. Tijdschriften, kranten en karton'5 et. per kg.
Lood 50 et. per kg.
Zink 40 et. p. kg. Koper,
geysers, baden, haarden,
tegen 'de Hoogste «> aarde.
Alles wordt gehaald.
Pakhuis: Schelpenplein 7,
Telef. 2845
PEDICURE - MANICURE
Voet- en handmassage
Steunzolen naar maat.
Med. Gedipl.
Mevr. A.M. v.d. Mije-Walet
Haarlemmerstr.46, Tel.3989
Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!

Café Oomstee
Elke donderdag en vrijdag
SPECIALE
MOSSELEN-AVOND
Zeestraat 62 - Telef. 2263
Centrum Zandvoort
SLAAPKAMERS) AANGEBODEN voor Horeca personeel en anderen, voor
korte of langere tijd. Br.
no. 1-1 bureau v.d blad.

WIST U

RIPOLIN

dat 20°/o korting op alle
stoomgoederen permanent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal

Verkrijgbaar bij:

KERKSTRAAT 26

HOBOPLEX

Chemische wasserij
en ververij

Verf - Plakplastic
en alle andere
„Doe het zelf" artikelen.
Stationsplein 13, Tel. 3346

KEYSER
Telefoon 2653

Dr. J. P. Thijsseweg 14, Tel. 4015

Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

Verkoop van
olie- en kolenhaarden
BECKING EN BONGERS - DAVONETTE
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

De zeven hoofdzonden
RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGERIJ

Banketbakkerij

HUIZE ELHORST
Kerkstraat 8

Evenals vorig jaar zijn wij wegens

wintersluiting
van 6 JANUARI t.m. 15 MAART GESLOTEN.
Alle bestellingen worden uit Haarlem verzorgd.
TELEFOON 02500 - 15191 - ZIJLWEG 31-33

(18 jaar).

Cor van Eldik

ZONDAGMIDDAG 5 JANUARI - 2.30 UUR

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Jerry als picolo

Biedt U als zaterdagreclame aan
Rund-, Kalfs- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.
VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
200gr.Pork
ƒ0,59

(Alle leeftijden).

100 gr. Pekelvlees en -100 gr. Lunchworst ƒ 0,85
250 gr. Gelderse gekookte worst
ƒ 0,85
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10
Ziet onze etalage!

DONDERDAG 9 en VRIJDAG 10 JANUARI
20 UUR

Ivanhoe
(Alle leeftijden).

Electro-Tcchnisch Bureau

! ! KRATS ! !
SHOWMANTELS

.• (wintermode 1963-1964)
brengt onder het motto:
„HET MOOISTE VAN HET MOOISTE",
biedt U nu een uitgelezen collectie showmantels
in prijzen van

29,-

39,-

49,-

met een keuze uit ca. 80 modellen en dessins.
(Zeer leuke mantels voor teeners),
In de maten 38 tot 52 met royale Edelbontkragen
als: Persianer, Indisch Lam, Petit Gris, Nerts,
Blauwvos enz.:

49,-

59,- 65,en niet duurder

Zeer dure mantels, U ziet het zo, iets hoger en
gevarieerder in prijs!!
SCHITTERENDE BONTMANTELS !!
(100°/o service - Schriftelijke garantie).
Diverse modellen in lang, kort en Va, o.a.
ruime keuze in Sobelfeh, Persianer (Pattes), Bisam en vele andere soorten.
Laat dit niet aan U voorbijgaan!
Die komt, die koopt!!

Mevr. J. Collewijn

-

Mannequin

KLEINE HOUTSTRAAT 24

'T WORDT TÓCH WEER
VOORJAAR!
Haalt het nu reeds in huis
met onze voorjaarsbloemen!
o.a. narcissen, tulpen, hyacinten, katjes, fresia's enz. enz.
Vraagt naar onze mooi opgemaakte BLOEMSTUKJES.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65
TELEFOON 2060
Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U In vele variëteiten l
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Ook in cactus en vetplanten grote keuze.
Bediening, prfls en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS WIJHCn

ZATERDAG 11 en ZONDAG 12 JANUARI
20 UUR

De val van Bataan

ZWEMMER

DIT ZIJN GEEN PRIJZEN MEER!
De bekende mannequin Mevrouw J. Collewijn,
die met enorm succes nieuwe

„WELTEVREDEN"

Belangstellenden kunnen zich hiervoor schriftelijk of mondeling opgeven.

MONOPOLE
VRIJDAG 3, ZATERDAG 4 en ZONDAG
5 JANUARI - 20 UUR

AUTORIJSCHOOL

auto- en motortechniek

F.H.PENAAT
Kostverlorenstr. '7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

HAARLEM

Dr. C. A. Gerkestraat 99 - Telefoon 2294
6 januari starten wij met een cursus

Onze jarenlange ervaring en studie op electronisch gebied, verzekert U altijd een prima
ontvangst!
Vraagt bij ons inlichtingen.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, op prettige wijze,
de betaling niet U
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

Met ingang van donderdag 9 januari a.s. zullen.
de filmpremières in de bioscopen in het gehele
land op donderdag plaats vinden. Het bioscoopbedrijf verlaat daarmede definitief de vrijdag
als premièredag. Het besluit tot wijziging van
de aanvang van de bioscoopweek is deze week
genomen door de Ledenraad van de Nederlandsche Bioscoop-Bond.
Ruim twee jaar geleden — op 12 oktober 1961 —
zijn de bioscopen in Amsterdam, Rotterdam en
's-Gravenhage begonnen met een proefneming
tot vervroeging van de bioscoopweek op grond
van de overweging, dat met de invoering van
de vrije zaterdag in tal van bedrijfstakken het
weekeinde voor een toenemend deel van de
bevolking reeds op vrijdagavond begint.
Deze proefneming is een succes gebleken. De
vervroeging van de speelweek in de bioscopen
voorziet inderdaad, zoals uit de bezetlmgspercentages van de donderdagen en vrijdagavonden
mag worden afgeleid, in de behoefte van het
uitgaande publiek. Een terugkeer naar de oude
situatie in genoemde steden viel met deze
resultaten niet te verwachten. Het lag derhalve
voor de hand, dat de toepassingsmogelijkheden
voor het gehele land door de Bioscoop-Bond
nader zijn bestudeerd. Na ampele voorbereiding,
welke overleg heeft ingehouden met alle afdelingen van de Bond, is men tot de slotsom gekomen, dat uniforme invoering van de vervroegde speelweek landelijk wenselijk was.
Een en ander heeft geresulteerd in het besluit
de donderdag definitief voor het gehele land
als begin van de filmweek in te voeren. De
aanpassing van het film- en bioscoopbedrijf aan
de maatschappelijke ontwikkeling, die door de
invoering van de vrije zaterdag is ingezet, is
daarmede een feit geworden.
Monopole zal in principe op donderdag en vrijdag een film vertonen en één op zaterdag en
zondag, dus twee films per weekend. De matinee
op zondagmiddag blijft normaal gehandhaafd.

(Alle leeftijden).

Swaluëstraat 6 - Tel. 4035

ZONDAGMIDDAG 12' JANUARI - 2.30 UUR

Uw adres

Wraak is zoet

in Zandvoort voor al Uw

met Stan Laurel en Oliver Hardy.
(Alle leeftijden).

Huishoudelijke
electrische apparaten

«7^ 2550

NIEUW:
PHILIPS MESSEN- EN SCHARENSLIJPER.
Swaluëstraat 6 - Tel. 4035 - Swaluëstraat 6

Voor Uw drukwerk:
Drukkerij Van Petegem & Zn.
ir

Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

OOK IN HET NIEUWE JAAR
STAAN WIJ WEER VOOR U KLAAR!

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT
Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . . en ...
wjj concureren mee!!

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.
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.
Wij zijn elke dinsdag' in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 16261 - Haarlem

'n PRISMA
Koop je niet zo maar ergens!
Dat kan trouwens niet,
want net als bij elk ander

Merk-Horloge
moet je daarvoor naar de vakman!

C. l
Koslverlorenstraal 68 - Telefoon 2071
ERKEND HORLOGER.
Eigen reparatie inrichting
met electronische apparatuur.

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

KOOP IETS, WAAR JE WAT AAN HEBT:

„C. £,.
Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

Telefoon 4419

611 gedistilleerd!

Koop een
horloge!

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 215O
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

EÜKEKOE PHILIPS
UDI1 SEIÏItl

TELEVISIE
PHILIPS -

ERRES - BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914
Betaling desgewenst in overleg

Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

ZIET ONZE SHOWROOM

Premie-van-de-Maand Club ƒ
r-r'-xr,"
> ^i'.^>»

Klant of geen klant..,

irdeel NU!
CHATEAU BLEU

CHATEAU BLEU

Royale
bungalowtent

LUX6 extra grote

bungalowtent

Voor 4 volwassenen of 2 volwassenen én 3
kinderen. Groot grondvlak. In zijwandfors panoramavenster. In achterwand' openritsbare deur, die als extra luifel kan worden
opgezet. Lichtgele bmnentent met dubbelgecoat mgenaaid kuipgrondzeil en oprolbare
scheidingswand. Dak: donkerblauw 'stormproof' kwaliteitsdoek. Muren: lichtblauw
tentdoek met brede slikranden. De heerlijke
permanente luifel met grote windvangers
maken deze prachtige tent nog prettiger!

Voor 5 volwassenen of 2 volwassenen én 4
kinderen. Indeling én uitvoering als Chateau
Bleu 4, nu met grotere afmetingen en
bovendien met een 50 cm. diepe uitbouw
aan de achterzijde. Hierin de ideale keukenhoek en ruimte voor extra bagage Echt een
luxe tent voor het grotere gezin, dat van
gerieflijk kamperen houdt!
Kleurenfoto's, plattegronden en vele in-1
lichtingen over alle tenten vindt u in de
PMC-Camping folder. Vraag er naar!

Sr-

Clubprïjs
f 1.- in PMC-zegels,
f52.- in PMC-cheques,
f245.- contant.
Vergelijkbare winkelwaarde f470.Haal PMC-Camping folder in de AH-v inkel

f 1.- in PMC-zegels,
f 52.- in PMC-cheques,

-.f*;.

-J»"!

f 342.- contant.

Vergelijkbare winkelwaarde f590.Haalf'MC-Camping folder m de AH-wmkel

< Dit is de Chatcau Bleu

I •

Al is het nieuwe jaar slechts enkele dagen 'oud', toch is het goed NU plannen te maken, ZANTIÊ snel
te bespreken. Blijft u dicht bij huis of wilt u MD!wi«fen ander werelddeel zien? H^et doet er niet toe!
De Premie-van-de-Maand Club helpt u graag en biedt u keus uit K zes premies. Zie iriaar
Reserveer - klant of geen klant - een prachtige PMC-tent en bespaar daardoor veel vakantiegeld. Voelt
u meer voor 'n zorgeloze vliegreis? Dat kan! Voor Pasen begint de eerste 14-daagse droomreis door
Israël. Vindt u dat nog te ver? Luier dan - in tuin of tent - goed en goedkoop op de Schotse kampeermatras. Of zoek ontspanning en gezondheid op het water in 'n plezierig PMC-piraatje . . .

ziet het: de PMC presenteert weer veel premie-voordeel. Ook in 1964. Ook voor u! Hebt
|pru voor jjgjnieuwe jaar njg een goed voornemen over? Kom dan-juist nu! - naar Albert Heijn.
Ga óók profiteren van de spreekwoordelijk lage AH-prijzen én van de Premie-van-de-Maand Club. Klant of
geen klant: maak uw keus. E n . . . reserveer uw PMC-vakantie-voordeel nu!

In alle AH-winkeïs
1/1 BUK

Shelter """S
kampeermatras
dubbeldaks
Voor 2 volwassenen of 3 kinderen. Grondvlak
150 x 200 cm. met handige 3-baans bagagepunt,
50 cm. diep. Lichtgele bmnentent (hoogte 120
cm.) met dubbel gecoat ingenaaid kuipgrondzeil. Royaal dubbeldak van 'stormproof' lichtblauw kwaliteitsdoek. Totaalgewicht ?i kg.
Een fijne slaaptcnt voor kinderen. Een zeer
piaktische trekkerstent voor ouderen!

Voor vakantiegangers, die zuinig zijn op hun
nachtrust en echt goed willen slapen in tent of
caravan. Gevuld met 4 cm. dik polyether, overtrokken met sterk katoen in leuke Schotse ruit.
Het vaste kussen is extra gegarnccrd met witte
franje. Opvouwbaar tot een compact pakje.
Ook heerlijk om overdag lekker op te luieren,
m tuin, tent of op het strand ...

dubprïisƒ

Clubps*ïjs ƒ

f 1.- m PMC-zegels,
f 52-in PMC-cheques,
f 22.- contant.
Vergelijkbare wmkeivvaarde f 115.flaal een PMC-Camping folder in de AH-\\ inkel,

Geheel in PMC-cheques.
Bestelnummer 410
Haal een PMC-Camping folder in de AH-Hinkel

Vertrek: 18 maart, 8 en 22 april, 6 mei, 16 scpt.
'n Droomreis in het gunstigste seizoen. U krijgt
alle gelegenheid om de 'Oud-Testamentische'en
hypermoderne kanten van Israël te zien- en alle
tijd om aan het heerlijke strand te zonnen. De
lage Clubprijs omvat: retour per straalvliegtuig
van de KLM - of andere IATA maatschappij -,
logies, maaltijden - behalve lunches op vrije
dagen - en tochten per luxe touringcar naar
Jerusalem, TelAviv, Nazareth, de Dode Zee,
Galilea, een kibboets en nog veel, veel meer.,.

Clubprijs/

Erwten ;±„„ •.
Pindakaas
1c KWALITEIT

POTTEN

Appelmoes ....3*»
500 GRAM DROOGKOKENDE

Hele rijst
_ _

1/1 BUK

' f 1.- in PMC-zegels, f26.- in PMC-cheques,
f 968.- contant.
Vraag de bedrijfsleider A H-H inkel de folder met
reisbeschrijving en voorwaarden. Haast u! Het
aantal plaatsen per reis is uiteraard beperkt!

Sperziebonen

69
__

1/1 BUK

Kapucijners K**m ^ 69
Gebraden gehakt... 29
100 GRAM

Jcugdwedstrijdklasse, dus met 3,3 m2 zeil getuigd,
compleet met midzwaard, dollen en twee riemen.
Prima afwerking (kopergeschroefd en gelijmd) en
uitgevoerd in gelakt mahome hechthout. Lengte
240 cm. Geschikt voor buitenboordmotor tot 3 pk.
Voor een perfecte afwerking wordt ingestaan, door
Reek Boten, Jachthaven „de Kiel" te Breukelen.
Vraas de bedrijfsleider AH-winkel de Piraat-folder
nut bestelbiljet. Haast u! Er zijn slechts 300 bootjes.

__

aso GRAM (AAN 'T STUK)

Gekookte worst.... 85
CornedBeef

Af werj:
AJ
werf:

>

Clubprïlsy
f 1.- in PMC-zegels, f52.- in PMC-cheques,
f 345.-contant.

100 GRAM

Garantie voor fijne vakanties!
Pc wereldbekende Franse Lamont-fabriek
leverde de tenten. Hoogstins Passages
organiseerde - exclusief voor de PMC - de
Israël-reis. De Piraat werd door ReekBoten
teBreukelen gebouwd.

Prijzen gelden tot en met
woensdag 8 januari

Kom ook naar

eij n

Spaar ongemerkt voor PWIC-oheciues!
rik PMC-:egel a 10 cent frakujgbaar bij een gulden aan boodschappen) *erd,enl u zelf
door de spreekwoordelijk lage AH-pnjzen. Zo spaan u snel een boekje tol met 490 zegels.
In ruil daarvoor onnangt u f 52.-aan PMC-cheques. Albeit Heyn komt u ook hahe, wcge (255
zegels) gaarne tegemoet met f26.- aan cheques. Waardvolle cheques tooi piacliiigepiennes!

De rijschool met het grootste percentage DIRECT G E S L A A G D E N
NU OOK VRACHTAUTO l!
ERKEND N.B.A. EN RIJKSGEDIPLOMEERD!
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.

LUXE VERHUUR
Voor langere termijn speciaal tarief.
ZANDVOORT - TELEFOON 2294
Dr. C. A. Gerkestraat 99
HAARLEM - TELEFOON 63636
Soendastraat 21
,
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Ingebruikneming Gereformeerde kerk
Zandvoort werd, door de ingebruikneming van de geheel gerestaureerde en uitgebreide Gereformeerde kerk aait de Julianaweg, die
maandagavond 23 december j.I. na
ruim vijf maanden officieel weer
in dienst werd gesteld, een kerkgebouw rijker, dat op het gebied van
Kerkbouw als voorbeeld kan worden gesteld voor vele andere gemeenten in ons land.
Het prachtige gebouw, met het geheel gemoderniseerde interieur verwekte dan ook terecht de grootste
bewondering van, de talrijken, die
deze gebeurtenis meemaakten.
Onder de aanwezigen bevonden zich
de burgemeester van Zandvoort, Mr.
H. M. van Fenema met echtgenote,
de plaatselijke pastoor Cleophas,
vergezeld van kapelaan J. Duin, de
echtgenoten van de laatste twee
overleden predikanten van de Gereformeerde kerk in Zandvoort, Dr.
N. A. Waaning en Ds. A. de Ruiter,
voorts vertegenwoordigers van de
Hervormde en Rooms Katholieke"
Kerkbesturen in Zandvoort, de gemeentesecretans, de heer W. M. B.
Bosman, vele andere autoriteiten en
wethouder Mevrouw C. StemlerTjaden.
Het woord werd gevoerd door Mr.
K. Helmig uit Aerdenhout, voorzitter van het restauratie-comité, die
na dank te hebben gebracht aan allen, die aan deze restauratie medewerkten, verklaarde, dat deze verbouwing, waarvoor de kosten door
de gemeenteleden werden bijeengebracht, de gemeente Zandvoort geen
geld heeft gekost, al zou in de toekomst een zo hoog nodig parkeerterrein dankbaar worden aanvaard.
Aannemer J. Hoekema, die het vernieuwde bouwwerk in recortijd had
opgeleverd, werd uitvoerig m de
dank betrokken en ook het Hervormde kerkbestuur werd dank
DE KERSTMAN"
BEZOCHT ZANDVOORT
Voorafgegaan" door 'Zandvoorts
Muziekkapel en het tamboerkorps
heeft de Kerstman zaterdagmiddag
21 december j.I. in een open auto een
glorieuze intocht in de badplaats
gemaakt, om na een rondgang door
het dorp zijn intrek te nemen bij de
firma Schuilenburg aan de Grote
Krocht, welke firma de Kerstman
had uitgenodigd. Er werd op de
Krocht huis aan huis gevlagd toen
de Kerstman uit zijn met twee
Kerstbomen versierde auto stapte en
temidden van een grote kinderschaar, die na de uitgebleven intocht van Sint Nicolaas dit jaar
zich dubbel enthousiast betoonde,
met moeite zijn uiteindelijk doel
kon bereiken.
De eerbiedwaardige verschijning
maakte vooral op de kleinen kenneIrjk veel indruk. Een indrukwekkende roodwitte bontmuts dekte zijn
witbebaard gezicht en gestoken in
half hoge zwarte laarzen en een
fraaie karmijnrode mantel, was er
dan ook voor de jeugd wel alle aanleiding om de Kerstman met enige
schuchtere eerbied tegemoet te
treden.
Even later verscheen hij op het
balcon en richtte zich in sympatieke bewoordingen tot de verzamelde jeugd en de eveneens vele
ouderen. Hij wees erop, dat op deze
21ste december het licht ging weerkeren en wekte jong en oud op, de
symboliek hiervan te verstaan, door
te trachten ook in het leven steeds
een licht te zijn dat helder schijnt.
Over de ontvangst in Zandvoort
had de Kerstman alle lof, zelfs
Amerika, waaruit hij zo juist was
gearriveerd, kon bij deze glorieuze
ontvangst zijns inziens niet in de
schaduw staan. Met kwistige hand
werden vervolgens door hem versnaperingen rondgestrooid, waarvoor de politie het verkeer had stopgezet. Nadat Zandvoorts Muziekkapel nog enkele Kerstliederen had
gespeeld, trok de Kerstman zich
binnenshuis terug, om gedurende de
middaguren de jeugd te ontvangen.
Het grote succes, met deze leuke
en interessante intocht bereikt, zal
thans tot een jaarlijks weerkerende
traditie worden gemaakt en elk jaar
opnieuw door genoemde firma worden georganiseerd.

gebracht voor de gastvrijheid, tijdens de verbouwing verleend, door
de Hervormde kerk voor kerkdiensten beschikbaar te stellen.
De Zandvoortse architect, de heer
W. Ingwersen gaf een overzicht van
hetgeen in zulk een betrekkelijk
korte tijd tot stand was'gebracht,
waarna tenslotte de predikant, Ds.
P. J. O. de Bruijne in grote dank de
gerestaureerde kerk en het jeugdgebouw aanvaardde.
Het kerkkoor zong op voortreffelijke wijze het Halleluja-koor uit
„De Messias,, van G. P. Handel
waarna met enkele orgel-soli het
nieuwe electro-statische orgel in gebruik werd gesteld, terwijl de kerkorganist, de heer J. W. Gosen de
gemeentezang en het koor begeleidde.
Wat dit orgel betreft, bleken de meningen nog wel wat verdeeld. Het
fraaie oude pijporgel wordt dan ook
wel zeer gemist, doch men zal dit
gemis moeten aanvaarden omdat de
orgelgalerij niet kon worden gehandhaafd, in verband met de geheel
nieuwe preekstoel, de opstelling van
het bijzonder mooie marmeren doopbekken en het mooie, ruime front,
dat hierdoor verkregen werd. Het
kan echter niet worden ontkend dat

het nieuwe clectro-statischc orgel,
dat thans aan de andere zijde van
het kerkgebouw werd opgesteld
prachtig en sonoor van klank is en
het geluid van een oud pijporgel wel
zeer mooi imiteert.
De oude paarse kleur van het interieur werd vervangen door een frisse parelgnjze kleur, de Calvijnzaal
werd geheel verbouwd, voorzien
van een toneel en biedt thans plaats
aan ruim 300 personen, terwijl deze
zaal door een vernuftig aangcbrachte harmonica-scheiding
met het
kerkinterieur één geheel kan vormen, hetgeen vooral tijdens de zomermaanden met de vele badgasten,
van groot belang zal blijken. Men
kreeg voorts een fraaie kerkeraadskamer met aangebouwde garderobe
en in het sousterrein twee mooi ingerichte zalen voor het jeugdwerk,
waar m de toekomst ook handen
arbeid zal worden beoefend. De
nieuwe luidklok, die boven de kerk
werd aangebracht en een mooie,
lichte toon voortbrengt, kreeg als
inscriptie de datum van deze inwijdingsdag 23 december 1963, een datum, die voor de Gereformeerde
kerk van Zandvoort een mijlpaal
betekent en met gulden letters m de
historie van het Gereformeerde leven in de badplaats zal worden opgetekend.
K.

Kerstconcert Hervormd Kerkkoor
In de Hervormde kerk heeft Zandvoorts Hervormd kerkkoor zondag
22 december j.I. onder leiding van
zijn dirigent, de heer Herman Blekkenhorst een kerstconcert gegeven,
dat een mooie inleiding vormde op
het Kerstgebeuren en een bijzonder
boeiend karakter had.
De belangstelling ervoor was verheugend groot. Ook burgemeester
Mr. H. M. van Fenema woonde met
zijn echtgenote het concert bij.
De grote verrassing van de avond
werd zeker het optreden van de
Brass-band Amsterdam, o.l.v. Meindert Boekei, een geperfectioneerd
fanfare-ensemble, dat een vrijwel
feilloze beheersing van hun instrumenten aan de dag legde en onder
de energieke leiding van Meindert
Boekei tot bewonderenswaardige
prestaties wist te komen. Als voorbeeld zouden wij willen stellen de
fantasie over „Lead kindly light",
een compositie van Meindert Boekei.
Hoe beheerst van klank klonk hierin
het koraal, geblazen door de vijf
trombones, later overgenomen door
de pistons, een weelde van klanken,
zoals men dat bij uitsluitend koperblazers maar uiterst zelden aantreft. Genoemd dient zeker ook nog
tfc worden het „Bethlehem" van
Gounod, dat met een welhaast ongeIcfelijke beheersing van het instrument, door het ensemble verklankt
werd. We hopen van harte, dat de
kennismaking met dit prachtige ensemble tot een hernieuwd optreden
in Zandvoort zal leiden. Wellicht
doet zich hiertoe het komende zomerseizoen nog eens een mogelij kheid voor.
Het koor openbaarde zijn kunnen
vooral in de a capella gezongen drie
Psalmen van Heinrich Schütz,
waarin fraaie koorzang te beluisteren viel en waaruit kon worden
vastgesteld, dat dit gedisciplineerd
ingezongen koor tot grotere prestaties in staat is, hetgeen nog eens
extra werd geaccentueerd door de
briljante zang in het lastige en vrij
moderne werk van Jean Langlais,
waarin naast het Gloria vooral het
stralende Sanctus wel bijzonder opviel.
De cantor-organist Herman Blekkenhorst deed zich op het oude
kerkorgel opnieuw kennen als een
vaardig organist, met een weer
merkbare voorkeur voor het moderne werk. De kippevel bezorgende
„Rhapsodie sur deux Noêls" van
Jean Langlais, was daarvan wel een
sprekend voorbeeld. Ik geloof niet,
dat hij iemand van de aanwezigen
met de vertolking van deze kop
noch staart biedende compositie een
genoegen heeft gedaan, behalve dan
misschien zichzelf.
Nu we het hier tóch over hebben,
viel mij op, hoe weinig de romantiek van het Kerstgebeuren uit het
programma sprak. De oude sfeer-

volle kerstliederen hoorden wij deze
avond praktisch niet. En v/anneer
de heer Blekkenhorst dan per se
modern wil optreden, dan zou ik
hem de prachtige Cantate de Noèl
van Arthur Honnegger, — of enkele
gedeelten daaruit — warm kunnen
aanbevelen. Hier gaan romantiek en
modern op een prachtige wijze samen en het koor zal er zeker toe
in staat zijn, gedeelten uit deze
onvoorstelbaar mooie compositie te
verklanken. En wat te denken van
het prachtige Psaume 150 van César
Frank?
Zijn vaardigheid als organist bewees de heer Blekkenhorst nog weer
eens te meer, toen een lelijke „hanger" in een van zijn soli hem noodzaakte, over te schakelen op een
ander klavier. Ik geloof, dat slechts
weinigen deze onvoorziene handicap
is opgevallen.
Al met al een boeiend en interessant concert, dat vele en gemengde
indrukken gaf, doch waarvan wrj,
het geheel overziende, toch wel heel
erg genoten hebben.
De heer Blekkenhorst zal met dit
koor ongetwijfeld nog heel veel
kunnen bereiken. Rest ons nog te
vermelden dat de koorbegeleiding
op het orgel door de organist Paul
van Veelen op uitstekende wijze
werd verzorgd en een prachtige
ondersteuning bood bij de hier en
daar zeker niet eenvoudige koorzang.
K.
J. ZWEMMER NAM AFSCHEID
De heer J. Zwemmer, tuinman bij
de dienst van publieke werken te
Zandvoort, heeft maandag j.I. wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid genomen van de dienst.
De wethouder van publieke werken, de heer J.L.C. Lindeman, stelde
de vertrekkende ambtenaar als
voorbeeld voor de jongeren wat
betreft werklust en plichtsbetrachting en noemde hem een zeer bekwaam vakman.
Het woord werd voorts nog gevoerd door de voorzitter van de
afdeling Zandvoort van de Algemene Bond van ambtenaren, de heer
J. G. Bisenberger, en de waarnemend directeur van publieke
werken, de heer B. Wit. Geschenken
en bloemen werden daarbij overhandigd. Nadat de heer Zwemmer
een dankwoord had gesproken, bleef
men onderling nog enige tijd bijeen.
GESLAAGD
De heer H. Gorter te Zandvoort is
in* Amsterdam geslaagd voor de acte
„Nijverheidsonderwijs".
De heer H. A. C. de Vos te Zandvoort slaagde aan de Rrjksuniversiteit te Utrecht voor het doctoraal
examen geneeskunde.
Onze hartelijke gelukwensen!

BEJAARDEN ZAGEN
HET BADHOTEL

De heer J. J. Pas heeft zondag j.I.
de Zandvoortse bejaarden, — lid
van de Zandvoortse bejaardensociëteit „Voor Anker" m de gelegenheid
gesteld, het op 21 december j 1. geopende Badhotel te bezichtigen.
Er werd zeer druk gebruik van
gemaakt en enkele honderden bejaarden kregen een kostelijke middag, want de heer Pas betoonde
zich in alle opzichten een uitstekend
gastheer, die het zijn gasten zeer
naar de zin wist te maken, zodat zij
zich m het fraaie, nieuwe hotel al
spoedig thuis gevoelden en bij de
bezichtiging van de ene verbazing
in de andere vielen.
Het was een bijzonder leuke geste
van onze nieuwe exploitant, die door
de Zandvoortse bejaarden op hoge
prijs werd gesteld en waarmee hij
dezen wel zeer aan zich heeft verplicht.
GESLAAGDE POSTDUIVENTENTOONSTELLING

De Zandvoortse postduivenvereniging „Pleines" organiseerde het afgelopen weekeinde de jaarlijkse
postduivententoonstelling voor de
leden. Er was een zeer groot aantal
inzendingen, waaronder vele fraaie
exemplaren. Als keurmeester trad
op de voorzitter van de landelijke
vereniging van keurmeesters, dhr.
K J. Handgraaf.
Deze kwam tot de volgende uitslag:
1. H. Lansdorp 548 p ; 2. K. Driehuizen 547,5 p.; 3. J. Donker 547 p ;
4. R. Benjamins 547 p ; 5. E. van der
Meulen 545,5 p ; 6. W. Driuhuizen
544 p ; 7. K.Dnehuizen 543,5 p.; 8. A.
Dorsman 543 p.; 9. J. B. Koper 543
p.; 10. P. Koper 543 p ; 11. R Driehuizen 542,5 p.; 12. C. Visser 542 p.;
13 H. Vleeshouwers 541 p.; 14. W.
Terol 541 p ; 16. A. Haakmeester
541 p.; 17. G. Driehuizen 540 p.; 18.
B. Lukkassen 539,5 p.; 19. C. Visser
539 p ; 20 A. Molenaar 537,5 p.;
21. H. Menks 535,5 p ; 22. W. Bakkenhoven 535,5 p ; 23. S. G. Benjamins 533 p.; 24. S. W. Driehuizen
531 punten.
De extra prijzen voor fraaiste geheel, oude duivin en oude doffer,
gingen naar J. Donker. K. Driehuizen verwierf de prijs voor mooiste jonge doffer en E. van der Meulen voor mooiste jonge duivin. H.
Lansdorp behaalde de prijs „herenklasse" en R. Driehuizen „damesklasse". H. Lansdorp kreeg tenslotte nog een extra prijs voor
„mooiste late jongen".
SPORT- EN JUDO INSTITUUT
WIM BUCHEL
De onderling georganiseerde Kerstwedstrijden voor de jeugd o.l.v. de
heren W. Buchel en H. Clowting,
hadden het volgende resuliaat:
6-7 jaar:
1. Bram Boon; 2. Yvo Methorst.
8-9 jaar:
1. Henno Dekkers; 2. Wim Keur.
10-11 jaar:
1. Fr. Stiekel; 2. Martin Molenaar.
14-17 jaar (poule):
1. Mike Agsteribbe; 2 Jack Agsteribbe; 3. Wim v d. Heyden.
In januari as. vinden de voorselecties plaats in iedere leeftijd apart
voor de Zandvoortse judc kampioenschappen
welke
gehouden
worden in theater Monopole op
zaterdagmiddag l februari a s.
ERNSTIG ONGEVAL
Op de Zandvoortselaan nabij de
Bramenlaan slipte tengevolge van
het gladde wegdek, een 27-jarige inwoner uit Zandvoort met zijn motor
en kwam te vallen. Hijzelf kwam
met de schrik vrij, maar zijn duopassagier, een 28-jarige inwoner uit
Zandvoort, liep een schedelbasisfractuur op en moest in ernstige
toestand naar de Mariastichting in
Haarlem worden overgebracht.
ZANDVOORTSE POLITIE
SPORTVERENIGING
De heer M. J. Methorst, voorzitter van de Zandvoortse politie sportverenigmg heeft met ingang van
l maart a.s. voor deze functie bedankt.
De heer Methorst werd onlangs
benoemd in het federatie-bestuur
van de Nederlandse Jiu Jitsu en
Judo-bonden waardoor het hem-mede in verband met zijn werk als
commandant van de Zandvoortse reserve gemeentepolitie, onmogelijk
werd nog langer deze functie te kunnen vervullen.

By feest of party,
LEFFERTS dranken erbq!
Telef. 2254
Telef. 2150

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.
Soendastraat 17 - Haarlem
Tel. 02500 - 50131
Levering alle soorten tegels in kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.
Laat vakkundig Uw oude paden in orde maken.

Hanau hoogtezonnen
De beste!
Nu reeds vanaf

ƒ 85,00

Drogisterij-Parfumerie

Bouwman
Gedlpl. drogist
Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Velo wascombinaties
Nog deze week in uw bezit. Huur v.a. ƒ5,50 p.wk.
VELO ook voor centrifuges, koelkasten, gasfornuizen, kolen- en oliehaarden, T.V.," radio's,
meubels, vloerbedekking enz. enz. Bezoek ons
filiaal VELO, Grote Markt, hoek Jansweg,
Haarlem, Telef. 10117, of laat U voorlichten
door onze vertegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort, Telef. 4590.

„TECHNISCH WERK

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.
J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR - TAXATEUR
AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

II

Centrale verwarming voor kolen, olie of gas.
J. H. BLASé, THORBECKESTRAAT 19,
Telefoon 3270, Zandvoort.
Financiering mogelijk.

Ook in 't nieuwe jaar
Vindt U de sigaar
Die U 't best voldoet
- Bij ons in overvloed!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151
Kerkstraat 35 Telefoon 2452
MAANDAG 6 JANUARI:" '

Begin verkoop staatsloten
BREDERODESTRAAT 24, TEL. 2283

'n Huiselijk gevoel, op een
GOED BEKLEDE STOEL!

J. van den Bos

Centrale verwarming-Oliestook

Woningruil
Aangeboden: een ruime moderne 3 kamerflat
m Badhoevedorp, m. centr. verw. douche en
berging. Gezocht in Zandvoort: een kleine 2 of
3 kamerflat of etage met douche.
Br.: Van Soelen, Sloterweg 67, Badhoevedorp.

woninginrichting
Bilderdjjkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen
Sport- en Judo Instituut

WIM BUCHEL

Bel 2261
En U krqgt WARME GEBAKKEN VIS
thuisbezorgd.
GEPELDE EN ONGEPELDE GARNALEN.
Verse, gekookte en gebakken MOSSELEN.

Zaal Hogeweg 42, privé 60, Tel. 3965

Mededeling

's Zomers buiten

's WINTERS BINNEN
Voor goed en vakkundig schilderwerk

Schildersbedrijf C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33 - Telefoon 4755
VERF GEEFT FLEUR,
AAN U"W) INTERIEUR!

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
V.W. - OPEL - TAUNUS 17 M
TAXI 2600

GROTE KROCHT 18

RESTAURANT KIEFER
Zuidboulevard 17
VRAAGT een SPOELSTER
v.d. zondagen van 12-6 u.
W O N I N G R U I L
Aangeb. bij station Heemstede groot buurhuis, 7 k.,
v. en a. balcon. Gevraagd:
woning te Zandvoort. Br.
no. 1-8 bur. v.d. blad.
Adverteert in dit blad

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. nr. 14-11
bureau van dit blad.

tsfafawr;

Alleen^ons instituut is bevoegd en
gerechtigd tot het geven van Jiu
Jitsu en Judo onderwijs en het afnemen van de daaraan verbonden
examens te Zandvoort. Waarborg
N.J.J.B. en Ver. N.V.J.J.L.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Vishandel Duivenvoorden
Haltestraat 49 - Telefoon 2261

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

BU feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Programma zaterdag 4 januari 1964:
7. Zandv.m. 2 - S.I.Z.O. 3 14.30 u.
Adspir anten:
41. Zandvoortm. a, - H.F.C, a 15 u.
50. T.Y.B.B. b - Zandv.m. b 15 u.
72. Zandvoortm. c - T.H.B, a 14 u.
82. Zandvoortm. d - H.B.C, e 15 u.
86. H.B.C, f - Zandvoortm. e 15 u.
103. T.H.B. b - Zandv.m. f 14.30 u.
Programma zondag 5 januari 1964:
21. Waterloo 2 - Zandv.m. 3 9.45 u.
26. Zandv.m. 4 - B.S.M. 2 12.30 u.
67. Hillegom 3 - Zandv.m. 5 9.45 u.
75. T.H.B. 4 - Zandv.m. 6 9.45 u.
98. S.H.S. 3 - Zandvoortm. 8 12 u.
Vriendschappelijk:
Zandv.m. 7 - Z.M. komb. 12.30 u.
Junioren:
118. Zandv.m. a - H.F.C, a 9.45 u.
135.'E.H.S. a - Zandv.m. b 9.45 u.
141. Zandv.m. c - O. Gez. b 12.30 u.
154. R.C.H. d - Zandvoortm. d 12 u.
161. Zandv.m. e - V.V.H, a 9.45 u

K.J.C. „ZANDVOORT"
De strijd om het kampioenschap,
van de K.J.C. Zandvoort is beeinTot de laatste avond, was de
A. G. SLINGER digd.
spanning groot. Als overwinnaar
Gediplomeerd opticien
eindigde, een onzer jongste leden,
met slechts l punt voorsprong.
Erkend ZiekenfondsProficiat.
leverancier.
Einduitslag:
1. J. Boekhout
NIEUW ADRES:
2. H. Lamoree
Grote Krocht 20 a
3. J. Krielen
Telefoon 4395
4. W. Renout

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12 t.o. (Consultatiebureau)
Ook in het nieuwe jaar gaan wij
door met onze BIJZONDERE AANBIEDINGEN!
Speciale reclame boodschappentassen ƒ2,95. Wij hebben mooie suède
jasjes nu nog voor de oude prijs.
Heren suède vesten voor slechts
ƒ27,50. Kousen vanaf 98 cent.
Prachtige Heren shawls.
Mooie NOORSE SOKKEN.
Uw adres:

.LEBRU

met een bril van

Autofinanciering
Assurantie en financieringskantoor

J. S. FOLKERS
Dr. Schaepmanstraat l
Tel. 4580 - b.g.g. 3283

Speciaal voor Uw
auto, motor en
bromfietsverzekering

/•"•i. :~" •>.
r
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ANDVÖDRT
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24« jaargang no. 27

Langs de vloedlijn

•«*».

..TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECttT - MAER DOET DATBILLIJK IS EN RECHT!"

In het spreekwoord:
„Als er één schaap over de
dam is volgen er meer", wordt
de schaapachtigheid van het
volk gekristalliseerd.

10 januari 1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,-; franco per post f 7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

15 jaar circuit-directeur
De heer J. B. Th. Hugenholtz, directeur van stichting .Touring Zandvoort' herdenkt deze maand het feit,
dat hij vijftien jaar geleden werd
aangesteld als adviseur voor het
circuit van Zandvoort, •welke functie
later werd omgezet in directeur van
stichting ,Touring Zandvoort', de
stichting - een semi-officiële instelling, waaraan, behalve de leiding
over het circuit, óók het zogenaamde
V.V.V.-wcrk werd opgedragen, en
die zich' dan ook in de loop der iaren ontwikkelde tot de Zandvoortse
stichting voor vreemdelingenverkeer en werd opgericht op 18 rnei
1949. Op 2 januari 1949 ving de heer
Hugenholtz zijn werkzaamheden als
circuit-adviseur aan.
De racebaan, voor een groot deel
aangelegd in de jaren der bezetting
en waarvoor heti puin van de in de
badplaats afgebroken panden werrt
gebruikt, was op 7 augustus 1948
officieel geopend met een race voor
renwagens, georganiseerd door de
British Racing Driversclub. Prins
Bira won deze race in een Maserati
met een gemiddelde snelheid van
119 kilometer per uur, een snelheid,
waarover men zich toen algemeen
verbaasde, doch reeds lang verleden
tijd, wanneer men bedenkt, dat de
snelste ronde tot nu toe in 1962
werd gedraaid door Graham Hill in
B.R.M.' met ruim 165 kilometer per
uur.
Van de aanvang af bleek de heer
Hugenholtz, bezield 'met een grote
liefde voor de auto-rensport, zelf
een bekwaam coureur en toegerust
met een enorme, kennis op automobielgebied, de aangewezen man voor
de functie, die Zandvoort hem toevertrouwde. Met grote energie en
voortvarendheid wierp hij zich op
zijn taak en wist het circuit van
Zandvoort in de loop der jaren te
ontwikkelen fat, een racebaan van
internationale allureNbekend ^en goliefd' over 'de' gehele \ve'reld en een
object, dat als zodanig een enorme
propaganda voor de badplaats betckende. Enkele cijfers mogen dit
verduidelijken. In 1949 was het circuit 43 dagen in gebruik, in 1950 61
dagen, in 1951 44 dagen, in 1952 74
dagen en -thans in 1963 niet minder
dan 204 dagen. In 1950 bedroeg het
bedrag aan entrees van toerrijders,
personen dus die met auto, motor o C
bus het circuit eens kwamen bezoeken ruim ƒ 2000,—, in 1963 was dit
bedrag opgelopen tot ruim ƒ 18.500,-.
De verhuur van het Zandvoortse
circuit aan maatschappijen, clubs en
particulieren voor het houden van
demonstraties, testproeven
voor
remmen en banden, recordvestigingen enzovoort bracht, in 1958 ,op
ruim ƒ 2700,-, in 1961 ruim ƒ 8600,en in 1963 ruim. ƒ 20.000,—.
Het zijn alle cijfers die de snelle
groei aan belangstelling voor het
Zandvoortse circuit, speciaal in de
laatste jaren wel zeer duidelijk
aantonen. Daarnaast komt vanzelfsprekend nog de opbrengst uit de
wedstrijden en de opbrengst van de
reklame-verhuur langs de racebaan.
We mogen gerust vaststellen dat
speciaal de gehouden testproeven,
die de laatste jaren aanzienlijk in
aantal toenemen, en in de eerste
plaats bedoeld zijn om te komen tot
een grotere betrouwbaarheid van de
wagens, aanzienlijk hebben bijgedragen tot een verhoging van de
verkeersveiligheid en ook in dit verband is het Zandvoortse circuit dan
ook een steeds belangrijker plaats
gaan innemen.
De grote kundigheid van de Zandvoortse circuit-directeur is zeker
niet onopgemerkt gebleven. Over de
gehele wereld wordt van zijn kennis
gebruik gemaakt. Zo adviseerde de
heer Hugenholtz in de loop van du
laatste jaren bij de aanleg van het

.WURF-PRAET'

WULLUM v.d. WURFF:
Zal Breure nou de eerste
stien gaen icgge voor de Pier?

Honda-circuit in Japan, van-lïét Belgische circuit in Zolder, van circuits
in Schotland en Canada, die alle
onder zijn persoonlijke leiding werden gebouwd,en geheel volgens zijn
adviezen, waarbij hij steeds van de
gedachte uitging: „Veiligheid voor
alles", een lijfspreuk, die ook ten
opzichte van het circuit van Zandvoort ten volle bewezen is. Er zijn in
Zandvoort nog altijd mensen, die het
directe belang van het circuit voor
de badplaats niet willen of kunnen
inzien, en nog minder het indirecte
belang, zelfs niet als zeer belangrijk
piopaganda-object, want het circuit
verspreidde de naam Zandvoort over
de gehele wereld.
Uiterst lakoniek, - zoals de heer Hugenholtz nu • eenmaal is - heeft hij
steeds alle bezwaren rustig glimlachend en met de een of andere
kwinkslag over zich heen laten gaan
intussen de door hem uitgestippelde
weg verder bewandelend. En in
steeds breder kring gaat men nu
toch wel inzien, dat hij het tenslotte
toch bij het rechte einde heeft gehad. .De cijfers wijzen uit, dat in

1963 ruim een kwart miljoen gulden
aan overnachtingen en verteringen
in Zandvoort achterbleef alleen van
deelnemers aan en bezoekers van
wedstrijden, waarbij nog komt dat
dezo inkomsten hoofdzakelijk in het
voorjaar-, en najaar werden geboekt"
omdat tijdens het seizoen bijzondero evenementen zo min mogelijk
plaats vinden. Dat het circuit van
Zandvoort tenslotte werd ingeschakeld bij de wedstrijden om het wereldkampioenschap der coureurs, ,de
zgn. „Grand Prix" was eveneens een
zeer belangrijke gebeurtenis, waarbij de heer Hugenholtz zich .danig
weerde.
Het nog steeds toenemende werk,
verbonden aan het circuit beheer
doet in steeds sterkere mate de
vraag rijzen, of in de nabije toekomst de functie van circuit-directeur nog wel gecombineerd met
V.V.V.-directeur kan worden gchandhaafd. In steeds breder kring
helt men over naar de gedachte, dat
voor beide functies een aparte directeur dient te zijn, want ook het
V.V.V. werk neemt in Zandvoort
steeds uitgebreider vormen aan.
Hoe dit alles zich zal ontwikkelen,
zal dienen te worden afgewacht,
doch het moet niet onwaarschijnlijk

worden geacht, dat binnen niet te
lange tijd in dit opzicht ingrijpende
veranderingen te wachten zijn.
Stichting „Touring Zandvoort" verrichtte onder leiding van de heer
Hugenholtz in de loop der jaren
eveneens belangrijk werk. De folder
verspreiding nam steeds groter vormen aan, het aantal zomer-evenemcnten werd jaar op jaar uitgebreid, het aantal vuurwerken
groeide in enkele jaren uit van 2 toi
vorig jaar 8 vuurwerken en do
steeds
toenemende uitbreiding
vraagt ook steeds meer werk, waartegen op den duur één man onmogelijk opgewassen kan zijn, hetgeen
de: heer Hugenholtz zelf terdege
beseft.
Het geheel van zijn 15 jarige arbeid
in Zandvoort overziende mag echter
worden vastgesteld, dat de badplaats aan de onvermoeibare en nog
altijd enthousiaste en energieke circuit-directcur veel te danken heeft
een man, die reeds ,veel presteerde
en voor de toekomst nog met grootse en grote plannen rondloopt,waarbij hij slechts vurig hoopt, dat
Zandvoort hem in staat zal stellen,
deze plannen in, het algemeen belang van de badplaats te kunnen
verwezelijken.
K.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

Haltestraat 57

-

Zandvoort

Serie
1964

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling: ook in overleg - Demonstraties thuis

. Grote keuze
in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 138,ƒ 168.—
PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Parijse Haarmode 1 963-'64

Uitgevoerd door
Een aardige overzichtsfoto
van een bedrijvige hoek
op het circuit bij de pits
en het parkeerterrein tijdens de start van de klassemcntspvoeven, georganiseerd door de R.A.C.-West
in september 1959.

feh. A.

Nieuwjaars - réunie gemeenteambtenaren
In het raadhuis te Zandvoort waren donderdag 2 januari om half
twaalf de-gemeenteambtenaren van
Zandvoort samengekomen voor een
Nieuwjaars-reunie, waarbij de ambtenarenwereld in Zandvoort van
hoog tot laag vertegenwoordigd
was.
De Gemeentesecretaris, de heer
W. M. B. Bosman richtte hier het
woord tot de burgemeester van
Zandvoort, Mr. H. M. van Fenema
en bracht deze namens de ambtenaren de gelukwensen over voor het
nieuw begonnen jaar, daarbij de
hoop uitsprekend,' dat dit in alle
opzichten-een voorspoedig jaar zou
mogen zijn. De heer Bosman wenste
daarbij, dat niet alleen de zorg voor
het materiële de ambtenarenwereld
zou beheersen, gezien in het licht
van steeds voortgaande loonsverhogingen en langere vakanties, doch
dat daarnaast ook de ideële zijde, de
vreugde van de arbeid zou blijven
beslaan. De heer Bosman dankte de
burgemeester voor diens blijvende
belangstelling voor het persoonlijke
leven van zijn ambtenaren en
wenste hem en zijn gezin voor 1964
veel geluk en voorspoed.
De burgemeester betoogde, dat
het achteraf niet juist bleek te zijn
gezien, deze bijeenkomst met de
ambtenaren het vorig jaar niet te
houden, omdat men dit gebeuren
algemeen op hoge prijs blijkt te
stellen. Daarom wilde spreker in de
twee jaren die hem in Zandvoort
als burgemeester nog resten, deze
traditie in elk geval handhaven.
Spreker herdacht de in 1963 door de
dood ontvallen ambtenaren, namelijk de heren Beekhuis, Willemsen,
Keur en Giskes.
Het jaar 1963 was volgens Mr.
Van Fenema een zeer druk jaar,
doch veel wat gewenst werd, kwam
nog niet tot stand en moest op nieuw
blijven wachten. Het altijd maar
„alsjeblieft" blijven spelen bij diverse Rijksinstanties noemde spr.
in dit verband iets, dat op den duur
verschrikkelijk gaat vervelen.
Het samenkomen op deze eerste
mistige werkdag in het nieuwe jaar
achtte spreker van symbolische betekenis, want ook het nieuwe jaar
is nog in mist gehuld, doch één
ding weet de mens daarbijj namelijk
,dat we tegenwoordig leven op alle
gebied in het teken van „steeds
méér". „Wat doet de mens met dat
„meer". Daartegenover behoorde
volgens Mr. Van Fenema het „steeds

beter" te staan, speciaal ten opzichte
van de verhouding „overheid-bedrijfsleven". Op dit gebied zal veel
meer samenwerking moeten komen
en men zal niet bang moeten zijn
voor „Zwolsmannen", integendeel,
zal men er zich over dienen te verheugen, dat deze er zijn, omdat ze
aansporen tot grotere aktiviteit.
Daarnaast dienden volgens spr.
de ergerlijk verkruimelde Rijksgoedkeuringen te verdwijnen, om
plaats te maken voor een systeem
van totaliteit voor elke gemeente,
waarbij algehele Rijksgoedkeuring
verleend wordt voor hetgeen men in
die gemeente van plan is.
..Na de wens te hebben uitgesprokcn dat het ook in Zandvoort naast
dit „steeds méér" „steeds beter" zou
mogen gaan, deelde spreker mede,
dat een nieuw structuurplan voor de
gemeente Zandvoort gereed ligt en
volgende week in de vergadering
van Burgemeester en wethouders
zal worden besproken. Dit geheel
nieuwe structuurplan is zó verrassend van omvang en van zó ingrijpende aard, dat Mr. Van Fenema in
de vergadering van B. en W. zal
voorstellen, hiervan ook de burgerij
in kennis te stellen. In een onderhoud, dat we hierover na afloop
van de bijeenkomst nog even met
de burgemeester hadden, deelde
deze ons mede, dat inderdaad dit
plan zó verstrekkend is voor de
gemeente Zandvoort, dat niemand in
de gemeente daarvan ook maart zou
kunnen dromen, omdat het zelfs de
stou^te verwachtingen overtreft en
als 't ware een geheel nieuw Zandvoort schept.
Met een persoonlijke handdruk
van de burgemeester aan elke ambtenaar, werd daarop deze geanimeerde bijeenkomst besloten.
WINTERSERIE ,JAN PASSTOORS'
Zaterdag 11 en zondag 12 januari
wordt de tweede tocht van de winterserie van! de Haarl. wandelsportvereniging „Jan Passtoors" gehouden. Afstanden zijn zaterdag 10 km.,
zondag 10 of 15 km. Gestart wordt
vanuit gebouw „Domi" aan. het
Zandvoorterpad te Overveen, zaterdag tussen 14 en 14.30 uur, zondag
tussen 11 en 12.30 uur. Men kan
aan deze tochten deelnemen tegen
het inschrijfgeld van ƒ 0,90 voor
personen t.m. 15 jaar, ƒ 1,10 voor
personen vanaf 16 jaar. Als herinnering ontvangt men een wimpel
in de kleuren rood-wit.

60 JARIG JUBILEUM O.S.S.
Nu de bazaar achter de rug is en
weer een behoorlijk bedrag aan het
jubileumfonds kon worden toegevoegd, zijn bestuur en jubileumcommissie van de Zandvoortse
gymnastiekvereniging
„Oefening
staalt spieren" overgegaan tot het
definitief vaststellen van data voor
diverse evenementen, die rondom
het 60-jarig bestaan der vereniging,
dat in het voorjaar van 1964 wordt
herdacht, zullen worden georganiseerd. Vastgesteld werden op 28
februari de 60ste jaarvergadering,
gevolgd door een reunie met de oudleden. Op 7 maart een receptie, gevolgd door een gezellige avond voor
de leden en een filmmiddag voor
de jeugd. Op een nog nader te bepalen datum in mei een jeugdsportdag. Op 30 en 31 mei wandeltochten in Zandvoort en omgeving.
De uitvoering van de vereniging zal
op een nog nader vast te stellen
datum in juni worden gehouden,
terwijl op 5 juli de feestelijkheden
worden besloten met een Internationale turnshow met medewerking van de Kcnncmcr Turnkring
en ploegen uit Zweden en WestDuitsland.
De data van de scholen-onlmoeting en het volleybaltoernooi moeten
nog bepaald worden.
RAADSVERGADERING
De eerstvolgende openbare vergadering van de gemeenteraad van
Zandvoort is vastgesteld
op dinsdag
28 januari des1 avonds te acht uur.

's Maandags de gehele dag gesloten.
THORBECKESTRAAT 11 - ZANDVOORT - TEL. 3382

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3374
's Maandags de gehele dag gesloten

Dranken bestellen? OAHO
Brokmeier bellen! L\J\JL

Zeer binnenkort
Voor ecu modern
en charmant kapsel.
van de vol-automatischc
muntwasserij van de

HALTESTRAAT 63
Nadere mededelingen volgen
volgende week.

Haltestraat 55

Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Ie keus, naadloze

NYLONS
zeer goede kous
maat 8'/r-11

95 et. per paar
Ziet de etalages!

Zaterdag 11 en zondag 12 jan.
elke avond 8.30 uur:
Het orkest

Irene and the
gentlemen
*
In ons cabareten
variétéprogramma:

Trio Syboney
Spaanse zang en mi'ziek

Chris en Christina
Een verrassend duo
*
's Zondagsmiddags MATINEE
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wijzigingen voorbehouden.
'a Maandags gesloten

Haltestraat 63 - Telef. UU

Verrassende ', •--•<•-,

HOTEL
De Veenendaalse

SALON DE COIFFURE

Voordeel Verkoop!!
Dames NACHTHEMDEN
tot maat 54
vanaf ƒ 4,75
Extra zware kwaliteit wit
HEREN ONDERGOED, borstrokken met korte mouw ƒ4,50
lange pantalons
ƒ4,85
1 pers. FLAN. LAKENS ƒ5,50
2 pers. FLAN. LAKENS ƒ6,95
Kwaliteits jacquard
BADDOEK ƒ2,25
Coupons FLANEL, diverse
dessins, 2 m. voor ƒ3,50
Effen gekeperd 2 m. v. ƒ2,85
Bollen donkerblauwe SPORTWOL
ƒ1,15
Bollen JAEGERWOL 98 et.
Bollen BABYWOL
in 5 kleuren 98 cl.
HOEDEN in wol en vilt
halve prijzen!

De WoBbaal

Haltestraat 12a - Telef. 2099

De komende

OLYMPISCHE
WINTERSPELEN
hoort en ziet U op z'n best met

Philips apparaten

eet_méër*vlees en betaaPfninder
Enorme prijsverlaging
250 gr. BIEFSTUK
botcrmals ƒ2,25

VARKENSKARBONADE
2,78 - 2,88 - 2,98
100 gr. PAARDENROOKVLEES

100 gr. HAM en

100 gr. GEK. WORST

Uw voordeeltje: l blik
haring in tomatcnsaus 59 cl

55 et.

89 et.

Fijne LENDELAPPEN ƒ3,29 </. kg.

Heerlijk stukje ROSBIEF ƒ3,45 «/. kg.

Gebr. Burger

HALTESTRAAT 3

Bronchiletten
Hoestdrank in tab!etvorm.95ct
By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

PHILIPS SPECIALIST

SPAARBANKBOEKJES

F.H.PENAAT

met een opzegtermijn van 3 maanden

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

RENTE
NUTSSPAARBANK
HAARLEM - HEEMSTEDE - BLOEMENDAAL
ZANDVOORT - BENNEBROEK - HILLEGOM

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
-

OPEL -

TAXI 2600

TAUNUS 17 M

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK

Drukkerij Van Petegem & Zn.
ft

'

Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

Centrale verwarming voor kolen, olie of gas.
J. H. BLASé, THORBECKESTRAAT 19,
Telefoon 3270, Zandvoort.
Financiering mogelijk. ,
,
,

U DOET ERG VERSTANDIG
ALS U TOT UW SLAGER KIEST

Velo wascombinaties
Nog deze week in uw bezit. Huur v.a. ƒ5,50 p.wk.
VELO ook voor centrifuges, koelkasten, gasfornuizen, kolen- en oliehaarden, T.V., -radio's,
meubels, vloerbedekking enz. enz. Bezoek ons
filiaal VELO, Grote Markt, hoek Jansweg,
Haarlem, Telef. 10117, of laat U voorlichten
door onze vertegenwoordiger

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT
Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.

in alle zalen van het

BADHOTEL

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

Onze

Opruiming
begint donderdag
16 januari a.s.
Niet alleen uit onze winkels, maar <^ok uit onze grossierderij
hebben we onze restanten gezocht.
Wij gaan U deze artikelen aanbieden voor prijzen die lager zijn
dan onze winkeliers-afnemers
betalen in ons grossiersbedrij f.

Let U eens goed
op deze prijzen:
RESTANT DAMES BLOUSES
/ 2,95
RESTANT DAMES ROKKEN
/ 4,95
ORIGINEEL TERLENKA ROKKEN
plooi en plissee, div. kleuren ƒ 9,75
Origineel HELANCA PANTALONS div. kleuren
ƒ17,50
Restant zuiver WOLLEN PULLOVERS EN VESTEN
ƒ 3,50
Restant zuiver WOLLEN Shctland pullovers, V en hoge hals

ƒ 9,75

Gedurende de opruiming op al onze niet
afgeprijsde artikelen 10% korting.
Deze prijzen zon alleen voor particulieren, aan winkeliers wordt
niet verkocht.
Deze koopjes vindt U ook in Haarlem en Amsterdam niet!.

Modehuis S. Piller
Telef. 3397

CARNAVAL

Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . . en ...
wy concureren mee!!

VELO, Zeestraat 37, Zandvoort, Telef. 4590.

Kerkstraat 4

B A D H O T E L

II

Boulevard Paulus Loot l

Tussen 4-6 uur BORRELUUR met Prins Carnaval, de Raad van elf, Hofdames en Tanz
Mariechen, onder muzikale leiding van

_
smetteloos zuiver

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen van zaterdag 4 januari:
Zandvoortm. 2 - S.I.Z.O. 3
5-3
Adspiranten:
Zandvoortm. a - H.F.C, a
0-9
T.Y.B.B. b - Zandvoortm. b afg.
Zandvoortm. c - T.H.B, a
0-3'
Zandvoortm. d - H.B.C, e
2-1
H.B.C, f - Zandvoortm. e afg.
T.H.B. b - Zandvoortm. f -4-1
Uitslagen van zondag 5 januari:
Waterloo 2 - Zandvoortm. 3 2-2
Zandvoortm. 4 - B.S.M. 2
4-2
Hillegom 3 - Zandvoortm. 5 afg.
T.H.B. 4 - Zandvoortm. 6
1-1
S.H.S. 3 - Zandvoortm. 8
1-3
Vriendschappelijk:
Zandv.m. 7 - Zandv.m. komb. 4-2
Junioren:
Zandvoortm. a - H.F.C, a
7-3
E.H.S. a - Zandvoortm. b ' 8-2
Zandvoortm. c - O.G. a O.G.n.o.
R.C.H. d - Zandvoortm. d
2-2
Zandvoortm. e - V.V.H, a
5-1
Programma voor zaterdag 11 januari
J. Hercules - Zandv.m. 14.30 u.
Adspiranten:
31. Zandv.m. a - Bloemend, a 14 u.
54. T.Y.B.B. d - Zandv.m. d 15 u.
56. T.Y.B.B. e - Zandv.m. e 15 u.
73. H.F.C, i - Zandvoortm. f 15 u.
77. Zandv.m. g - Kenn.land e 14.30 u.
Programma voor zondag 12 januari:
Hillegom - Zandvoortm. 14.30 u.
94. D.C.O. 3 - Zandvoortm. 4 9.45 u.
25. Zandvoortm. 6 - D.S.B. 4 9.45 u.
35. Zandv.m. 7 - T.Z.B. 4 12.30 u.
36. T.Y.B'.B. 9'- Zandv.m. 8 12 u.
Vriendschappelij k:
Zandv.m. 2 - T.H.B, l 14.30 u.
Junioren:
56. Zandv. a - Kennemers a 9.45 u.
77. Zandv.m. d - E.H.S. b 9.45 u.
NIET GESPAARD
In het postkantoor te Zandvoort
werd bij do afdeling Rijkspostspaarbank gedurende de maand december j.l. door 428 personen ingelegd
een bedrag van ƒ 88.602,51 enl aan
492 pers. terugbetaald ƒ 127.958,40.

- Telefoon 4941

Zaterdag
1 februari
'64
'
t

houdtde .huid

TWEEDE VERANTWOORDING
ACTIE „STILLE NOOD"
N.H.T. ƒ5,-; Mr. J.H.J.S. ƒ10,-; Jhr.
D.G.V.A.V.W. ƒ200,-; Hot. Bs. ƒ25,-;
L.J.B. ƒ50,-; G.J. ƒ25,- J.F.B, ƒ10,-;
K.R. ƒ50,-; W.V. ƒ10,-; W.K. ƒ100,-;
G.F.M. ƒ10,-; N.N. ƒ10,-; fa. M.K.&
Zn. ƒ25,-; Drs. J.A.K. ƒ50,-; A.v.D.
ƒ10,-; A.H.P. ƒ5,-; P.K.v.d.H. ƒ10,-;
Hoc. ƒ50,-; C.L.K. ƒ10,-; H.H. ƒ10,-;
J.R.B. ƒ5,-; B.G.N. ƒ25,-; E.K. ƒ2,50;
Mevr. M.F.V.L. ƒ10,-; A.K. ƒ12,50;
X.Y.Z. ƒ50,-; J.E.E.V. ƒ25,-; H.deP.
ƒ2.50; S.H.-D. ƒ5,-; C.C. Exp. Corp.
ƒ250,-; C.J.Z.-V. ƒ10,-; G.M.K. ƒ2,50;
K.K. ƒ 2,50. Totaal ƒ 1077,50.
Totaal ontvangen ƒ 1967,—.
Namens het comité hartelijk dank.
De penningmeester.
BURGERLIJKE STAND
Geboren: Helena P. E., d.v. N. W.
Castien en E. L. Garsten.
Geboren buiten de gemeente:
Ans, d.v. H. A. Bakker en A
Koper. Jacob, z.v. H. A. Bakker
en A. Koper. Jaqueline Leontine,
d.v. L. Gerritsma en A. Augustinus. Vincent, z.v. M. P. S. Rügebrecht en T. J. Hofland, Evert
Eugen, z.v.A. Wioman. en L.Rauch.
Ondertrouwd: S. Doves en H. L.
Koper. John. C. .-Cramer^.en Fr.
A. de Ru. Tom van, Dam. en A. G.
Heimens. D. J. Dee en M. D.
Textor.
Gehuwd: Ernst van Laren en John.
A. Mouwen.
Overleden: Petrus Chr. Bergh, 72 jr.
ongeh.
Overleden buiten de gemeente:
Louise P. Zipp, 55 jr., geh. gew.
m. C. P. J. Janssen. Jozina A. Vis,
77 jr., goh. gew. m. W. W. Bloemendaal.

GROTE KROCHT 18

Voor Uw drukwerk:

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. 15 uur samenkomst in
huize „Pniël", Zuiderstraat 3.
Spr. Zr. B. Helmhout.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

Bespreek bij ons Uw TELEVISIETOESTEL.
U zit dan steocis op de beste plaats!
PHILIPS Televisie 59 cm. beeld vanaf ƒ 895,—
Vraagt bij ons een. gratis demonstratie
bij U thuis!
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg,
de betaling met U
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.

V.W.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15
Zondag a.s. 10 uur:
Ds. P. J. O. cie Bruijne.
7 uur: Ds. W. van Wijk, Haarlem-Z.
7.30 uur Het Huis in de Duinen: Ds.
P. J. O. de Bruijne. (Uitsluitend
voor bewoners van het tehuis).
HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. Chr. de Beus, van Overveen.
19 uur: Ds. B. U. W. Dijkstra, van
Haarlem. Jeugddienst.
10.30 uur: Jeugdkapel in het jeugdhuis. Spreker dhr. W. v.d. Brink.
PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen, om 7.30 ea 11.30 uur.
9.30 uur Hoogmis. 19.30 uur avondmis. In de week H.H. Missen om 7,
7.45 en 9 uur.
Beatrixschool Zandvoort-noord:
H.H. Missen om 8.30 en 11.30 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. Dr. C
W. Mönnich, Ev. Luth., A'dam.

van 8.3O tot 4 uur
Diverse mooie prijzen voor de leukste costuums.
Wanneer geen costumering, masker of andere
fèesttooi bij het entree van de zaal verkrijgbaar.

NED. VER. VAN HUISVROUWEN,
afd. Zandvoort.
Voor de Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Zandvoort zal op donderdag 16 januari om 14.00 uur in het
Gemeenschapshuis, architect A. J.
dp. Koning spreken over „De Hollandse Molen".
Over dit interessante onderwerp
zal de heer de Koning een lezing
houden, waarbij een aantal prachtige kleurendia's getoond zullen
worden. Verzuimt U niet deze lezing bij te wonen.
ZANDVOORT HEEFT BIJNA
15.000 INWONERS
Zandvoort naderde bij de jongste
jaarwisseling een inwoner-aantal
van bijna 15.000! Op' l januari 1964
stonden namelijk
ingeschreven
14.908 personen, waarvan 7.067 mannen en 7.841 vrouwen. Gedurende
de maand december 1963 vermeerderde het aantal inwoners met 76,
waarvan 42 mannen en 34 vrouwen.
Er werden in deze maand. 12 kinderen geboren, waarvan 7 van het
mannelijk en 5 van het vrouwelijk
geslacht. Er vestigden zich in december 136 personen, waarvan 63
mannen en 73 vrouwen. Twaalf personen overledeni in deze laatste
maand van 1963, namelijk vier mannen en acht vrouwen en er vertrokken in december 60 personen, waarvan 24 mannen en 36 vrouwen.

i Snuif
en wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keet

of

borst

weg

met

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoon-nummer van de huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout
van Lennepweg 57, telefoon .4294.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mej. G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

/

Een hoekje in onze showroom

/t Jnteüeut'
Stationsplein 15 - Telefoon 8349

DIERENARTS:
Zondag a.s.: J. Heek, Koninginneweg 51, Haarlem, tel. (02500) 13174
APOTHEKEN:
Van zaterdag 11 t.m. vrijdag 17
januari na 6.30 uur 's avonds:
avond-, nacht- en zondagsdienst de
Zeestraat-apotheek, M. J. Kerkhoven-Nieuwenhuis, Zeestraat 71, telefoon 3073.
Echter uitsluitend voor receptenspoedgevallen. De diensten wisselen
'd zaterdagsavonds om 6.30 uur. .

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896
Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

HEEMSTEDE/ AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Vraagt naar onze speciale wijnaanbiecHngen!

ADVERTENTIETARIEF

losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

OKT. 1923
.
Veertig jaar in Zandvoort.

•

OKT. 1963
Veertig jaar toonaangevend:

•

•

fa.

&

t

ALGEHELE INTERIEUR-VERZORGING

H.LHILARIDES
TANDARTS - - -

BEHANGERIJ
STOFFEERDERIJ
BEDDENMAKERIJ

afwezig

Meubelen - Bedden - Ledikanten - Dekens
Gordijnen - Tapijten - Cocosartikelen.

van 11-22 januari.

Linoleums

-

Colovinyl tegels

-

1500
Grote nieuwe Volkswagen

l dag p.w. ƒ 2,50 per uur.
Mevr. Wals, Dr. C.A. Gerkestraat 78, telef. 2176.
WERKSTER GEVR. 5 u. p
week. ƒ 3,- p.u. Werktijd WIE HELPT jong echtpaar
nader te bespreken. Br. no. aan woonruimte? Br. no.
10-1 bureau van dit blad 8-1 bureau van dit blad,
of telef. 4615.
TE KOOP: beton kolenhok
Hedenavond
nog kijken!
(5 mud); Vaillant gasgeyser
skischoenen m. spanners Occasion T.V.'s v.a. ƒ75,-.
m. 45; 8 kastplanken 73 x '/» jaar garantie, blijvende
35,5; 8 kastplanken 72 x 45; service. Gemakk. betaling.
4 kastdcuren; 2 stel open- Ook verhuur van T.V.'s.
si, ramen 1V2 x IV.. Te J. Kerkman, Burg. Beeckbevr. Wilhelminaweg 30. manstraat 36, Telef. 4307.
TE HUUR vanaf l maart
Bert geeft de
1964
voor
één jaar
of langer: een gest. luxe 4hoogste waarde! kamerflat
a.d. Noord-BouLompen 25 - 30 et. p. kg.
met uitz. op zee en
Kranten, tijdschriften, geel levard,
duinen. Prijs ƒ 350,— per
Èoper, rood koper, zink, maand
incl. centr. verw.,
lood, ijzer, haarden, gey- servicekosten,
verz. enz.
sers tegen beursnoteringen. Event. ook gem.
te huur.
POTGIETERSTRAAT 32 Inl. tel. 02507 - 3022.
TEL. 4376
U belt, wij komen!

Café Oomstee

Elke donderdag en vrijdag
SPECIALE
MOSSELEN-AVOND
Zeestraat 62 - Telef. 2263

Akersloot

VIT
met een bril van

A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
Erkend Ziekenfondsleverancier.

Lood 50 et. per kg.
Zink 40 et. p. kg. Koper,
geysers, baden, haarden,
tegen de hoogste waarde.
Alles wordt gehaald.
Pakhuis: Schelpenplein 7,
Telef. 2845

GARAGE gezocht, omgev.
Grote Krocht 20 a Haarl.straat.
Haaii.&tr. 58,
Telefoon 4395
telef. 4490.
Zoekt U een. BABYSIT?
Bel 2472!
DOE HET ZELF
WERKSTER GEVRAAGD
DOE HET ZÓ f
bij dame alleen, één morgen p. week. Cort v d. Lindenstraat 6.

Alleen bij:

v

BADHOTEL

o.a. Mimosa, narcissen, tulpen,
hyacinten, fresia's, blauwe
druifjes, seringen enz.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey

TELEF. 2974

HALTESTRAAT 65
TELEFOON 2060
Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAF.WERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

ZANDVOORT

VRAAGT per 15 april (event.

jaarbetrekking):

Dr. J. P. Thysseweg 14, Tel. 4015
SOUS CHEF
PATISSIER
COMMIS DE CUISINE
CHEF DE RANG
DEMI CHEFS
COMMIS DE RESTAURANT
BARKEEFER
LOUNGE SERVEERSTERS
JUFFR. HOTELBAR
KAMERMEISJES
HOTELPORTIER voor dag of
nacht dienst
CHASSEUR
.2 PERSONEN voor alg. dienst
DIV. ADM. VR. KRACHTEN

Gaat U verhuizen
Laat dit op vakkundige wijze door ons verzorgen.
Uw kostbare meubelen zijn bovendien
nog verzekerd.
Voor VERHUIZINGEN en ONGEREGELD VERVOER is en blijft Uw adres:

P. KERKMAN
Haltestraat 63 - Telefoon 2214

MOHOPOLE
VRIJDAG 10 JANUARI -

Ivanhoe

De val van Bataan
(Toegang 14 jaar).

Wraak is zoet
met Stan Laurel en Oliver Hardy.

heeft plaats voor enige

' DE
TWENTSCHE
BANK

(Alle leeftijden).

mannelijke
en vrouwelijke
employé's

DINSDAG 14 en WOENSDAG 15 JAN. - 8 UUR
Opvoering van het blijspel:

„Ik zeg toch zeker niks"
door de Zandv. toneelver. „Op hoop van zegen".

liefst in het bezit van diploma ULO.
Leeftijd tot 30 jaar.

r

DONDERDAG 16 JANUARI - 20 UUR

„DE MESTIES"

Sollicitaties schriftelijk of mondeling te
richten aan de Directie van het kantoor,
Grote Krocht 72 te Zandvoort, of aan
de afdeling Personeelzaken van het
kantoor te Haarlem, Zijlstraat 76,

kantoor ZANDVOORT

(FLAMING STARS) met Elvis Presley.
(Toegang 14 jaar).

*Tëé 2550

>OO<M

«LEBRU»

Uitverkoop

POSTSTRAAT 12 (t.o. Consultatiebureau)

AANVANG DONDERDAG 16 JANUARI

Wij hebben leuke geruite boodschappentassen,
voorheen ƒ 11,— NU voor ƒ 8,25
voorheen ƒ 10,— NU voor ƒ 7,50
voorheen ƒ 9,30 NU voor ƒ 6,95
HERENHANDSCHOENEN
voorheen ƒ3,75 NU voor ƒ2,95
NYLONKOUSEN voorh. ƒ 0,98 NU voor ƒ 0,89
SHAWLS
voorh. ƒ2,95 NU voor ƒ2,50
DAMESMAILLOTS voorh. ƒ 6,95 NU voor ƒ 5,95
DAMESMUTSEN voorh. ƒ 8,90 NU voor ƒ 7,50
HERENSHAWLS voorh. ƒ 9,75 NU voor ƒ 8,50
Op KINDERMAILLOTS
10% KORTING!
SETS STROPDAS en SOKKEN
voorh. ƒ 8,90 NU voor ƒ 7,50
Heren suede VESTEN nu nog voor de oude prüs
ƒ 27,50

SEYSENER
HALTESTRAAT 23

Succes verzekerd!

WIST U

RIPOLIN

dat 20°/o korting op alle
stoomgoederen permanent wordt gegeven,

HOBOPLEX

indien U deze brengt
én haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

Verf - Plakplastic
en alle andere

KEYSER

Verkrijgbaar bij:

„Doe het zelf" artikelen.
Stationsplein 13, Tel. 3346

VAMOR

Telefoon 2653

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Telefoon 4419

TELEF. 2159

onze bijzondere weekend
reclame:
4 MOORKOPPEN
250 gr. ALLERHANDE
250 gr BOTER ALLERHANDE
150 gr. COGNACSTAAFJES

ƒ 1,15
95 et.
ƒ 1,30
•. 61 et.

HEBT U EEN KINDERFEESTJE?
Wij verzorgen Uw kinder petit fours.

Uw adres:

LEBRU

1
! ! KRATS ! !

ZORG DAT U ER BIJTIJDS BIJ BENT! !

De bekende mannequin Mevrouw J. Collewijn,
die met enorm succes nieuwe

Ook al zouden we 't proberen
Kunnen we niet alles etaleren,
Uit onze grote verscheidenheid
Op 't gebied van keus en kwaliteit'

SHOWMANTELS
(wintermode 1963-1964)

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151
Kerkstraat 35
Telefoon 2452

brengt onder het motto:
„HET MOOISTE VAN HET MOOISTE",

biedt U nu een uitgelezen collectie showmantcls
in prijzen van

29,-

Onderget. P. KERKMAN heeft door deze de eer
bekend te maken dat hij de lijndienst Zandvoort-Haarlem-Amsterdam v.v. heeft overgedragen aan

Electro-Technisch Bureau

ZWEMMER
Uw adres
Huishoudelijke
electrische apparaten
NIEUW:
PHILIPS MESSEN- EN SCHARENSLIJPER.
Swaluëstraat 6 - Tel. 4035

WELTEVREDEN

- Swaluëstraat 6

39,-

49,-

met een keuze uit ca. 80 modellen en dessins.
(Zeer leuke mantels voor teeners),
In de maten 38 tot 52 met royale Edelbontkragen
als: Persianer, Indisch Lam, Petit Gris, Nerts,
Blauwvos enz.:

de Heer G. Duineveld.

in Zandvoort voor al Uw

„C. l.
Brederodestraat 66

Autoverhuur
ZANDVOORT

Svvaluëstraat 6 - Tel. 4035

AUTO-MOTORRIJSCHOOL

-

DIT ZIJN GEEN PRIJZEN MEER!

COBI BEEK-MEISNER
W. Draijerstr. 3, Tel. 3412

(Toegang 14 jaar).'

ZATERDAG 11 en ZONDAG 12 JANUARI
20 UUR

SCHOONHEIDS- EN
VERMAGERINGSSALON
Vermagering
zonder hongerkuur

20 UUR'

ZONDAGMIDDAG 12 JANUARI - 2.30 UUR

HULP i.d. HUISH. GEVR
l midd. p. week. Tel. 4456
of 3280, of brieven no. 7-1
bureau van dit blad.
-HULP GEVRAAGD 2 ochtenden p. week. Telef. 3753
betaalt voor lompen 30 et.
per kg. Tijdschriften, kranten en karton 5 et. per kg.

t

VOORJAARSBLOEMEN

Balatums

Volkswagens '62 en '63
Óók Opel's Rekord '62-'63
en Chevrolet-Impala
Pieters,-_Haarlemmerstr. 2, Flinke WERKSTER gevr.

Telef. 4200 en 3652

U vindt het reeds bij ons in
onze grote sortering

•

f 125,GROTE KROCHT 5-7

Haltestraat 27-29, Tel. 2596, Zandvoort
M. Molenaarstraat 6, Tel. 3759

Centrifuges

'T VOORJAAR NADERT!

Fa. Schuilenburg

LUXAFLEX ZONWERING.
AUTOVERHUUR

•

Hij dankt U voor het al de jaren in hem. gestelde vertrouwen en beveelt zijn opvolger
gaarne bij U aan.
De aandacht vestigt onderget. er echter gaarne
op dat VERHUIZINGEN en TRANSPORTEN
door hem worden voortgezet.
Zandvoort, 10 januari 1964.
P. KERKMAN.

49,- 59,- 65,en niet duurder
Zeer dure mantels, U ziet het zo, iel s hoger en
gevarieerder in prijs!!
SCHITTERENDE BONTMANTELS ! !

(100% service - Schriftelijke garantie).
Diverse modellen in lang, kort en '/8, o.a.
ruime keuze in Sobelfeh, Persianer (Pattes), Bisam en vele andere soorten.

Oncierget. G. DUINEVELD bericht U door deze
gaarne dat hij de lijndienst Zandvoort-HaarlemAmsterdam v.v. heeft overgenomen van de
heer P. Kerkman.
Wij zullen zorg dragen dat Uw goederen op
snello en bekwame wijze worden vervoerd zoals U dit al jaren gewend is.

Laat dit niet aan U voorbijgaan!
Die komt, die koopt!!

Ons bestelkantoor te Zandvoort is voorlopig:
HALTESTRAAT 63, Telef. 2214.

Mevr. J. Collewijn -

Zandvoort, 10 januari 1964.

KLEINE HOUTSTRAAT

G. DUINEVELD.

.

Mannequin

24

HAARLEM

De rijschool met het grootste percentage D I R E C T G E S L A A G D E N
NU OOK VRACHTAUTO l >
ERKEND N.B.A. EN RIJKSGEDIFLOMEERD!

Wij garanderen U een rustige en beschaafde rij- opleiding met gratis theorie en gratis halen en brengen en
100°/o 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.

LUXE VERHUUR
Voor langere termijn speciaal tarief.
ZANDVOORT - TELEFOON 2294
Dr. C. A. Gerkestraat 99
HAARLEM - TELEFOON 63636
Soendastraat 34

fUEHOE FflltlPS
IIOIO SESFICE

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

ERRES

BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

nieuwste

'n PRISMA

Kom ook
naar

Koop je niet zo maar ergens!
Dat kan trouwens niet,
want net als bij elk ander

Merk-Horloge
moet je daarvoor naar de vakman!

C. Wa
Kostvcrlorenstraat 68 - Telefoon 2071"ERKEND HORLOGER.
Eigen reparatie inrichting
met electronische apparatuur.

.;
i .
KOOP IETS, WAAR JE WAT AAN HEBT:

Koop een
horloge!
WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et.; kranten en plat karton 7' et.;
druk 5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewalt. deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 25 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et.
per paar. Verder Metalen: noodkoper 175 et.;
geelkoper 120 et.; aluminium 80 et; lood 50 et;
zink 40 et. per kg.
Zaterdags tot l uur geopend.
W« zyn elke dinsdag in Zandvoort!

Boek- en Kantoorboekhandel
LEESBIBLIOTHEEK

Koper- Koreman
TOLWEG 18 - TELEF. 4321
Grote sortering in. ordners,
kas-, debiteuren- en. crediteurenboeken en alle kantoorbenodigdheden voor het
nieuwe jaar.

Uw Perzisch
tapijt stuk?
Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Mevr. Hose

Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823
EEN TAXI?

MODERNE HPGEN5

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar l
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

REFORM
en

suiker vrij e DIEETVOEDING.

Drogisterij
BLAAUBOER

Haltestraat 46 - Telef. 2392

, Vraast bij ons inlichtingen.
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT

VLUGKOKENO - 500 GRAM

APPELMOES

59

1/1 BLIK

1/1 BLIK

G. de Leeuw
Speciaal adres
vakkundig
advies
Dinsdags gesloten.

db 250 GRAM

FIJNE SNIJWORST

100 GRAM

Mals Rookvlees
Corned Beef
. Lever worstfe

100 GRAM

±140 GRAM

FRAMB./BESSENJAM79
Kapucijnen
Erwtensoe

\

KANT EN KLAAR - 1/1 BLIK

v

" "

MET ROOKWORST - BLIK 4 PERSONEN

Glas- en verfhandel
Schilder
Stationsstraat 9 - Telef. 2803

f995.-

DROOGKOKEND - 500 GRAM

PER BLIK

Keus uit vele modellen en fabrikaten.

l Philips automilischc tiommtlwiE'nacliini

Koffiemelk
Hele Rijst _
Havermout

Sperziebonen.
Prima Zalm
Geld. RooKworst

En U hr«gt WARME GEBAKKEN VIS
thuisbezorgd.
GEPELDE EN ONGEPELDE GARNALEN.
Verse, gekookte en gebakken MOSSELEN.

PHILIPS AUTOMATISCHE TROMMELWASMACHINE
vanaf ƒ 32,25 p. innd.
in huur met recht
van koop.

..„^«««sBissaaMiKr/^^^^^',

BONGO - POT 50 GRAM

Bel2261

Koopt
Uw eigen wasautomaat

^^

Bij fecstklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Bakenessergracht 93 - Tel. 16261 - Haarlem

Haltestraat 49 - Telefoon 2261

. IW

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

Vishandel Duivenvoorden

Prijzen gelden
t/m woensdag
15 januari

\,

IN PMS-CHEQUES f 10,« * CONTANT f i

ZAANSE KOEKEN

DOOS 18 STUKS

Vraag in uw AH-wïnkel de prospect! van de

Premie-van-de-Maand Club

Kostverlorénstraat 7 - Telef. 2531

Keuze uit tientallen fantastische premies

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpeiiplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

Verkoop van
olie- en kolenhaarden
BECKING EN BONGERS - DAVONETTE
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

By feest of partij,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
. Telef. 2150
De eerstvolgende

veiling

OOST WEST, TAPIJT BEST!

is vastgesteld op donderdag 30 jan
Nette goederen kunnea nog worden
ingebracht of afgehaald.
Inlichtingen dagelijks.
Veilinggebouw DE WITTE ZWAAN
Dorpsplein 2 - Telef. 2164

J. van den Bos

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS

woninginrichting
Bilderdvkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

A. HOEKEMA

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.

Zr. Dlna Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon 3369

Soendastraat 17 - Haarlem
Tel. 02500 - 50131
Levering alle soorten tegels in kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.
Laat vakkundig Uw oude paden, in orde maken.

INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES.
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

AAT9
|
en gedistilleerd! ZEESTRAAT
?-E-R-^?.44
_™!?9.
?a?o
- TELEFOON
2254

r„
4
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Zo is het toevallig ook nog es 'n keer!]
Gedeputeerde Stalen antwoordden twee Zandvoortse inwoners.
De Zandvoortse arts, de heer P.
Pliéringa protesteerde bij het college-van Gedeputeerde Staten met
brieven d.d. 14 juni en 24'juli j.l.
tegen de hem opgelegde aanslag in
de. Bouwterreinbelasting. In onze
kolommen maakten wij indertijd
melding van deze protesten. Op deze
brieven antwoordde het Provinciaal
Bestuur van Noordholland met een
schrijven, gedagtekend 9 augustus
1963 en luidende als volgt:
„Naar aanleiding van Uw nevens
aangehaalde brieven inzake het
onderwerp: „Aanslag Bouwterreinbelasting Gemeente Zandvoort 1962"
berichten wij U, dat wij kennis
hebben genomen van de daarbij
gevoegde bijlagen. Daaruit is ons
o.m: gebleken, dat U ten onrechte
bent aangeslagen in de bouwterreinbelasting der gemeente Zandvoort
en dat Burgemeester en Wethouders
.dier gemeente U mitsdien ambtshalve ontheffing van de" betaling
van de belasting hebben verleend.
Voor het overige nemen -wij aan, dat
de verder door U--opgeworpen vragen door het Gemeentebestuur op
bevredigende wijze zullen worden
beantwoord".
Öp^lOnoktobér protesteerde' dokter
FJieringa Opnieuw bij Gedeputeerde
Staten. Thans tegen de oplegging
van bouwterreinbelasting in het
algemeen, die z.i. onrechtmatig was
en vroeg hij tevens, een onderzoek
te doen instellen naar -het beleid
van het Gemeentebestuur van Zandvoort in het algemeen en speciaal
naar het financiële beleid. Ook aan
dit protest werd door ons toendertijd uitvoerig aandacht. besteed.
-•"Met een schrijven, gedagtekend
22 november 1963, heeft het Provinciaal Bestuur van Noordholland ook
op deze brief de heer Flieringa geantwoord en wel met de volgende
bewoordingen: .
„Naar aanleiding van Uw brief
d.d. 10 oktober doen wij U opmerken, dat - 'zoals ook uit het
Gemeenteblad van Zandvoort van
september 1963 blijkt — de bouwterreinbelasting wordt geheven op
grond van een door de raad bij besluit van 10. oktober 1938 vastger.
stelde en bij Koninklijk Besluit'van
11 maart 1939 goedgekeurde verordening. De heffing berust dus wel
degelijk op een wettelijke grondslag.
Indien een belastingschuldige bezwaar heeft tegen een hem opgelegde , aanslag in de gemeentelijke
bouwterreinbelasting,, omdat naar
zijn mening wet en/of verordening
niet op de juiste wijze zijn toegepast,
dan staat hem de. weg 'open,. die
artikel 299 der gemeentewet daar.voor aangeeft. Krachtens dat artikel
kan hij namelijk binnen twee nïaanden na dagtekening van het . aanslagbiljet .tegen de aanslag, bij de
gemeenteraad bezwaren inbrengen.
Tegen de beslissing van de gemeenteraad kan binnen een maand
na de mededeling van deze beslissing in beroep worden gekomen bij
het Gerechtshof te Amsterdam. Tenslotte is het op> grond van artikel 19
van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken, nog mogelijk
bij de Hoge Raad cassatie te vragen
van het arrest van het Gerechtshof.
Dit is de rechtsbescherming, die
door de wet aan de belastingschuldige wordt geboden. Voor ons college is hier derhalve geen taak
weggelegd.
,
Nu de aan U aanvankelijk door
het Gemeentebestuur opgelegde aanslag ambtshalve is vernietigd, beschouwen wij deze aangelegenheid
als afgedaan.
Wat het verzoek aan het slot van
Uw 'brief betreft, delen wy U nog
mede, dat er voor ons geen aanleiding is een speciaal onderzoek te
doen instellen naar het beleid van
het Gemeentebestuur van Zand-'
voort. Wy kunnen hieraan nog toevoegen, dat het financiële beleid
van het Gemeentebestuur, zoals dat
in de begroting en in de overige
financiële besluiten der gemeente
zyn weerslag vindt, onze voortdurende aandacht heeft op grond

van het toezicht dat ons bü de gemeentéwet -is opgedragen",
Intussen heeft het te Zandvoort
gevormde .comité „Anti Bouwterrein
belasting, zoals wij reeds eerder
meldden; de aangeslagenen in deze
belasting geadviseerd, .in beroep te
gaan bij het Gerechtshof te Amsterdam.
* **
Op 26 augustus 1963 ging het lid
van de Zandvoortse Gemeenteraad,
de heer L'. J. Breure in beroep bij
het Provinciaal Bestuur van Noordholland. tegen het kort tevoren ger
nomen raadsbesluit, waarbij in
principe de raad akkoord ging met
het uitgeven van een stuk grond in
erfpacht aan de Noordboulevard,
voor het aanleggen en inrichten
van een werkterrein ten behoeve
van de bouw van een wandelpier.
De heer Breure achtte dit besluit
in strijd met de Wegenwet en deed
een hernieuwde poging G.S. te bewegen, zich tegen de bouw van een
wandelpier te verklaren.
Ook aan dit beroep werd door ons
indertijd uitvoerig aandacht besteed.
Op 12 december kreeg dhr. Breure
antwoord op dit schrijven van het
Provinciaal^ • Bestuur van Noordholland mét een brief, gedagtekend
29 november, die luidde als volgt:
„Ten vervolge op onze brief van
3 september 1963, nr. 255, delen..wij
U mede, dat onzes inziens door het
verlenen van toestemming tot het
aanleggen en inrichten van een
werkterrein ten behoeve van de
bouw van eeri wandelpier te Zandyoort, door het bestuur dier gemeente niet zal worden gehandeld
in strijd met art."-9 van de Wegenwet. Wel'zullen, wanneer te zijner
tijd tot uitvoering- van de werkzaamheden zal worden overgegaan,
hef rijwielpad en een gedeelte -van
het voetpad over een lengte van
pl.m.- 560 .meter tijdelijk komen te
vervallen. Er zal dan echter een
vervangend rijwielpad worden aan-,
gelegd. Hoewél gedurende de bouw
van de pier,, de parkeerstrook en "het
wandelpad aan de westzijde van de
Boulevard .gedeeltelijk buiten gebruik zullen worden gesteld, op de
wijze, zoals bij de uitvoering van
werken veelal noodzakelijk is, zijn'
wij van oordeel, dat door de aanleg
-van een . werkterrein. op. de Boulevar'd de Favauge geen weg of een
deel daarvan zal worden onttrokken
aan het openbaar verkeer, in de zin
van de Wegenwet. Dit zal evenmin
het geval zijn na voltooiing van de
pier.
, .
Dat naar Uw mening velen tegen
de bouw van een pier in Zandvoort
gekant zgn, achten wy irrelevant.
Én dit te eerder nu het orgaan, dat.
in de allereerste plaats tot het
nemen van een. beslissing geroepen

is, namelijk de gemeenteraad van
Zandvoort, bij besluit van 28 febr.
1961 • ZONDER
HOOFDELIJKE
STEMMING aan de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken voor-het beoogde doel
een recht van optie verleende tot
het kopen van een terrein, gelegen
aan de kop van de Van Lennepweg.
'Tenslotte doen wij U opmerken,
dat de voor de bouw van de pier
nodige Rijksgoedkeuring niet, zoals U blijkbaar veronderstelt, is
geweigerd, doch dat deze goedkeu-,
ring nog niet is verleend.
Wij houden ons ervan overtuigd,
dat het gemeentebestuur van Zandvoort de plannen voor de bouw van
een pier 'eerst zal verwezenlijken,
wanneer het de daarvoor *nodige
vergunningen, — de Rijksgoedkeuring daaronder' begrepen — zal hebben ontvangen".
En daar moeten de heren Flieririga .eri Breure het dan maar mee
doen,- want zó is het toevallig ook
nog es 'n keer!
K.
ZANDVOORTS GEMEENTEBESTUUR KREEG BIJBEL
CADEAU
In de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort.
donderdagmiddag 2 januari j.l. gehouden, hebben de plaatselijke pastoor Cleophas en Ds. P. J. O. de
Bruijne, Gereformeerd predikant te
Zandvoort, namens de stichting
„Oecumenisch Contact Zandvoort"
het Gemeentebestuur een Bijbel voor
de raadzaal- aangeboden.
Pastoor Cleophas. verklaarde dankbaar te zijn voor de prettige samenwerking tussen het „Oecumenisch
Contact" en- het Gemeentebestuur
en het een. eer te vinden, de Bijbel
te mogen overhandigen.
- De burgemeester antwoordde getroffen te zijn door dit treffende gebaar en betoonde zich bijzonder verheugd over de aktieve wijze waarop
de oecumenische gedachte in Zandyoort wordt gepropageerd, een gedachte, die in "de gemeente reeds
een begrip is geworden. Mr. van
Fenema beloofde, dat de Bijbel een
ereplaats in de raadzaal zal krijgen,
zodra de gemeenteraad het geschenk
heeft aanvaard. Reeds nu betuigde
spreker - mede. 'namens de raad voor deze aanbieding zijn oprechte
dank en sprak daarop de hoop uit.
dat de goede verstandhouding tussen „Oecumenisch Contact Zandvoort" en hét Zandvoortse Gemeentebestuur tot in. lengte van jaren
bestendigd zou mogen blijven.
Op het schutblad van de Bijbel
werd vermeld: „Ik, wijsheid, beschik
over raad en beleid, ik bezit doorzicht en kracht, door mij zijn de
koningen koning en bepalen bestuurders wat recht is. (Spreuken 8
Canisiusbijbel)."

KENNEDY-MONUMENT
Wim Booker, onze bekende Zandvoortse inwoner, die zich onder
meer naam maakte door zijn zo geslaagde actie voor de kinderen van
Fréjus, die ons allen nog vers in. het
geheugen ligt, is een eigenaardig
man. Zelden heb ik iemand 'ontmoet, zó boordevol idealen zó enthousiast en zó origineel als deze
man, die U onlangs, voor de televisie hebt kunnen zien, o.a. in gesprek
met Willem O'DuJjs, toen hij zijn
plan mededeelde, om voor wijlen
president Kennecly een monument
te gaan oprichten. Diep geschokt
door het zo' tragisch
verscheiden
van deze man des vredes, geliefd
over de gehele wereld, zette hij zijn
gevoelens
in daden, om en ontwierp
het- plan om een eenvoudig ,monument ter, nagedachtenis aan zijn
leven en werken ergens in Neder land pp te richten. Hij stichtte een.
comité, waarvan voorziter werd
Ds. H. A. Visser, Hervormd predikant te Amsterdam, de heer Booker
werd secretaris, ' penningmeester
Pastoor P. M. Beijenberger van Henegouwen van de H. Zaaierkerk
aan de Rozengracht in Amsterdam
en lid van Algemeen toezicht Notaris L. A. Res te Amsterdam. Hij
ontwikkelde het één gulden-plan,
per gezinshoofd in Nederland en
kreeg reeds een behoorlijk bedrag
aan contanten binnen: Deze week
belde 'hij mij op met. het verzoek,
zijn actie ook voor Zandvoort nog
wat te activeren, door. er in de kolommen van . Zandvoorts Nieuwsblad iets over te schrijven. Ik voldoe daaraan gaarne, want ik hoop
vari harte dat de heer Booker in
zijn voornemen slaagt.
Hij vraagt U, voo,r bovengenoemd
doel minimum één gulden, (doch
liever méér) te storten op giro no
8000 ten. name van „Kennedy-monument" Amsterdam. Als U geen giro
hebt kunt U ook een postwissel
sturen of ƒ l,— aan postzegels aan
Pastoor Beijenberger van Henegouv/en, Zaaierkerk, Rozengracht, Amsterdam.
Doet U óók mee? Laten we onze
pïaatsgenoot niet teleur stellen en
bovendien: het edele doel is dit
kleine offer teri volle waard!
K.
ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB

Het Jeugdschaaktoernooi is met
26 deelnemers een succes geweest.
Het was prettig dat onze Burgemeester vrijdag 27 december 1963
gaarne bereid was het toernooi te
openen, terwijl mevrouw StemlerTjaden ook belangstelling toonde
en de prijzen heeft uitgereikt.
Waarschijnlijk kan en in clubverband doorgespeeld worden met een
vijftiental jeugdige schaakliefhebbers.
De clubcompetitiei is 2 januari geeindigd. De heer Gerritsma is voor
het seizoen 1963-'64 kampioen geworden.
Het bestuur

's Zomers buiten

's WINTERS BINNEN
Voor goed en vakkundig schilderwerk

Schildersbedrijf C J. PAAP
Burg. Beeckinanstraat 33

déar slaagt U!

Telefoon 4755
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

VERF GEEFT FLEUR,
AAN UW) INTERIEUR!

RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGERIJ

Cor van Eldik

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan
Rund-, Kalls- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.
VOOR DE BOTERHAM: .
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst f 0,85
• 200 gr. Pork
/ 0,59

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst / 0,85
250 gr. Gelderse gekookte worst
ƒ 0,85
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10
Ziet onze etalage!

Welk meisje wordt Miss Bril 1964?
Alle inlichtingen bij

Brillenspecialist LOOMAN

Mr. Opticien

TELEF. 2174 -

HALTESTRAAT 5

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zo'nder kosten.

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

Een echte gezinsauto

Alleen Kosterstraat bij het Kerkplein

De Amsterdammer
Speciale aanbieding:
Heerlijke SINAASAPPELEN
15 halen 10 betalen
1,49

MANDARIJNEN,
extra groot t
8 voor 95 cl

WITLOF, dik . . 60 et.
WITLOF, mooi 48 et.
WITLOF (niet bitter)
38 et.
Spruiten, extra 48 et.
Spruiten, keihard
35 et.
Vóórgebakken Patat
65 et.

4 JAFFA's
ƒ 1,00
3 JAFFA's, extra
90 et.
10 Navel Sinaasappelen ƒ 1,60
3 GRAPË FRUITS . . . . ƒ 1,00
10 CITROENEN
ƒ 1,25
Stoofperen, vuurrood
55 et. kilo
3 pond Golden Delicious 68 et.
3'pondGolden Delicious 98 et.
2 pond Golden Delicious 90 et.
3 pond Goudreinetten 75 et.
2 pond Goudrein. extra 69 et.
2 pond Zoete appelen 85 et.
2 pond Conf. Peren .. 98 et.
EXTRA RECLAME: 2 pond
- BANANEN
89 et.

</. kilo
V, kilo
i/s kilo
i/a kilo
i/, kilo
i/2 kilo

•Holl. Andijvie 65 et. »/. kilo
Boerekool . . . . 24 et. i/, kilo
Rode kool
24 et. i/i kilo
Groene kool .. 24 et. »/ï kilo
Tomaten
98 et. i/, kilo
Zoute snijbonen 70 et. i/i kilo
Zoute sperciebonen
70 et. i/, kilo
RECLAME: 100 gram
CHAMPIGNONS 38 et.
DINSDAG: 10 kilo Zeeuwse
KLEIAARDAPPELEN ƒ 1,50

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prys,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ 4795,— tot f 4995,—.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Garage Jac. Versteege & Zonen

DAMES! VRAAGT NAAR ONZE
BIJZONDERE WEEKEND RECLAME!

Hout- en Boardhandel

*

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een KT.S.U. PRINZ goedkoop en bedrijfszeker.

DONDERDAG:' Panklaar
RODE KOOL 16 et. per pond

-

TELEFOON 2682

Ondanks de steeds stijgende vee- en vleesprijzen blijft ons streven U de beste kwaliteit te leveren tegen de meest scherp gestelde"
prijzen.
VOOR DE BOTERHAM:
250 gr. Gek. Worst
89 et.
150 gr. Pekelvlees
85 et.
250 gr. Leverworst
80 et.
150 gr. Gel. Lever
98 et.
150 gr. Gebr. Gehakt .. 65 et.
- Rauwe Geld. Rookworst
ISOgr.Pork
60 et.
circa 250 gr. ƒ1,20
.Busjes knakworst 10 voor ƒ1,20

„CENTRUM"
NAAST PERCEEL BREDERODESTRAAT l, Dr. FLIERINGA

*

Triplex
board
hout enz.

Dagelijks geopend:
Timmerwerkplaats
Slagveld

,/t Tui n bouwhuis11
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

HEEMSTEDE

Uw tuin vraagt in deze koude wintertijd extra verzorging!
Wij leveren U gaarne compost en turfmolm en alle benodigde
meststoffen, óók voor Uw Kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
VOGELVOEDERHUISJES in berken, Larix en bamboe v.a. ƒ12,50
TUINGEREEDSCHAPPEN
VOGELKOOIEN - SIERPOTTEN
AMARYLLIS in prachtige geschenkendoos
ƒ 6,50

Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood,
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prjjsverhoging thuisbezorgd!
Wq geven ook Contantzegels t

„OEFENING STAALT-SPIEREN"

De prijzen van de jubileum loterij
zijn gevallen op de navolgende
nummers: 1677, 298, 50, 1252, 231,
752, 737, 1125, 594, 1282, 582, 1935,
835, 1879, 1154, 214.
Prijzen afhalen bij de secretaresse
Mevrouw C.O. Romkes-Wellensieck,
Brederodestraat 122, Zandvoort.
VOOR HEN DIE DAMMEN

Zo de feestdagen zijn weer achter
de rug en we hebben weer plaats
voor damnieuws. Ik bied U eerst
nog de beste v/ensen voor 1964.
Hier eerst nog wat oud nieuws, de
laatste bondwedstrijd tegen Sportief
2 uit Umuiden op j.l. 20 december
eindigde in een 16-4 overwinning
voor Zandvoort. De onderlinge competitie komt nu ook weer op gang.
Hier zijn de laatste uitslagen waarbij 2 partijen afgebroken zijn. L. J.
v.d. Werff en P. Versteege in een
stand van 4 om 2 en J. Koper en
A. Hoekema waarbij J. Koper één
stuk voorstaat.
J. v. Dijk - Th. ter, Wolbeek 2-0
M. Weber - F. v. Beem
1-1
E. Fransen - G. tor Wolbeek 0-2
M. J. Klatscr - C. Draijer j r.
0-2
C. Draijer sr. - K. Koning
2-0
L. J. v.d. Werff - P. Versteege afgb.
J. Koper - A. Hoekema
afgb.

H O O G W A TE R
Jan.:
-Strand „
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
12 2.09 10.— 14.20 22.- 6.00-12.00
13 2.49 10.30 15.01 23.- 6.30-13.00
14 3.26 11.30 15.3723.30 7.30-13.30
15 4.03 12.— 16.14 24.- 8.00-14.00
16 4.40 12.20 16.48 24.30 8.30-14.30
17 5.14 - 0.30 17.25 13.— 9.00-15.30
18 5.51 1.30 18.04 14.— 10.00-16.00
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

BRAND IN
PATATESFRITES-BEDRIJF

Door het uitvallen van de thermostaat ontstond zaterdagmiddag j.l
omstreeks half twee brand in de
patatesfrites-bakkerij van de heer
U. aan het Kerkplein. Niet minder
dan drie ovens geraakten 'in brand,
terwijl door de grote hitte enkele
leidingen wegsmolten. De brandweer wist met schuimpoeder de
vlammen spoedig te bedwingen,
doch toen was. reeds voor ruim duizend gulden schade aangericht.
Bovendien ontstond bedrijfsschade
doordat het bedrijf - 'mede in afwachting van een expert - enige tijd
gesloten zou moeten zijn. De schade
wordt door verzekering gedekt.
CARNAVAL IN BADHOTEL

De directie van het Badhotel, aan
de Zuidboulevard organiseert op zaterdag l februari in alle zalen van
het hotel een groot carnaval, waaraan wordt medegewerkt door de carnavalsgroep „De Volders" uit Eindhoven. Het ligt in de bedoeling Prins
Carnaval met groot vertoon in
Zandvoort binnen te halen. De
Haarlemse Boerenkapel zal de muziek verzorgen.
NEDERL. REISVERENIGING

De'afdeilng Zandvoort van de Nederlandse Reisvereniging organiseert
een propagandafilmavond op dinsdag 14 januari in het Gemeenschapshuis. Diverse verenigingsfilms zullen
worden vertoond.
K.J.C. „ZANDVOORT"

Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort de eerste ronde van de Paaswedstrijd. De uitslag luidt: 1. R.
Nansink; 2. N. ten Broeke; 3. P.Geuzenbroek. • -

Langs de vloedlijn

f

-f- -
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Kostelijk toneelspel
van „Op hoop van zegen"
Twee zilveren jubilarissen door de
NATU tot lid van verdienste
benoemd.
In theater Monopole heeft de
Zandvoortsex toneelvereniging „Op
hoop van zogen" dinsdagavond j.l.
een kostelijke opvoering gegeven
van de komedie „Ik zeg toch zeker
niks" van Curth Flatow eri Horst
Pillau.
De aankondiging „Komedie" was
voor dit spel in vijf bedrijven zeker
aanvechtbaar, daar het zich steeds
op de rand van het volkstonecl bewoog en met zijn afwisselende ernst
en luim, die menigmaal aan Heyermans herinnerde soms een sterk bewogen karakter kreeg.
Dit was bijvoorbeeld wel bijzonder
het geval in het derde bedrijf, waarin het ensemble het gegeven tot een
dramatische climax wist op te voeren.
De jarenlange toneelervaring van
de hoofdrolvertolkers(sters) waarborgde van de aanvang af een perfecte opvoering, waaraan de kundige
regie van voorzitter/regisseur J. G.
Bisenberger .nog aanzienlijk medewerkte die alle mogelijkheden ten
volle had weten te accentueren.
Bewonderenswaardig was ook
thans weer het optreden van Jo
Bisenberyer-Kromhout als Annic
Wiesner, nu eens als de liefhebbende moeder, dan weer als de bemoeizieke, kwebbelachtige echtgenote,
die ontroerend spel bracht in de
dramatische scènes en dan weer de
lach volop deed klinken in de humorvolle passages. Drie uur lang
zo goed als niet van de planken,
wist zij van begin tot eind te boeien
Haar tegenspeler, Jan Bos als de
trambestuurder Karel Wiesner wist
haar in menig opzicht te evenaren.
Meegesleept door haar bewogen spel
bi'ôcht hij zijn rol vol 'ievens-eclilheid, waardoor dit duo amateur-toneelspel bracht op hoog niveau.
Mady Misset als dochter Helen en
Ellen Schipper-Harting als dochter
Inge pasten zich bij dit spel op fraaie
wijze aan en Adri Bisenborger als
zoon Herber was ook nu weer de
''rustige, sympatiek aandoende speler met een bijzonder goede opvatting van zijn rol.
, Jaap Bos bracht de meester-loodgieter Erich Seidel op zeer humorvolle
wijze en hetzelfde was het geval
met Leen Paap als de Poolse musicus Adam Kowalski, die in de dronkemans-scène in het laatste bedrijf
kostelijk) spel ontplooide.
Een openbaring was het debuut van
de elfjarige Eddy Koekenheim, aan
wie de rol van het achtjarige, - in
Amerika geboren zoontje van dochter Helen, was toevertrouwd.
Hij
speelde deze rol op een aandoenlijk
kinderlijke wijze, zonder enige gei'orceerdheid met een perfecte beheersing van de Engelse taai, waardoor hij voor menig ontroerend tafereeltje wist to zorgen. Zijn aparte
huldiging aan het slot van de avond,
waarbij hem namens de vereniging
een reiswekkertje werd aangeboden,
was dan ook volkomen verdiend.
Het spel, met de volkstoneel achtige
inslag sprak in de zaal sterk aan en
ondanks het late uur-ruim kwart
over elven viel het doek voor de
laatste maal - werd in gespannen
aandacht met deze familiegeschiedenis meegeleefd.
„Op hoop van zegen" voegde met
deze kostelijke opvoering een nieuw
prachtig resultaat toe aan de vele
successen, die men in de loop deijaren wist te behalen.
Het was de heer H. Kraneveld,
voorzitter van de afdeling Kennemer
' land van de Nederlandse Amateurtoneel Unie (NATU) die namens

.WURF-PRAET'

WULLUM v.d. WURFF:
„Hoe mot dat nou met onze
honde, nou alle bome worre
om'ehakt?"

hoofdbestuur en afdelingsbestuur het
woord richtte tot mevrouw Jo Bisenberger-Kromhout en de heer Jan
Bos. De eerste vierde reeds eerder
haar 25 jarig toneeljubileum bij de
vereniging, bij, de heer Bos was dit
deze maand het geval. De heer Kranenburg memoreerde onder andere,
dat het zilveren jubileum van een
verenigingslid tegenwoordig een
steeds zeldzamer wordend verschijjisel is, maar Zandvoort liet „Op ho°op
van zegen" in de loop der jaren niet
in de steek, getuige de nog steeds
grote aanhang der vereniging, niet
alleen wat donateurs, maar ook wat
de werkende kring betreft. Het verheugde spreker bijzonder, te kunnen
mededelen, dat het hoofdbestuur van
de NATU besloten had, beide zilveren jubilarissen te benoemen tot lid
van verdienste van deze instelling,
terwijl zij beiden als eerste de onlangs hiervoor ontworpen „Kennemerlandspeld" uit handen van de
heer Kranenburg ontvingen. Tevens
ontvingen beiden namens de NATU
een fraaie bloemenhulde.
Voorzitter J. G. Bisenberger richtte
zich hierna met woorden van gelukwens tot de heer J. Bos, herdacht
diens grote verdiensten voor de vereniging in de afgelopen 25 jaar en
schonk hem namens de werkende
leden een fraaie luxe theetafel,
waarna een stroom van bloemen en
geschenken van vele bewonderaars
werd aangedragen, waaronder een
grote mand fruit van het personeel
van het Postkantoor te Zandvoort,
waar de jubilaris werkzaam is.
Ontroerd dankte daarna de heer J
Bos voor al dit onverwachts huldebetoon, waarmede het einde kwam
van een avond, die stellig met gulden letters zal en ook mag geschreven worden in ,Op hoop van zegen's
historieboekj als een der meest geildctgdo avonden.
'
' K."
KAMERKRING HAARLEM DER
C.H.U.
Plaatsgenoot benoemd tot voorzitter
Naar wij vernemen is onze plaatsgenoot dhr. K. C. van der Mij e Pzn.
onlangs benoemd tot voorzitter van
de Kamerkring Haarlem der Christelijk- Historische Unie (Noord Holland beneden het IJ en Beverwijk
en Heemskerk) als opvolger van wijlen Mr. K.A.F.J. Pliester te Heemstede.
De heer Van der Mije maakt reeds
sedert 8 maart 1947 deel uit van genoemd Kamerkringbestuur en vervulde sedert 28 januari 1956 het sekretariaat.
Wij feliciteren hem met deze eervolle benoeming.
REDDINGBOOT HIELD
PROEFVAART
Onder zeer gunstige weersomstandigheden, - 'hoewel het zeer
koud was - heeft de bemanning met
de Zandvoortse ( rcddingboot zaterdagmiddag op een kalme zee een geslaagde proefvaart gehouden.
Om half twee drukte de tractor
de boot in zee die spoedig in de wazige verte verte verdwenen was.
Omstreeks drie uur was men - na
een succesvolle tocht - ,die onder
leiding stond van schipper Floor
Koper, weer in het botenhuis terug.
terug.

RAADSCOMMISSIES KRIJGEN
TOELICHTING OP
STRUKTUURPLAN'
De voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Mr. H. M. van
Fenema heeft alle raadscommissies
in comité-generaal bijeengeroepen
op vrijdagavond 24 januari.
Zij kunnen dan kennis nemen van
de ideeën en plannen van de nieuwe
stedebouwkundige, de heer Th. Nix,
die ter vergadering aanwezig zal
zijn en onder meer het nieuwe door
hem ontworpen structuurplan voor
de gemeente Zandvoort zal toelichten, een plan dat daarna ter kennisname aan de burgerij zal worden
gebracht en dat zeer ingrijpende
veranderingen voorstaat ten aanzien
van zowel de sanering van het oude
dorp als de uitbreiding der gemeente en bij algehele verwezenlijking
het aanzien van de badplaats grondig zal veranderen.
BEGIN VAN BRAND
Personeel, werkzaam bij de bouw
van het Boulevardceiitrum, zag dinsdagmiddag j.l. omstreeks half vier
rook opstijgen uit het tijdons de
wintermaanden gesloten dan&paviljoen „Italia" aan de kop van de Zeestraat.
De brandweer werd gealarmeerd,
die vaststelde, dat de stoffen bekleding aan een der wanden aan 't
schroeien was. Het vuur kon direct
worden gedoofd, zodat geen noemenswaardige schade werd aangencht. Men neemt aan, dat enkele
jongens dit begin van brand hebben
gesticht, daar bij de vuurhaard vele
afgebrande lucifers werden gevonden. De politie stelt een onderzoek
in.

Technisch
Telef. 2065

Waarvoor leven wij, als het
niet is om voor elkaar het
leven minder moeilijk te
maken?
George Eliot

Bureau
-

FEENSTRA

Haltestraat 57

-

Zandvoort

Serie
1964

Een hoekje én onze showroom

48 cm. beeld ƒ825,-;

/t

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders

Stationsplein 15 - Telefoon 3316

Huishoudelijke apparaten

BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Voor Uw nieuwe coiffure

Grote keuze
in Draagbare
Radiotoestellen

Coiffeur pour dames.
Tramstraat 11 - Telef. 2723
- 's Maandags gesloten.

,herenhaarXvërzocger. ••'

HOTSi 80UWES

ƒ 138,ƒ 168,PHILDPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Zaterdag 18 en zondag 19 jan.:
elke avond 8.30 uur:'
orko^J •
~t'

59 cm. beeld ƒ 895,-.

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874"
's Maandags de gehele dag gesloten

Dranken bestellen?
Brokmeier bellen!

2002

Jeugd puistjes

drogen in met Purolpoeder.fi.eomfi.-

JL.

Irene and the
gentlemen

*

In Ons cabaret- en
variétéprogramma :

Op de moderne manier de was doen

Enkele nummers van internationale vcrmaardheid.
's Zondagsmiddags MATINEE
van 3-6 uur, met volledigavondprogramma.
Wijzigingen voorbehouden.

's Maandags gesloten
Bü feest of partij,
LEFFERTS dranken erb«!
Telef. 2254
Telef. 2150

is nu ook in Zandvoort mogelijk!

Nu kunt U met Uw was naar de wasautomatiek van de

De wasautomatick in de Haltestraat 63, nodigt
U vriendelijk uit voor een bezoek. Er zullen
gedienstige mensen aanwezig zijn om U te
demonstreren hoe U zelf Uw was kunt doen in
Uw eigen wasmachine en drogen in Uw eigen
droogmachine. In één. uur is Uw gehele was
gewassen en gedroogd, kraakhelder en brandschoon, zonder dat Uw handen ook maar nat
worden, zonder dat een spatje op Uw kleding
komt. Even opvouwen en opbergen. Klaar is
Kees!

Is het geen genot dat U de wasdag zo maar
kunt afschaffen?
Geen keuken meer in wanorde!
Geen zeepsopdampen meer in huis!
Geen droogproblemen! En dan....
U kunt Uw was komen doen op een tijdstip
dat U zelf schikt, onverschillig welke dag!
Of U 's morgens, 's middags of 's avonds wilt
komen, het is om het even! U kunt altijd terecht!

De prijs kan voor niemand een bezwaar zijn, n.l.:

De Veenendaalse
Haltestraat 55
Ie keus, naadloze

f
f
f
f

2,00
0,10
0,25
0,25

voor het wassen van 4% kilo wasgoed, inclusief zeep.
voor het centrifugeren (winddroog).
(desgewenst) om de was strijkdroog te maken.
extra voor het kastdroog maken.

zeer goede kous
maat 8'/a-11

95 et. per paar

Hoeveel is nu 4*J2 kilo wasgoed?

Voor onze bijzondere
OPRUIMING tegen afbraakprijzen ziet de etalages!

Dit is heel wat meer dan U denkt! Het is natuurlijk afhankelijk van de zwaarte van
Uw goed, maar we zullen U een voorbeeld geven:
4 lakens
2 slopen
6 badhanddoeken
8 hemd j es of broekjes
4 theedoeken
10 zakdoeken
2 overhemden

Dit lijstje is maar om U enig
idee te geven hoeveel wasgoed er in 41/,, kilo gaat.

Schaft U ook de wasdag af en neemt er een gezellig
was-uurtje van!
Kunt U zelf niet komen wassen? Geen bezwaar! U vraagt Uw dochtertje of buurmeisje
om het even voor U te doen. Zij vindt het leuk!
En denkt U er aan
Voor een modern
en charmant kapsel.

Zelfs een man kan de was doen bij d e . . . .

SALON DE COIFFURE

„WASUNIE99

Haltestraat 63 - Telef. 2214

De prijzen worden duur, maar

Eddy's Textielhuis
houdt uitverkoop!
Aangekocht van onze relaties, speciaal gekregen
voor de uitverkoop een Ie klas partij

DIRECTOIRES, maat 44, mooi goed
89 et.
DAMES SLIPS, diverse maten
69 et.
Restant GEMOLTONNEERDE DIRECTOIRES,
extra zwaar, maat 44 tot en met 50
ƒ 1,98

DAMES- EN MEISJESJUMPERS
PULLOVERS EN VESTEN
HEREN- EN JONGENS POLOBLOUSES
EN PULLOVERS
Het mooiste van het mooiste
Ver onder de normale inkoopprijzen.

DAMES- EN HERENPYAMA's
ƒ 5,98
ZUIVER WOLLEN MIRLANA HERENSOKKEN

van ƒ 3,75 NU ƒ 1,98
NOORSE SOKKEN, 'onverwoestbaar,
Ie keus / 1,49
Onze prijzen zijn scherp, maar van 16 tot en met
31 januari geven wij op al onze niet afgeprijsde
artikelen nog 10 PROCENT KORTING!

KIJKEN IS ZEKER KOPEN!

Een greep uit onze tricot-artikelen,
doet U versteld staan.
GEKEPERDE HEREN FLANELLEN,
ijzersterk
99 et.
STATIONSSTRAAT 20 -

Ook in de uitverkoop worden betaalzegels
aangenomen.
ZANDVOORT

Geen prijsverhoging maar
PRIJSVERLAGING

-

TELEFOON 4870

bij

De Amsterdammer
Alleen Kosterstraat bij bet Kerkplein
VALENCIA's OF NAVELSINAASAPPELEN
10 betalen - 15 halen

10 MANDARIJNEN

zoet

ƒ 1,49

l pond spruitjes (prima) ƒ0,55
l pond spruitjes (extra) ƒ0,65
l pond wit lof (extra) ƒ0,58
l pond wit lof, prima ƒ0,48
l pond wit lof, mooi
ƒ0,38
1 pond schorseneren
ƒ0,75
100 gram champignons ƒ0,38
Wortelen en uien, 2 pd. ƒ0,35
2 pond rode kool
ƒ0,35
Prei, per kg.
ƒ0,85
SPECIALE AANBIEDING :
Dinsdag a.s.: 10 kg. KLEIAARDAPPELEN
ƒ1,50

ƒ 0,75

10 pers sinaasappelen ƒ1,25
4 navel sinaasappelen
ƒ0,90
10 navelsinaasapp. extra ƒ2,20
8 Valencia sinaasappelen ƒ1,00
3 Jaffa sinaasappelen
ƒ0,90
2 pond FYFFES BANANEN
75 et.
3 Grape Fruits
ƒ1,00
10 citroenen
ƒ1,23
3 pond Golden Delicïous ƒ0,98
3 pond Golden Delicious ƒ0,88
2 pond Cox D'Orange ƒ1,45
2 pond Confer. peren
ƒ0,98
2 pond goudreinetten
extra ƒ0,69
10 VERSE EIEREN

ƒ 1,25

Donderdag a.s.:

DAMES PYAMA's
Zwanendons, maten 40-48
ƒ6,95

THEEDOEKEN
Twentse kwaliteit
Indanthron
99 - 69 et.

Cocktailschortjes

ƒ 1,69

Bretelschorten

ƒ 2,95

KEUKENDOEKEN
Vollo kwaliteit badstof 98 et.
PANLAFPEN
22 et.
WASHANDJES 5 voor ƒ!,STOFDOEKEN1

39 cl.

JAEGERWOL 100 gr. nu ƒ1,69
Onze bekende Micro NYLONS
BOLLEN EABYWOL 98 et.
zonder naad ƒ1,98
100 gr. Bollen WOL
Het 2e paar NU CADEAU!
in mooie kleuren ƒ2,45
Hoeden en mutsen voor halve prijs!

„De Wolbaai"
HALTESTRAAT 12a - TELEF. 2099

VOOR VEEL WARMTE
WORDT SNEL DOOR ONS GEZORGD....
Zodra er olie nodig is komen wij. Met modern
materiaal en ideale haardolie: Esso Petroleum,
die zuiniger, schoner en reukloos brandt!

Heden ging ,tot onze diepe
droefheid, geheel, onverwachtsr
van 'ons heen, mijn lieve;
. vrouw, onze lieve ..moederf.
behuwd-, groot-, overgroot^"
moeder en tante
:

„ Stoffelina Jissink
• .--, •" geb. Janssen
in de ouderdom van 75 jaar.
, <

i
J. Jissfnk i ' , _
' ' ~"'! '""Vogelenzang:!-''
-f.
, T. Hqutzagér-Jissink
,1 '.-'-, J? Houtzager
,,
"": ',. 'C^~J$3nsterdam;! >
- ' . :<"f-L./Jïssink>'
"
l- -r
* - * f tt
),
~* l
V
r--t~Kleïti- en
-,{
't - . ' "achterkleinkinderen
• '
'i
t
"
„ 71 j
"iZandvoôr,t, 12 januarii'1964
donderdag 16
tjjanuarirop(i:'!4 uur op de Alg.
begraafplaats te Zandvoort.

: .: ' \

•.Begrafenissen

-

Crematie's

Rouwkamer

JAC. KOPER

DORPSPLEIN-ll-- TEL. 2872
Verzekering 'irTNaturS
Inlichtingen geheel
vrijblijvend.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEDEFORMEERDE KERK '~
Juliah'aweg,' 15
;
Zondag a.s. 10 uur-en 7 uur: Ds.
P. de Ruig van Haarlem-Noord. ',
HERVORMDE-'KERK
[
Zondag a.s. 10.30 uur: '
Dsr'Cryan Nieuwenhuizen uit
Heemstede.
• :
Het Huis in de Duinen: 19.30 uur:
Ds. W. H. Buijs.
10.30 uur: Jeugdkapel-in-het-jeugd^-huis. De heer F.. H. Geursen. ,.

DIERENASYL
Reeds verscheidene jaren heeft de
stichting Kennemer Dierentehuis
Telefoon 4395
grote plannen. Het stichten van een
GROTE KROCHT 20a
. PAROCHIE. JH. AGATHA :
modern, goed geoutilleerd dierenteH.H. Missen om 7.30 en 11.30 uur.
huis met pension, ziekenhuis, beDOKTERSDIENST
9.30 uur Hoogmis. 19.30-uur avondgiaafplaats, dienstwoning enzovoort,
Inlichtingen over de weekendmis. In de week H.H. Missen om 7,
waarvoor door de gemeente Zanddiensten
worden
verstrekt
via
het
7.45 en 9 uur..
•
_ ;
voort grond beschikbaar is gesteld
telefoon-nummer
van
de
huisarts.
Beatrixschool Zandvoort-noord:
m Zandvoort-noord. In de loop van
de laatste jaren hield de stichting
H.H. Missen om 8.30" en 11.30 uur.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
verscheidene acties om de gelden
Zondag a.s.: Zuster S. M. de Wilde,
NED. PROTESTANTEN-BOND
voor dit ultra moderne dierentehuis
Zeestraat 67, telefoon 2720.
Diaconiehuisstraat 9 - Telef. 4752
. Brugstraat-15,
:
voor Zuid-Kennemerland bijeen te
Zondag a.s. 10 30 uur: Ds. J. Heidinkrijgen.
Vele
dierenvrienden
schon-^
VERLOSKUNDIGE:
DONDERDAG REKLAME,-DA($
1
v
ga, Ned. Herv. Haarlem.
5
ken er "een bijdrage voor en verdn-"
Zondag' a.s.: ^Mej. G. Bokma,
A.s. donderdag:
dersteld mag worden, dat reeds een
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
NED.
CHR.
GEMEENSCHAPSBOND
ZOUTE SNIJBONEN
zeer aanzienlijk bedrag voor de
Dinsdag, a.s. 15 uur samenkomst- in
DIERENARTS: .
slechts 29 cent 'n héél pond!
bouw bijeen is. Wati de buitenwacht
huize „PnièT'ï Zuiderstraat 3.
Zondag a.s.: Dr. J. W. Baljet,
echter tot nu toe van de stichting
Zie verder onze lago
Spr. H. Veldkamp, evangelist te
Kenaupark 13, Haarlem, telefoon
hoorde was niet veel meer ot minder
groente- en. fruitprijzen!
Den Haag. (02500) 14524.
dan dat de gehouden acties succesvol waren en weer een stap verder
JEHOVAH's GETUIGEN -:
APOTHEKEN:
gezet werd in de richting van de
Maandag 20-21 uur GemeenschappeVan
zaterdag
18
t.m.
vrijdag
24
verwezenlijking der idealen. Dat
lijke bijbelstudie. Zondag 9. uur:
januari na 6.30 uur 's avonds:
gaat nu al jaren zo en het is daaren nimmer ruw of schraal
Korte ochtenddienst, beide op adres
avond-, nacht- en zondagsdienst de
om geen wonder, dat er in de krin"Wïllenr Draijerstraat 5.
l
Zandvoortse apotheek, Haltestraat 8
gen van dicrenvriendcn in Haarlem
telefoon 3185.
en omstreken enig ongeduld is ontEchter uitsluitend voor receptenstaan en dat men zich steeds meer
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
spoedgevallen. De diensten wisselen
Reparatie Inrichting gaat afvragen, of er van de bouw
Uitslagen van zondag 12 januari:
's zaterdagsavonds. om 6.30 uur.
van een tehuis als hierboven om'van kunstgebitten—2
Hillegom - Zandvoortm.
1-0
schreven, nog ooit wel eens iets koVriendschappelijk:
Geopend van 9-17 uurZandvoortm. 2 - T.H.B, l
0-1 men zal. Het ziet er n.l naar uit, dat
Zaterdag van 9-12 uur.
H OO G WA T ER
ook in dit jaar met de bouw niet
De overige zowel voor zaterdag
HOGEWEG 58 - TEL. 4166:
zal worden begonnen. Dat betekent
Jan.:
Strand
11 als zondag 12 januari j.l. vasttevens, dat ook dit jaar voor het dier
H.W. L. W. H.W. L.W. berijdbaar
gestelde wedstrijden, gingen wezelf nog niets wordt gedaan. Dat
gens terrein af keuring niet door.
19 6.29 2.- 18.45 14.30 10.30-16.30
ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
voor Kennemerland de gemeenten
Programma zaterdag 18 januari:
20 7.11 2.30 19.29 15.— 11.00-17.30
aangewezen op Haarlem, de
De vorige week is er begonnen
Zandvoortm. - S.V.J.
15 u. blijven
21 7.56 3.30 20.18 16.— 12.00-18.30
enige vereniging in Haarlem en ommet, de bekerkompetitie. Het eecste
12. IJmuiden 5 - Zandv. 3 14.30 u.
streken, jdie een pension voor dieren
22 8.47 4.- '21.18 16.30 12.3p-19.00
tiental" heeft' de derde bondswêdAdspiranten:
'
'
bezit en een soort nood-hospitaal in
strijd tegen K.S.C, 1uit Haarlem ge23 9.46 5.00 -22.24 17.30 13.30-20.30
34. Zandv.m. a - O.Gezell. a 14.30 u.
de Ridderstraat, dat reeds jaren lang
wonnen met- e'/z-S /!.; De winnaars
39. Zahdv:m. b - T.Y.B B. b 14.30 u.
24 10.58 6.30 23.41 19.— 15.00-21.30
veel te ontoereikend is, om in de bevan het jeugdtoernool, gespeeld I in
70. E.D.O. f - Zandvoortm. d 15 u.
25 12.16 7.30 -.- 20.— 16.00-23.00 drie groepen, waren: Sloof, CJdhoeflen voor Haarlem en omliggende
72. H.B.C, f - Zandvoortm. e 15 u.
gemeenten te kunnen voorzien. Ik
Samengesteld door P.v.d.MijeKCzn.
werris en Drost.
:
96. Zandv.m. f - R.C.H, g 14.30 u.
100. Renova d - Zandv.m. g 15 u.
Programma zondag 19 januari:
Zandvoortm. - T.Y.B.B. 14.30 u.
Knip dit uit - Knip dit uit - Knip dit uit
Ripperda 2 - Zandv.m. 2 10 u.
24. Zandv.m. 3 - Bl.daal 2 9.45 u.
28. Zandv.m.4 - H.F.C. 5 9.45 u.
STICHTING HUISHOUDELIJKE EN GEZINS60. Ripperda 6 - Zandv.m. 5 9.45 u.
VOORLICHTING te Zandvoort
83. T.Y.B.B. a - Zandv.m. 7 12 u.
DIT ZIJN GEEN PRIJZEN MEER! "'
Junioren:
104. V.V.B, a - Zandvoortm. a 9.45 u.
De bekende mannequin Mevrouw-J. CoUewijn,
118. Zandv.m. b - T.Z B. a 12.30 u.
die met enorm succes nieuwe
l
128. Zandv.m. c - D.I.O. a
9.45 u.
NAAIEN (lerares Mevrouw Patist-Pierlôt).
8 lessen, aanvang 22 jan. n.m. half acht.
K. J. C. „NOORD"
De stand in januari is:
HANDENARBEID (lerares Mej. M. E. Averes).
(wintermode.,1963r1964)
1. Mevr. Franke
5429
Verschillende mogelijkheden, o.a. geschen2. K. Zwemmer
5400
brengt onder het motto:
ken maken, voorbereiden van kinder3. Mevr. J. Paap
5320
. „HET MOOISTE VAN HET MOOISTE",
partijtjes enz. (In overleg met cursisten en
4. A. Schaap
5310
lerares).
biedt U nu een uitgelezen collcctiershowmantels
8 lessen, aanvang 22 jan. v.m. half tien.
' in prijzen van '*-.____ ' \
i,
BH feestklankcn:
KOKEN
(lerares
Mevrouw
Van
Vuren-Mondria).
LEFFERTS DRANKEN
PAASRECEPTEN.
Telef. 2254
Telef. 2150
met een keuze uit ca. 80 modellen en- dessins.
2 lessen, t.w. 9 en 16 maart n.m. 2 uur.
(Zeer leuke mantels voor-teoners)r Alle lessen worden gegeven in het gebouw
In de maten 38 tot 52 met royale Edelbontkragen
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Tolweg 10. Kosten 50 cent per les. Het totale
Afd. Handbal
als: Persianer, Indisch Lam, Petit Gris, Nerts,
cursusgeld moet op de eerste les voldaan worden
Blauwvos enz.:
Uitslagen zaalhandbal Heemstede:
Zaterdag 11 januari 1964:
Schriftelijke opgaven aan mevr. A. BlaauboerMeisjes: H.B.C, a - Zandv.m. a 8-16
Zwart, Huize Sterre der Zee, Hogeweg 82, of
Uitslagen zaalhandbal Heemskerk:
telefonisch no. 4655, tussen 12 en 2 uur.
Zaterdag 11 januari 1964:
Hr. jun.: Bunkert - Zandv.m. 11-6
Zeer dure mantels, U ziet het zo, iets hoger en
•Knip dit uit - Knip dit uit - Knip dit uit
Jongens: Umond l - Zandv.m. 3-12
gevarieerder in prrjsll
Meisjes: Z M. l - Concordia l 2-12
T.Y.B.B. - Zandvoortm. 2 1-7
Zondag 12 januari 1964:
SCHITTERENDE BONTMANTELS !! ,
Heren: Zandv.m. l - Umond l 14-25
(100% service - Schriftelijke garantie).
Concordia 2 - Zandv.m. 2 8-12
Diverse modellen in lang, kort eaj/s, o,atj
Dames: Umond 3 - Zandv.m. 1-0
ruime keuze in Sobelfeh, Persianec (Pat:
„
vanaf f 598,Dames jun.: A.D.O. 2 - Z.M. 0-7
tes), Bisam en vele andere soorten.
GRATIS ééN WEEK OP PROEF! Uw oude wasProgramma zaalhandhal Heemstede
' machine heeft een hoge inruilwaarde!
Zaterdag 18 januari 1964:
Meisjes: Samen Een - Z.M. b 15.30 u.
Laat dit niet aan U voorbijgaan! ~
VELO
ook voor T.V., radio's, meubels, vloerZandv.m. c - H.B.C, c
16 u.
Die kom\ die'Koopt! l • '-.',«
bedekking,
gasfornuizen,
koelkasten,
centrifuges,
t. *
il
*-ij. "
Programma zaalhandbal Heemskerk
haarden
enz.
enz.
Bezoek
ons
filiaal
VELO,
Grote
Mevr. J. CoUewijn -: Mannequin
Zaterdag 18 januari 1964:
Markt,
hoek
Jansstraat,
Haarlem,
Telef.
10117,
Meisjes: Concordia l - Z.M.l 16.30 u.
of vraag vrijblijvend inlichtinyen bij onze verZandv.m. 2 - I.E.V. l
16 u.
tegenwoordiger
Zondag 19 januari 1964:
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort - Telef. 4590
HAARLEM ' - - * *
Heren: Concordia l - Z.M. l 14,40 u.
4
/ ' .', ...
Dames: Zandv.m.-T.Y.B.B. 2 13.30 u.

Zandv. groenteen fruithal

OPRUIMING!

Nylon HERENSOKKEN ƒ1,29
Heren ZAKDOEKEN
4 voor ƒ 1,—

BOOMLOOS ZANDVOORT
Het wordt zo langzame! hand een
trieste geschiedenis met de bomen
m Zandvoort. Eerst verdween onze
eens zo fraaie dennen-aanplant, omdat de denncscheerder de bomen
had aangetast. Kale duintoppen met
lelijke boven de grond uitstekende
wortelslompen kwamen in de plaats
voor de eertijds zo fraaie bossen en
thans heeft de dienst van publieke
werken vrijwel alle iepebomen in
ons dorpoccntrum verwijderd. Van
alle kanten ontving ik verzoeken,
erover te schrijven, maar wat_ moet
ik erover meedelen? Die iepen iri>
onsf dorp waren dood,- hardstikke
dood en er bleef weinig anders over,*
dan de dode bomen te verwijderen.
Wat de oorzaak van deze bomensterfte is, weet ik niet. 'k Heb nog
nooit gehoord, dat de dennescheerder óók' de iepen kan aantasten, er
moet dus iets anders aan de hand
zijn. In elk geval kan wel worden
vastgesteld, dat do aanplant van
bomen in kustplaatsen een zeer bijzondere kennis vereist en dat je
maar niet zo in 't wilde weg in een
plaats vlak bij zee bomen kunt gaan
planten. Dit lijkt me het wei k van
zeer speciale experts op het gebied
van de bosbouw en van harte hoop
ik, dat ons gemeentebestuur in deze
richting zal gaan werken, om tot een
nieuwe aanplant te komen, want
een boomloos Zandvoort is een
troosteloos Zandvoort. Hebt U reeds
geconstateerd hoe door het weghalen van de bomen de lelijke bouw
hier en daar nog veel sterker tot,
uiting komt? Die bomen camoufleerden nog héél veel, maar nu is
de werkelijkheid duidelijk zichtbaar.
Zou het aangekondigde structuurplan óók in dit alles voorzien? Zou
onze nieuwe stedebouwkundige ook
hieraan aandacht hebben besteed of
gaan besteden, of zou de heer Nix
het wat dit betreft, op niks laten
uitdraaien? Vooralsnog ben ik niet
geneigd, dat te geloven! Een vaststaahd feit is zeker, dat ons boomloze Zandvoort de allergrootste aandacht vraagt en dat zo mogelijk op
zeer korte termijn hierin vcrandcring moet komen.
K.

,.,gooi hier misschien wel de knuppel
in hei hoenderhok, wanneer ik zeg,"
dat het-weizij n van het dier op deze
wijze wordt opgeofferd aan de zucht
om het nieuwe dierentehuis zo mooi
en modern mogelijk, te krijgen, een
loffelijk streven op zichzelf, doch „
blijkbaar héél moeilijk te verwezenlij ken. Het Haarlemse asyl is veel
en veel te klein en bovendien hopeloos ouderwets, omdat de accomodatie te kort schiet en derhalve de 1
dieren de dupe worden van het feit,'
dat men een duur en kostbaar tehuis
wil bouwen, dat nog wel jaren duren•_
kan.
,
!
De vereniging in Haarlem heeft .dit
reeds lang ingezien en naar ik ver-'
nam,, koestert men daar' plannen, .
om zelf in'te "grijpen. De Haarlemse .
vereniging moet zeker niet onbe-7middcld worden geacht'en m staat,!
om met eigen middelerv-iets te gaan
'ondernemen. En nu daéht ik zo: kan
hier nu riiet worden samengewerkt y
met de stichting „Kennemer 'Dieren-_
tehuis" eij'met verenigingen uit de|
omgeving, die toch stellig ook w'èl"*
over wat eigen middelen beschikken?
Het lijkt me zo, dat hier in samen-rl
werking veel kan worden bereikt,
want het gaat tenslotte om het dier
en niet om het verkrijgen van een
zo hoog mogelijk banksaldo! Ik heb
zo hier en daar in verenigingskringen op dierengebied mijn oor eens
te luisteren gelegd en ben tot de
konklusie gekomen dat er gezamenlijk een bedrag bijeen zou zijn,
waarmee men direct tot de bouw
van een tehuis-desnoods dan maar
wat minder kostbaar-zou kunnen
komen.
Waarop wachten onze dierenvriendeij eigenlijk? Waarop waoht de
stichting „Kennemer Dierentehuis?"
Waarom hoort men niet, hoever de
plannen voor de bouw van het tehuis gevorderd zijn? Hoelang moet
het nog duren, vóór er aan de dieren in Zuid Kennemerland op méér
afdoende wijze zorg kan worden besteed?- Het zijn allemaal
vragen,
waarop velen nu zo langzamerhand .
wel eens een afdoende antwoord
zouden willen ontvangen.
Hopelijk zal de plaatsing van dit
artikel eraan medewerken, dat men
nu eindelijk eens wordt wakker geschud en dat er een einde komt aan
de periode van afwachten, die nu~
reeds lang genoeg geduurd heeft,
terwijl er - gelet op de huidige stand
van zaken - mijns inziens vele mogelijkheden zijn om wat bouwen, betreft actief te worden in onderling
overleg en met zo groot mogelijke
samenwerking, omdat het belang van
onze dieren in Zuid Kennemerland
er nu meer dan ooit mee gemoeid
is.
K.

Preiehf hcsnden

! ! KRATS ! !

Nieuwe cursussen

SHOWMANTELS

29,-

39,-? 49.V-* i

49,- 59,- 65,en niet duurder

Neem 'n leverancier die altijd voor U klaarstaat. Wend U voor goede service tot óns!

Esso Petroleum voor oliehaarden en Essogas.
Alle soorten olie-, gaskachels en stellen

Fa. A. KERKMAN & Ziu
Zandvoort - van Lennepweg 5
Telefoon 3576

VELO wascombinatie

4

KLEINE HOUTSTRAAT 24

r •

„BROKMEIER" A° 1896

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ . _

""ZANDVOORT
l "'Haltestraat 50 - .Tel. 02507 - 2002

Vraagt naar onze speciale wijnaanbiedingcn!

Dé speciaalzaak in wonen en gedistilleerd

Uw Perzisch
tapijt stuk?

'WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Gemeente Zandvoort

Seizoenvergunningen

Laat het repareren door
ervaren reparatrice. ,

Mevr. Hose

SPAARBANKBOEKJES

Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

met een opzegtermijn van 3 maanden

3

3 /4%

RENTE

Krijgt U gasten?
Geen bezwaart
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

NUTSSPAARBANK
HAARLEM - HEEMSTEDE - BLOEMENDAAL
ZANDVOORT - BENNEBROEK - HILLEGOM

EEN TAXI?

De komende

OLYMPISCHE
WINTERSPELEN
hoort en ziet.. U op z'n best met

Philips apparaten

••
bij
mm

t

*

Glas- en verfhandel

G. de Leeuw
Schilder
Stationsstraat 9 - Telef. 2803

U weet wat dat zegt!

Speciaal, adres
vakkundig
advies
Dinsdags gesloten.

Bespreek bij ons'Uw TELEVISIETOESTEL.
~ v ' 'n'"ü zit .dan steeds,op de beste plaats!

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5
Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

'

F.H.PENAAT

RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGERIJ

Cor van Eldik

HALTESTHAAT 12 - TELEF. 2616

Biedt U als zaterdagreclamé aan
Rund-, Kalfs- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.
VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
200gr.Pork
ƒ0,59

Ook AUTOVERHUUR
• zonder chauffeur
,

'n PRISMA

-

Vishandel Duivenvoorden

GROTE KROCHT 18

: Woning rui l

Haltestraat 49 - Telef. 2261

i

Aangeboden: een ruime moderne 3 kaïnerf lat ï
in Badhoevedorp, m. centr. \erw., douche en ij
berging. Gezocht'in Zandvoort: een kleine 2 of ^
3 kamerflat of etage met douche.
i.
Br.: Van Soelen, Sloterweg 97c, Badhoevedorp. \

Uw adres voor YERSE ZEEVIS.
Uitgesneden zalm, bokking, sprot enz.
REKLAME: Grote gebakken SCHOL
50 CENT per stuk

Onze

OPRUIMING
l

-Electro-Technisch Bureau '

ZWEMMER J
.Swaluëstraat 6 - Tel. 4035

Uw adres
in Zandvoort voor al Uw

Huishoudelijke
electrische apparaten

M

i
,
4

begint 16 januari
DELANA TWINSETS
ƒ14,90
DELANA VESTEN
ƒ 9,90
TERLENKA ROKJES
ƒ 9,90
WITTE en GELE BRETELBROEKJES
maat 4 en 5, zuiver wol
ƒ 2,90
KORTE WOLLEN BROEKJES
ƒ 3,78
WOLLEN SKIBROEKEN 7-10 jaar
ƒ 9,80
DIKKE GRIJZE TRUIEN
ƒ13,90
V-HALSPULLOVERS ƒ 6,90
WOLLEN KINDERSOKKEN, zwart, groen, rood
26-33 ƒ 1,58
NYLONKOUSEN
ƒ 1,45
enz. enz.

NOTTEN

NIEUW:
i"
PHILIPS MESSEN- EN SCHARENSLIJPÉR. i

HALTESTRAAT 59

Swaluëstraat 6 - Tel. 4035 - Swaluëstraat 6 ',

Voorzorgzegels nemen wij aan!

WELTEVRE

HALTESTRAAT 65
TELEFOON 2060
Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prqs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst ƒ0,85
250 gr. Gelderse gekookte worst
ƒ 0,85
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10
Ziet onze etalage!

V.W. " - OPEL - ' TAUNUS. 17 M
TAXI 2600

Vraagt eens naar onze leuk
opgemaakte bloemstukjes.

Kerkplein - Zandvoort
Ook in Haarlem

Bioemenhuis A.H.V.d. Mey

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

x-

Grote sortering
VOORJAARSBLOEMEN
o a. óók MIMOSA.

WASSENAAR

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

PHILIPS SPECIALIST

, --

K ASTAN JETAKKEN J

3 warmtestanden
vanaf ƒ49,75
2 pers. vanaf ƒ 61,50

Mr. Opticien

\

(zolang de voorraad strekt)

electrische dekens

Brillenspecialist LOOMAN

Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg/
de betaling met U
Erkend Philips Service Dealer
. "' " ,
voor Radio en Televisie.
",

REEDS N U . . . .
7 soorten veilige

Allo inlichtingen bij

Vraagt bij -ons een gratis dïmonstratie'
;. • gedurende de Olympische winter!-,--.:_ .. spelen te- Innsbruck
.:'- /•>
*van 28,januari,tot 9,februari a.s.
" Komt U eens kijken en luisteren?

3. een vergunning tot het exploiteren van één
of meer van na te noemen parkeerterreinen:
a. het parkcerterremtje aan de Brederodestraat tegenover de percelen genummerd
150 t.m. 170;
b. het parkeerterrein bij de watertoren;
c. het parkeerterrein op het Zwarteveld;
d. het de Favaugeplein, voorzover bestemd
tot parkeren;
e." de parkeerstrook langs de Boulevard de
Favauge en de Boulevard Barnaart (zeezij de) van de strandafgang naar Bad Termes tot aan de strandafgang ter hoogte
van de Van Galenstraat;
f. de parkeerstrook langs de Boulevard Barnaart (zeczijde) van de strandafgang ter
hoogte van de Van Galenstraat tot restaurant „Riche";
*
(
g. de parkeerstrook langs de Boulevard Barnaart (landzijde) tussen het trekkefskamp
„De Branding" en het P.E.N. huisj'e tegenover restaurant „Richc".
Gegadigden dienen hun aanvrage uiterlijk l
februari 1964 ten raadhuize te hebben ingediend.
Aanvraagformulieren zijn aldaar verkrijgbaar.
Aanvragen, die na bovenvermelde datum binnenkomcn of die met op de dasrvoor bestemde formulieren zijn gesteld, worden niet in bchandeling genomen.
Nadere inlichtingen kunnen ter secretarie, afdeling algemene zaken (raadhuis, kamer 4) worden
verkregen.
Zandvoort, 14 januari 1964.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester,
(get.) VAN FENEMA.
De Secretaris,
(get.) S. K. ZONNEVELD, wnd.

Welk meisje wordt Miss Bril 1964?

., PHILIPS Televisie 59 cm. beeld vanaf ƒ 895,—

'•~•~•

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
roepen voor het badseizoen 1964 gegadigden —
uitsluitend inwoners der gemeente Zandvoort —
op voor:
1. een vergunning voor hot venten of het aanbieden van diensten;
a. op het strand;
b. in het dorp;
2. een vergunning voor het innemen van standplaatsen o a. voor de verkoop van haring, ijs
enz.;

«IEBRU»

POSTSTRAAT 12 (t.o. Consultatiebureau)
Wij zijn zeer ruim gesorteerd in Dames en
Heren SUèDE JASJES, Heren Suède vesten en
Antikavesten. Alle suède en Nappa knopen.
Voor sneeuw en ijs: GLIJBESCHERMERS om
valpartijen te voorkomen.
Onze RECLAMEKOUS NU voor slechts 89 et.
KINDERMAILLOTS geven wij 10% KORTING.
PRACHTIGE NOORSE SOKKEN.
LEREN WERKHANDSCHOENEN voor ƒ3,95.
SUèDE KINDERWANTJES
ƒ 3,45
Uw adres:

«LEBRU»

Koop je niet zo maar ergens!
Dat kan trouwens niet,
want net als bij elk ander

Merk-Horloge
moet je daarvoor naar de vakman!

C.
Kostverlorcnstraat 68 - Telefoon 2071
ERKEND HORLOGEE.
Eigen reparatie inrichting
met elcctronische apparatuur.
KOOP IETS, WAAR JE WAT AAN HEBT:

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.
Soendastraat 17 - Haarlem
Tel. 02500 - 50131
Levering alle soorten tegels in kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.
Laat vakkundig Uw oude paden in orde maken.

Koop een
horloge!

De rijschool met het grootste percentage D I R E C T G E S L A A G D E N
NU OOK VRACHTAUTO !!
ERKEND N.B.A. EN RIJKSGEDIPLOMEERD!

'£Wrj 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
"Mmeldt U nog heden aan om teleurstelling te voorkomen. Ook voor spoedopleidingen zijn wij het aangewezen adres.

LUXE VERHUUR
Voor langere termijn speciaal tarief.
ZANDVOORT - TELEFOON 2294
Dr. C. A. Gerkestraat 99
HAARLEM - TELEFOON 63636
Soendastraat 34

ESKEKOE PHILIPS
HUI SEINCE

Electro-Radio
Technisch Bureau

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

ERRES

BLAUPUNKT

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken. •>'

Koelkasten - Stofzuigers

Betaling desgewenst in overleg

Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

ZIET ONZE SHOWROOM

ADVERTENTIETARIEF

losse adv. per m.m. rege]
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

O O

A. HOEKEMA
o o

Zr. Dina Brondersstraat • 15
Zandvoort - Telefoon 3369

O

INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES. "
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

AMANDA BALKE

DAAR HEEFT

Voetkundige SCHOONHEIDSSPECIALISTE

Podicure - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 4632
Behandeling bij tr aan huis

AUTOVERHUUR

1500
Grote nieuwe Volkswagen
Volkswagens '62 en '63
Óók Opel's Rekord '62-'63
en Chevrolet-Impala
Pieters, Haarlemmerstr. 2
Telef. 4200 en 3652

Garage J. Versteege & Zn.
Pakveldstraat 21
vraagt voor direct een erv.
BROMFIETSMONTEUR
In vrolijk gezin in Boulevard-flat wordt gevraagd
voor 2x per week: H.H.
hulp (geen schoonmaak).
Interesse? Belt U dan, 4312
Hedenavond nog kijken!
Occasion T.V.'s v.a. ƒ75,-.
i/» jaar garantie, blijvende
service. Gemakk. betaling.
Ook verhuur van T.V.'s.
J Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, Telef. 4307.

PARTIJ AANBIEDING POLYETER

DEKENS, extra zwaar gevuld.
Spotgoedkoop.
l pers. ƒ38,75
2 pers. ƒ44,75
*RESTANTEN CHENILLE SPREIEN
Ongelofelijk goedkoop,
l pers. ƒ16,75
2 pers. ƒ19,80
lits. ƒ 29,75
Enkele stuks POLYETER SPREIEN
Nu extra voordelig
2 pers. 2 volants v.a. ƒ 43,75
lits
2 volants
ƒ 59,75

PARTIJ AANBIEDING
BADHANDDOEKEN

STALEN SLAAPKAMER
VOOR PENSIONS

SPECIALE, AANBIEDING
INTERIEUR MATRAS

bestaande uit:
l ledikant 80 x 190
- l nachtkastje
"~
l tafel
l stoel
slechts enkele stuks. HAAST U!
Geel-tomaatropd
NU ƒ 74,75

Stevige damast
80 x 190 ƒ 49,75
Restanten van bekende merkmatrassen, prima damast en stugge
vering. Spotgoedkoop!

RESTANTEN LEDIKANTEN
voor nu of nooit prijzen!
Slechts enkele stuks. HAAST U!
ledikant
80x190 NU ƒ39,75
90 x 190 NU ƒ 39,75

SPECIALE AANBIEDING
100% WOLLEN DEKENS

U WAT AAN ! !

Onderschuifbed, zware kwaliteit
90 x 190 ƒ 39,75

80 x 190 ƒ 67,95 ƒ 63,75
90 x 190 ƒ 75,75 ƒ 69,95
120x190 ƒ116,75 ƒ99,95
130 x 190 ƒ 122,95 ƒ 108,95
RESTANTEN KEURKAPOK
MATRASSEN uit eigen beddenmakerij; iets vuil
NU STUKKEN VOORDELIGER!

RESTANTEN 100% wollen dekens
NN ver onder de normale prijs.
150 x 200 ƒ 64,75 NU ƒ 49,75
150 x 200 ƒ 53,75 NU ƒ 44,75
150 x| 220 ƒ 87,75 NU ƒ 64,75
Nog slechts enkele stuks 2 pers.
180 x 220 ƒ 74,75 NU ƒ 59,75

Stalen ledikant met aanbouw nacht kastje
130 x 190 ƒ149,75
120 x 190 NU ƒ 139,75

Veren kussen, 4 pond
NU ƒ 7,95
Kapokkussens, stevige damast ƒ 9,95
RESTANTEN Helanca Mousse, maat
32 t.m. 40 pantalons ƒ33,95
NU ƒ 19,75
Helanca Pantalons, diverse tinten
32 t.m. 38 ƒ18,95 40-46 ƒ19,75

SCHUIMPLASTIC MATRAS
80x190 ƒ29,75

Kinder Helanca pantalons
in modekleuren, 6 t.m. 12 jr. ƒ 14,75
Panty maillot kousen
Nu ƒ 6,90

GEMENGD WOLLEN DEKENS
Nu extra goedkoop
1 pers. ƒ20,90 ƒ16,75 ƒ12,95
2 pers. 170-x'220 slechts ƒ19,75

POLYETER MATRASSEN
Stofvrij.
80x190 NU
Met doorgestikt bovenblad
90x190 ƒ74,75
80x190

Effen tinten, rood en blauw
150 x 200 ƒ29,75

Wentel bed
Ledikant 120x190

80 x 190 ƒ 67,75
NU ƒ 49,75

ƒ44,75
ƒ64,75

Wollen mousse maillots l en 2 jr.
ƒ3,50
Wollen meisjes pantalons, maat 50.
Stijging per maat ƒ l,-. NU ƒ 9,95

Extra zware kwaliteit
NU ƒ 4,19 ƒ 3,19 ƒ 2,45 ƒ 1,78
Badstof keukendoeken ƒ11,69 ƒ1,49
Badstof keukendoeken !J'
met bijpassende panlap samen ƒ 1,95
Theedoeken, direct drogend
ƒ1,19 ƒ0,98
Washandjes
3 stuks ƒ l,—

Voor goede
schoenreparatie
BARKMEIJER

RESTANTEN PARTIJ
FLANELLEN LAKENS , ,

Schoenen verven

royale maat ecru

l pers.
2 pers.
Moderne streepdessiii 150x230
175x240

ƒ 6,45
ƒ 6,95
ƒ 9,50
ƒ10,95

PARTIJ „ASSEPOESTER"
LAKENS EN SLOPEN 3

Deze verkopen wij nu als set,
bestaande uit l onderlaken, l bovenlaken en 2 slopen
,',
l pers. ƒ24,85
2 pers. ƒ26,85
Lakens 180x240 zware kwaliteit ƒ6,98
Lakens 180x250 geborduurd
ƒ12,95 NU ƒ8,95
Jorzo lakens, nui nog1 oude prijs
glad 180x230 ƒ7,95
150x230 ƒ6,75
Geborduurd 180x230 ƒ8,50
150x230 ƒ 7,25
Slopen glad 60x70,v per stel ƒ 3,95
ZIET DE ETALAGES.
ledere dag: nieuwe ;koopjes!
t
HEUS, HET LOONT DE; MOEITE!

Bert geeft de

hoogste waarde!
Lompen 25 - 30 et. p. kg.
Kranten, tijdschriften, geel
koper, rood koper, zink,
lood, ijzer, haarden, geysers tegen beursnoteringen.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!
ZAAK TE KOOP of TE
HUUR GEVRAAGD, liefst
in Horeca-sector. Br. no
19-1 Boekh. van Petegem,
Kerkstraat 28.
GEVRAAGD: Vrij HUISJE
van juni tot eind aug. door
echtpaar zonder kinderen.
Br.: A. Emmerik, Juliana
Plantpoen 218, Diemen.
PEDICURE - MANICURE
Voet- en handmassage
Steunzolen naar maat.
Med. Gedipl.

Op de administratieve afdelingen van ons Hoofdkantoor is plaats voor
een
*

Mannelijke of vrouwelijke kantoorbediende
iii de leeftijd tussen 17 en 21 jaar. . ,
•MULO-diploma vereist.

EIGEN HAARD,
IS TAPIJT WAARD!

J. van den Bos
woninginrichting
Bilderdükstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie <ten alle meubelen

Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij N.V.
Hoofdkantoor: Leidsevaart 396, Haarlem, Tel. 18460

OKT. 1923 '
Veertig jaar in Zandvoort.

OKT. 1963
Veertig jaar toonaangevend:

fa. £.

Koper- Koreman

„CENTRUM"
\
i

*

Sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken.

r

Hout- en Boardhandel

NAAST PERCEEL BREDERODESTRAAT l, Dr. FLIERINGA

Goede beloning en sociale voorzieningen.
Vijfdaagse werkweek. Gunstige vakantieregeling
Vrij vervoer op het gehele lijnennet.

Triplex
board
hout enz.

Dagelijks geopend:
Timmerwerkplaats
Slagveld

&

TOLWEG 18 - TELEF. 4321
Grote sortering in ordners,
kas-, debiteuren- en crediteurenboeken en alle .kantoorbënodigdheden voor het
nieuwe jaar.
1
Bjj feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

Voor
verhuizingen
en ongeregeld vervoer
is en bluft Uw adres

P. KERKMAN
Haltestraat 63 - Telef. 2214

ALGEHELE INTERIEUR-VERZORGING

WIST U

Meubelen - Bedden - Ledikanten - Dekens
Gordijnen - Tapijten - Cocosartikelen.

dat 20%> korting op alle
stoomgoederen permanent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal

Linoleums

-

Colovinyl tegels

-

Balatums

LUXAFLEX ZONWERING.

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

Haltestraat 27-29, Tel. 2596, Zandvoort

KEYSER

M. Molenaarstraat 6, Tel. 3759

Dr. J. P. Thy'sseweg 14, Tel. 4015

Telefoon 2653

WIJ GEVEN WERKELIJK

DE HOOGSTE WAARDE!

Fa. GANSNER & Co.

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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 175 et.;
geelkoper 120 et.; aluminium 80 et.; lood 55 et.;
zink 45 et. per kg.
Zaterdags tot l uur geopend.
Wij zijn elke dinsdag in Zandvoort!

'
Verkoop van
olie- en kolenhaarden

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

BECKING EN BONGERS - DAVONETTE
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

Bakenessergracht 93 - Tel. 16261 - Haarlem

Akersloot

Garage J. Versteege & Zn.
Pakveldstraat 21
vraagt een vakkundig
AUTOMONTEUR

TE HUUR GEVR. van 18
juli t.m. 22 aug.: vakantieverblijf in Zandvoort voor
2 volwassenen en 2 kinderen, rcsp. 6 en 10 jr. oud.
Br. rnet prijsopg. no. 8-4
bureau van dit blad.

betaalt voor lompen 30 et.
per kg. Tijdschriften, kranIcn en karton 5 et. per kg.
Lood 50 cl. per kg.
Zink 40 et. p. kg. Koper, Café Oomstee
geysers, baden, haarden, Elke donderdag en vrijdag
tegen de hoogste waarde.
SPECIALE
Alles wordt gehaald.
SCHOONHEIDS- EN
MOSSELEN-AVOND
Pakhuis: Schelpenplcin 7, Zeestraat 62 - Telef. "2263 VERMAGERINGSSALON
l
Telef. 2845
COBI BEEK-MEISNER
TE' KOOP: tafel en 6 stoeTE KOOP: 2 Indola's haar- len,
Vermagering
.
en theedroogkappen in pr. staat. tafel;evcnt.dressoir
zonder hongcrkuur
3
zits-bank
en
2
craTelef. 3992, na 6 uur.
Succes verzekerd!
peauds. De Ruwiellaan 6,
N A A I M A C H I N E S Amstelveen, Telef. O 2964- W. Dratferstr. 3, Tel. 3412
Reparatie, taxatie, inruil. 13517.
W. Draüerstr. 12, Tel. 3751
TER OVERNAME: 2 pers.
opblapbed m. bedstel en
ombouwkast ƒ 50,—.
v.d. Zee, Kerkstr. 27 boven

HOBOPLEX

GEVRAAGD voor direct:
MEISJE VOOR VERKOOF
Leeftijd 16-18 jaar. Vast
werk. Bata Zandvoort.

Verf - Plakplastic
en alle andere
„Doe het zelf" artikelen.
Stationsplein 13, Tel. 334G

TE KOOP: Zelfbedicningskoelvitrine, 2 meter lang.
Wordt met garantie geplaatst. Tel. 3195.

Verkrijgbaar bij:

alle kleuren

Boek- en Kantoorboekbandel
LEESBIBLIOTHEEK

BEHANGERIJ
STOFFEERDERIJ
BEDDENMAKERIJ

RIPOLIN

Telefoon 3815

KOOPT U BV:

Mevr. A.M. v.d. Mije-Walet
Haarlemmerstr.46, Tel.3989

DOE HET ZELF
DOE HET ZÓ!

Tolweg 24 -

ZANDVOORT: KERKPLEIN 8

Heer zoekt ZIT-SLAAPK.
event. m. pension. Br. no.
15-1 bureau v.d. blad.
Te huur of te koop gevr.:
GARAGE, omg. Jac. van
Heemskcrkstr. Br. no. 14-1
bureau van dit blad.

BÜ feestklanken: 'LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254 Telef. 2150

GEZOCHT door kl. gezin (m., vr. en 2 kinderen)

vrij benedenhuis
voor de maand augustus
(eventueel ook juli), bev. hulsk., 2 slaapk., vrije
keuken. Zo dicht mogelijk bij zee. Prijs voor
aug. tussen ƒ 450,— en ƒ 550,—. Telef. aanb.
020 - 59266 (na 6 uur).

SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

1

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.
J

IN DEZE DURE TIJD
moet U 'met overleg te werk gaan? Probeer het
voor Uw vlees en vleeswaren dan eens bij
daar slaagt U!
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort

Tel. 4492

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brcderodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

fijnproever prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORTOnze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rook'
worst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . . en ...
wij concureren mee!!

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"
Centrale verwarming voor kolen, olie of gas.
J. H. BLASé, THORBECKESTRAAT 19,
Telefoon 3270, Zandvoort.
Financiering mogelijk.

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 215O
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

Tweede blad Zand voorts Nieuwsblad, 24e jaargang no. 28

Ervaringen in Amerika
Hieronder laten wij het tweede
deel volgen van de reisbeschrijving
over Amerika, die onze plaatsgenote, Mej. Leonie Molkenboer ons
zond, en die, zoals bekend, momenteel enige maanden in de U.S.A.
verblijft, voor diverse familiebezoeken aldaar.
Toen ik begin november voet aan wal
zette op de prachtige
pier, die de HollandAmerika-lijn enige
tijd geleden bouwde
aan de haven van
New-York, kon ik
niet vermoeden, dat
'ik enige weken daarna, de even afschuwelijke als historische
gebeurtenis
zou meemaken van
President Kennedy's
gewelddadige dood.
De gehele wereld
was geschokt, maar
natuurlijk Amerika het meest.
De gehele dag werden ons alle bijzonderheden via de T.V. meegedeeld
en getoond. In drie dagen tij ds drie
moorden: op vrijdagmorgen 22 no-vember de aanslag op de President,
direct daarna het neerschieten van
agent Tippit, door de in het nauw
gedreven moordenaar van de President en zondagmorgen daarna de
moord op de lugubere figuur van
Lee Oswald, moordenaar van President Kennedy. Iedereen was hevig
ontsteld en men vroeg zich af: „Hoe
kan zo iets voorkomen in een beschaafde wereld?" Naar men mij
schreef kon men ook in Nederland
via de T.V. vele gebeurtenissen uit
die dagen volgen. Iedereen bewonderde de grootse houding van de
vrouw, die gedurende drie jaar de
„first lady" van Amerika was en nu
op zo gruwelijke wijze haar echtgenoot moest verliezen, drie maanden
na de dood van haar vierde kind.
Alle kranten prezen haar dan ook
als om strijd, om haar kordate houding. De bijzondere omstandigheden
dat juist op de begrafenisdag van
zijn vader, de kleine John Kennedy
drie jaar werd en zijn zusje Caroline, de woensdag daarop haar zesde
verjaardag vierde, wekte te meer
aller medeleven.
Wat mij bijzonder getroffen heeft
in alle redevoeringen gehouden naar
aanleiding van President Kennedy's
dood is dat alle sprekers een godsdienstige gedachte aan deze diep
droeve gebeurtenis wijdden en de
naam van God op aller lippen was.
Al is de oecumene hier zeker niet
ze ver gevorderd als in Zandvoort,
gezien het enorme aantal kerkgenootschappen dat men hier heeft
(ik telde in een van de kranten 29
advertenties van kerken), dat er een
diepe godsdienstzin in de Amerikanen leeft, is zeker.
Maar het leven gaat verder en al
deze droeve gebeurtenissen zijn nu
historie. President Johnson regeert
in het Witte Huis: „Le roi est mort,
vive Ie roi". Such is life!
Intussen staat alles hier in het
teken 'van Kerstmis. De" vele enorm
grote warenhuizen schitteren in
allerlei kleuren door de Kerstversieringen in de meest uiteenlopende
vormen. Santa Claus, de Kerstman
en de Kerstmis, dit alles wordt in
één feest herdacht. Op de eigenlijke
betekenis van het Kerstfeest: Christus komst op aarde, wordt maar
zeer weinig de aandacht gevestigd.
Slechts in drie lanen zag ik levensgrote Kerstgroepen aangebracht op
het grasveld voor elk huis. Alle
huizen zijn nu met veelkleurige
lichtjes versierd, wat 's avonds een
bijzonder aardig gezicht is. Doch in
die drie bovengenoemde lanen, had
men een geweldig aantal lichtjes,
lantaarns, electrische kaarsen etc.
aangebracht.
. Woodland (vanwaar ik dit schrijf)
zoals de naam aanduidt, is een houtland. Alle huizen hebben vele houten meubels van een prachüg soort
„Western Cedar" geheten. Zelfs de
schuttingen om de huizen zijn van
deze houtsoort, die nooit geschilderd behoeft te worden. En Woodland-Hills, zoals de plaats voluit
heet, is omgeven door vele heuvels.
In de zomer worden deze kunstmatig afgebrand, om brandgevaar te
voorkomen. Nu, na één das flinke
regen, groenen de heuvels weer
prachtig, wat een zeer mooi gezicht
is. Het is de moeite waard hier en
daar een heuvel te beklimmen, men
kan dan genieten van een prachtig
gezicht op het dal, vooral in de namiddag, als de ondergaande zon de
heuvels violet kleurt. Alle daken
van de vele bungalows die hier in
het dal staan zijn witgesausd en
met stenen bedekt. Tegen en bovenop de heuvels staan huizen met één
verdieping. Vanzelfsprekend heeft
men vanuit deze woningen een
prachtig uitzicht. Allerlei electri-

sche apparaten vergemakkelijken
het huiswerk, want hulp voor het
werk is hier niet te krijgen. De hetelucht centrale verwarming wordt
met gas gestookt. Radiatoren kent
men hier niet, want de hete lucht
stroomt door roosters in de muren
aangebracht, de vertrekken binnen.
In de avonduren is de verwarming
wel nodig, want al brandt overdag
de zon hier fel, 's avonds en 's
nachts is het flink fris. In iedere
woonkamer is tevens een zeer grote
stookplaats voor een open haardvuur. Vele huizen hebben achter de
patio (zonneterras) een zwembad,
dit is een groot groen bassin, waardoor het water erin ook groen lijkt.
In alle opzichten verschilt het
loven hier zeer veel van dat in
Nederland. Vanuit Woodland Hills
is er geen enkele verbinding met het
winkelcentrum, of de omliggende
plaatsen. Alles gebeurt dan ook met
de eigen wagen. Iedereen heeft hier
een grote station-car en een vierpersoonswagen, waarmee de huisvader zijn zaken doet. Er zijn zelfs
families die een derde wagen hebben
voor een zestiënjarige'zoon of dochter, want in dit land, waar alles
ons een slag vóór is, mag een 16jarige al chaufferen.
En hier eindig ik dan voor vandaag mijn „America calling", de
wens uitsprekende dat allen in
Zandvoort een mooi Kerstfeest mogen beleven en tevens een gelukkig
Nieuwjaar!
Leonie Molkenboer.
Woodland Hills - december 1963.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Wilhelma D. J., d. van
A. J. J. Vlas en C. A. Witte.
Christiana C., d. van H. Campfens en T. Looij. Marieke, d. van
P. Keur en E. R. H. Bol. Maria A.
A., d. van J. G. Pannekest en A.
CPepping. Alice, d. van J. Boschma en A. T. E. Koomen.
Ondertrouwd: R. A. Busé en W. van
der Mij e. J. D. Visser en I.Weeda.
C. Hölzken en G. C. Kerkman.
Overleden: C. J. de Vries, 90 jaar,
geh. gew. met H.G.A. Engelkamp.
C. K. Dees, 79 jr., geh. m. J. Visser. P. C. Bergh, 72 jr., gph. met
M. W. List. S. Jansen, 75 jr., geh.
met J. Jissink. P. Kerkman, 75 jr.,
geh. met J. Gouweloos. A. C. D.
Geldmeijer, 74 jr., geh. met M. L.
Steenman.
t
Overleden buiten de gemeente:
Catharina C. Josemans, 71 jaar,
geh. gew. met H. Punt. Adolf M.
Staal, 75 jr., geh. m. J. Trijtel.
VOOR HEN DIE DAMMEN
De wedstrijd tegen Santpoort 2 is in
een 14-6 overwinning geëindigd.
Deze overwinning is geen ogenblik
in gevaar geweest. De laatste wedstrijd wordt op vrijdag 17 januari
in ÏJmuiden tegen Sportief 2 gespeeld, deze wedstrijd is alleen nog
van belang voor de tweede plaats.
Hier zijn nog uitslagen van de ondcrlinge competitie.
L. J. v.d. Werff - P. Versteege 2-0
M. J. Klatscr - J. Koper
0-2
K. Koning - C. Draijer jr.
0-2
P Versteege - G. ter Wolbeek 2-0
Th. ter Wolbeek - L.J.v.d. Werff 0-2
J. v. Dijk - J. Ovaa
0-2
C. Draijer sr. - M. Weber
2-0
E Fransen - J. Schuiten
1-1
C. Draijer jr. - F. v. Beem
2-0

Vergadering Strandschap
Het bestuur van het Strandschap
Zandvoort vergaderde in het raadhuis te Zandvoort onder voorzitterschap van burgemeester Mr. H. M.
van Fenema.
Naar aanleiding van een schrijven
van het Dagelijks bestuur van de
stichting Touring Zandvoort werd
breedvoerig gesproken over de hinder die van honden op het strand
wordt ondervonden. Vooral in, ver-'
band met de hygiënische belangen
van degenen die 's zomers op het
strand vertoeven, besloot het strandschap in beginsel over te gaan tot
een beperkt verbod van de aanwezigheid van honden op he^ strand,
namelijk voor een bepaald gedeelte
van het strand en alleen gedurende
het zomerseizoca. Dit besluit zal
nader worden bezien en uitgewerkt.
Het bestuur nam kennis van de
rapporten welke door de korpschef
van politie en de Zandv. 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". Men hoopt dat daarmede het
euvel van het kapot slaan^van aangespoelde of weggeworpen flessen
wordt beperkt.
Het bestuur besloot dank te brengen aan de gemeente- en rijkspolitie
alsmede aan' de Zandv. 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. Burgemeester 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
(evenals de gemeente Amsterdam)
enkele malen financiële medewerking verleend voor zaken die buiten
de enge kring van de bevoegdheden
van het Strandschap lagen, maar
niettemin van groot belang waren
voor de gasten op het strand. Daardoor heeft de heer Phaff allure gegeven aan de deelname van Haarlem aan het Strandschap Zandvoort.
Een diplomatentas was het stoffelijk
bewijs van de erkentelijkheid van
het Strandschap.
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. Mr. A. Koelma,
welke ook thans nog de! belangstel-

ling heeft van de beoefenaren van
het bestuursrecht. De medewerking
van de gemeente Haarlem was heel
gemakkelijk te verkrijgen en spr.
rekende dat dan ook niet als een
persoonlijke verdienste. Het strandschap heeft nog steeds de grote
sympathie van het gemeentebestuur
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 10 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 hot
Strandschap heeft kunnen deelnemen.
DE VERKEERSPOLITIE O? DE
HAARLEMSE VOORJAARSBEURS
Ook op de beurs van 1964, die van
5 t.m. 13 maart zal worden gehouden zal weer de Haarlemse Verkeerspolitie aanwezig zijn om met
spektaculaire apparaten de bezoekers te testen op hun kennis van de
verkeersvoorschriften.
Deze stand die uitsluitend bedoeld
is om preventief, opvoedend en instruktief te werken teneinde speciaal in Haarlem en omgeving de
verkeersongelukken tot een minimum terug te brengen, vet dient de
aandacht van. iedere ingezetene of
deze nu jong of oud is. Heden ten
dage is ieder mens bij het verkeer
ten nauwste betrokken — het is een
„levens"-kwestie geworden — en dit
jaarlijkse initiatief van de Haarlemse Verkeerspolitie verdient allerwege waardering en medewerking.
RECORD SPAARSALDO BIJ DE
NUTSSPAARBANK
De inleggingen bij de Nutsspaarbank Haarlem bedroegen in het afgelopen jaar ƒ 69,8 min en de terugbétalingen ƒ 58,9 min, zodat het
spaarsaldo ƒ 10,9 beliep.
De aan inleggers vergoede rente bedroeg ƒ 3,1 min. zodat het spaartegoed in totaal groeide met ƒ 14 min.
en een hoogte bereikte van ƒ 108 min
Het aantal spaarders steeg in hel
afgelopen jaar met 4760 en bereikte
een totaal van 111.985.
De spaarbank bereikte in het afgelopen jaar verschillende mijlpalen,
waarvan wel de belangrijkste was
het overschrijden van een spaartegoed van ƒ 100 min.
De dienstverlening aan inleggers
werd uitgebreid met aan- en verkoop van reisdcviezcn, het sluiten
van reisverzekeringen en bemiddeling bij aan en verkoop van effecten
en de bewaring daarvan.
Voor het nieuwe jaar staat een nog
verdere dienstverruiming op ^ het
programma met de bekende beleggingen in aandelen voor spaarders
en het verstrekken van Persoonlijke
Leningen.
De rente op termijnrekeningen werd
met ingang van l januari 1964 verhoogd tot 3»/4°/o.

Maandag 20 januari om 9 UUP
begint onze sensationele Amsterdamse

OPRUIMING
o.a. 10 arms kroon voor één cent! Schemerlampjes spotgoedkoop.
Nachtkastlampjes ƒ 2,50 enz. enz.
ZIET ONZE ETALAGE!

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5—7

REGLEMENT
voor het

Carnavalsfeest

1964

in het

BADHOTEL Zandvoort

*

Zaterdag 1 februari
Art. 1: Opening Carnavalsfeest te 20.30 uur in
het BADHOTEL, dat herschapen zal zijn in
Carnavalsstijl, gelijk een paradijs van dwaasheid. Na 22.30 uur wordt niemand meer toegelaten, dan in speciale gevallen en tevoren geregeld. Het einde is om 4 uur.
Art. 2: Gckostumeerd is niet verplicht, maar
kleedt U zich eens anders dan anders en het
grappigste is als Prins Carnaval U niet herkent.
Art. 3: Geen dame zal zich kunnen steken in het
kleed van de Heer der schepping, en geen heer
zal zich de weelde kunnen veroorloven zich te
tooien in de ruisende zijde van een dames-robe
Art. 4: Het is verboden religieuze- of priesterklcding te dragen.
Art. 5: Voorts wordt niet toegestaan, dat men
verschijnt in een voor het moment geldend uniform, met uitzondering van een historisch uniform uit de tweede wereldoorlog, die niet als
historisch beschouwd worden.
Art. 6: Tot omstreeks middernacht zullen allen
"gemaskerd blijven en zal men slechts kunnen
raden wie er steekt in de huid, welke men zich
heeft aangemeten. Gaat achter het masker van
een ridder een dwaas schuil? Of schuilt achter
het masker van de dwaas een ridderlijke jonkheer? Verbergt zich in het koninklijk kleed een
jonge lentebloem? Of verschuilt zich in het kleed
van een lentebloem een reeds regerende vorstin
over een huisgezin van vele kinderen?? Wie zal
het zeggen, maar allen, jong of oud, zullen zich
vermaken en de dwaze situaties die ontstaan,
zullen de lachspieren prikkelen, zodat ze gekoeld moeten worden, hetzij door een koel glas

ILLUSIE VERVLOGEN!
De illusie, dat ons eerste elftal
zondag j.l. zou winnen van koploper Hillegom is wel op een zeer
ongelukkige wijze in rook vervlogen.
Met een klein beetje meer geluk,
dajt nu voor het grootste deel aan
do' kant van onze gastheren bleef,
had de overwinning ook naar Zandvoort kunnen gaan en we zouden
daardoor een veelbelovende plaats
op de ranglijst zijn gaan innemen.
Het heeft niet zo mogen zijn en we
zullen in deze nederlaag van 1-0
moeten berusten, en hoewel de helft
van de kompetitie nu achter de uig
is, zal het toch een wel bijna onmogelijke opgave blijken met zes
punten achterstand op de koploper
nog kampioenskansen te krijgen.
Dat neemt niet weg, dat we genoten
hobben van een uitermate sportieve
wedstrijd met steeds wis.celende
kansen en doelman Vlug opnieuw
als de grote uitblinker. Het is jammor, dat het zo gelopen is, hoe gemakkelijk had deze uitslag andersom kunnen uitvallen. Maar ons vertrouwen in ons elftal blijft, ondanks
deze teleurstellende uitslag. Met
zulk een ploeg blijft nog van alles
mogelijk en daarom hebben we nu
onze hoop maar weer gevestigd op
de komende thuiswedstrijd tegen
T.Y.B.B. Een ongetwijfeld moeilijke
opgave, die zeker de grootst mogelijke inspanning vraagt. Laat ons
daarbij hopen, dat het weer niet opnieuw uitstel noodzakelijk maakt.
Op het moment, dat we dit schrijven, ziet het daarnaar wel uit, doch
we zullen maar denken, evenals in
de kompetitie blijft ook in dit opzicht nog van alles mogelijk! K.
TWEE BELANGRIJKE
NIEUWBOUWWERKEN IN
ZANDVOORT WORDEN
BINNENKORT IN GEBRUIK
GESTELD
In Zandvoort zullen binnenkort
twee belangrijke nieuwbouwwerken
in gebruik worden gesteld en officieel worden geopend. Het eerste is
de rioolwaterzuiveringsinstallatie,
grenzend aan het Industrieterrein
in Zandvoort-noord. De installatie
zelf is geheel gereed en het lag aanvankelijk in de bedoeling, deze eind
vorig jaar in gebruik te nemen. De
invallende winter werd hier spelbrcker en men heeft thans besloten,
de installatie geheel compleet op te
leveren met inbegrip van aanleg van
plantsoenen, groenstroken en diverse
kleine wegen rortdom de ins'allatie.
Dit werk zal worden voortgezet, zodra de weersomstandigheden dit toelaten. Men verwacht, de installatie
daarna omstreeks begin april in gebruik te kunnen nemen.
De tweede opening betreft het nieuwe postkantoor bij het eindpunt van
de bus, die omstreeks dezelfde tijd
wordt verwacht. Het gebouw is uitwendig geheel gereed, men is thans
druk doende met de afwerking van
het interieur.
EEN BELANGRIJK GEBEUREN!

We zullen er nog even aan moeten wennen,- dat we het oude, vertrouwde beeld van de geel-blauwa
vrachtwagens vr.n hel vervoerbedrijf
van Piet Kerkman niet meer in de
Haltestraat zullen aantrefien, nu
deze zijn lijndiensten heeft overgedaan aan de heer G. Duineveld
en uitsluitend zich zal gaan toeleggen rp verhuizingen e.d. en zijn
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bier, hetzij door het prikkelend geestrijk vocht
van wijn of champagne.
Te middernacht zullen de fanfares schetteren en
dan zal het ogenblik aangebroken zijn, dat vele
mooie en nuttige prijzen hun eigenaar vinden.
Zij die door kunst, klatergoud en schittering het
meest hebben bijgedragen om dit festijn tot sen
bonte kleurcnmengeling van charme en dwaasheid te maken, zullen worden beloond met o.a.
een 7-daagse of 10-daagse buitenlandse reis.
Maar ook zij, die origineel of komisch gekleed
gaan, zullen voor een prijs in aanmerking komen
Dit zal dan ook het moment zijn van de „dcmasquering" en men zal verwonderd opzien
naar haar of hem, die zich misschien zo geheel
anders had voorgesteld.
Natuurlijk mag U met Uw groep in een bommenwerper komen, mits U het BADHOTEL hiervan
24 uur tevoren op de hoogte stelt. Misschien kan
dan even de voorgevel voor U er worden uitgehaald.
Art. 7: Niet in aanmerking voor een prijs komen
zij, die vóór het démasqué niet de rol blijven
vervullen, welke zij voorstellen, of een groep
waarvan de personen niet bij elkaar blijven.
Art. 8: Zij, die voor een prijs in aanmerking
wensen te komen, dienen zich tot het démasqué
geregeld op de dansvloer te bewegen, zodat de
prijzen-jury zich een oordcel zal kunnen vormen
Art. 9: Men dient zich te houden aan de aanwijzingen van de „zotheids"-organisatoren.
Art. 10: Vergeet niet Uw zonnezijde mede te
brengen.
Art. 11: Ondanks alle zotheid blijven do normale consumptieprijzen gelden.

reisbureau. Doch wat er voor in de
plaats kwam, is zeker niet minder
belangrijk, namelijk een filiaal van
de Was-Unie, een was-automatenbedrijf, waar de Zandvoortse huis•vrouw haar gezinswas op aantrekkelijke condities kan behandelen.
Met de vuile was "de deur uit en een
uur daarna met de schone en gedroogde was v/eer thuis, dat is het,
waarop talloze huisvrouwen in onze
gemeente reeds vele jaren hebben
gewacht, want andere plaatsen kenden een dergelijke „zelfbcdicningswasserij" reeds lang.
De oude garage van de heer Piet
Kerkman heeft hiervoor een ingrijpende verbouwing en modermsering ondergaan en is niet meer te
herkennen. Er ontstond een fraaie,
geriefelijke zaal, waarin de meest
moderne was-automaten werden opgesteld. Centrifuges en droogmachincs, en fraaie, gemakkelijk zittende
stoeltjes completeren het geheel.
Het ziet er allemaal buitengewoon

aantrekkelijk, kraakhelder en bijzonder goed verzorgd uit.
Vorige week heeft deze Was-Unie
het bedrijf geopend en van de aanvang af ontstond er reeds grote
belangstelling voor die ongetwijfeld nog in belangrijke mate zal
tcenemen. .,Dat hadden we al jaren
oerder in Zandvoort moeten hebben", zei ons een enthousiaste bezoekster, toen we een dezer dagen
het bedrijf kwamen bekijken. Voor
Zandvoort is de opening van dit
„zclfbedienings-wasbedrijf" dan ook
ongetwijfeld een zeer belangrijk
gebeuren, dat straks ook bij de badgasten zeker in trek zal komen en
wij voorspellen de exploitanten dan
ook een bedrijf, dat zich in de nabije toekomst in een zeer grote belangstelling zal gaan verheugen.
Van harte wensen wij de „WasUnie" met deze nieuwe aanwinst
voor Zandvoort veel succes onder
het motto: „een kind kan de was
doen!"

,/t Tuinbouwhuïs"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

HEEMSTEDE

Uw tuin vraagt in deze koude wintertijd extra verzorging!
Wij leveren U gaarne compost en turfmolm en alle benodigde
meststoffen, óók voor Uw Kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
VOGELVOEDERIIUISJES in berken, Larix en bamboe v.a. ƒ12,50
TUINGEREEDSCHAPPEN
VOGELKOOIEN - SIERPOTTEN
AMARYLLIS in prachtige gcschcnkendoos
ƒ 6,50
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prtfsverhoging thuisbezorgd!
Wjj geven ook Contantzegels!

Een echte gezinsauto

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een pr«s,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ 4795,— tot f 4995,—.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Garage Jac. Versteege & Zonen
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedru'fszekcr.

Doet thans uw-voordeel en komt
spoedig naar
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zijn wij in de gelegenheid onze gehele goederenvoorraad te liquideren (van 16 t/m 25 januari '64).
Daarna wordt het gehele pand gesloopt.

Profiteer nu van onze drastisch verlaagde prijzen
COSTUUMS vanaf
79,50 WINTERJASSEN vanaf
69,50
COLBERTS vanaf
29,75 SUEDE MANTELS vanaf .... 89PANTALONS vanaf
14,75 SUEDE JASSEN
119.—
REGENJASSEN en -MANTELS vanaf
19,75
SPECIALE AANBIEDINGEN IN MODE ARTIKELEN

UITV
Voor uw kopje koffie
met moorkop naar

Probeert u ook eens 'n .Speciaaltje'

VOOR HEN DIE DAMMEN
Dit is een standje tussen de Russen
Gersjt met wit en de U wel bekends
Koeperman met zwart. Koeperman
speelde in deze stand 19-23, wit had
nu met 30-24 het beste kunnen antwoorden en dan met 24-30 nog een
redelijk spel kunnen bereiken. Nu
speelde hij 42-38 en Koeperman
strafte deze fout direct af door....?
Zoekt U het maar uit. Oplossingen
aan C. Draijer jr. v. Ostadestraat 9,
Zandvoort.
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eeLméerVvlees en betaairninden
nu Lamsvlees! Extra voordelig
Lamskarbonade
Lamsrollade
Boutlappen

„,

:.*.. *$.,V*:
'A J® '%
m ,<B. « m,.

ff 1,75 500 gram
f 2,25
SJ
ff 2,98
39
99
f 3,25
99
99

100 gr. Paardenrookvlees 55 et.

300 gr. LAMSBORST heerlijk voor haché ƒ1,19

VRIJDAG 17, ZATERDAG 18 en ZONDAG 19
JANUARI - 8 UUR:

250 gr. BIEFSTUK ƒ2,25
Heerlijk zachte ROSBÏEF
ƒ3,48 500 gram

WEEKEND-RECL AME :
100 gr. Ham en
100 gr. Leverworst
89 et.

Gejaagd door de wind
met Vivicn Leigh, Clark Gable, Leslie Howard.
De wereld raakt niet uitgekeken op de gepassioneerde handeling en het fenomenale spel in
de grootste film, welke ooit is gemaakt.- Een
film die U Uw leven lang niet kunt en niet
zult vergeten.
(Toegang 14 jaar).
In verband met de grote lengte van de hoofdfilm prijzen van ƒ 1,50 tot ƒ 3,50.
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GROTE KROCHT 11, Zandvoort
Telefoon 4828

K.J.C. „ZANDVOORT"
Woensdag j.l. werd de tweede
ronde voor het Paastoernooi gespeeld. De stand luidt: 1. R. Nansink; 2. J. Paap; 3. C. Terol.
Dames en heren, houdt donderdag 23 januari vrij. Dan gaan wij
naar Amsterdam. De lieren gaan
klaverjassen, de dames gaan uit.

urger

HALTESTRAAT 3

DONDERDAG 23 JANUARI - 8 UUR:

SPAANSE DRIFTEN
met Brigitte Bardot.

(Toegang 18 jaar).

ZONDAGMIDDAG 19 JANUARI - 2.30 .UUR

Lassie's beste vriend
(Toegang alle leeftijden).

<7&? 2550

Grote vrijstaande VILLA
te koop aangeboden
gelogen omgeving Wilhelminaweg; bevatt: 6 gr.
kamers, 2 keukens, douche, 2 zolderkamers.
Schuur. Binnenkort leeg te aanvaarden.

OPRUIMING

Restant voetbalschoenen
vanaf f 7,90

Gramofoonplaten

WOLLEN KINDERCOATS.
PARKA's, SPIJKERBROEKEN, OVERHEMDEN
voor halve prijzen!

als nooit tevoren!

Sporthuis

KLASSIEK - POPULAIR - JAZZ.
De meeste voor'halve prys!

Inl.: MAKELAAR S. ATTEMA & Zn.
Hogeweg 64-66 - Telef. 2715

„ZANDVOORT"

KOM DAT ZIEN, KOM DAT HOREN.

Koopt
Uw eigen wasautomaat

Haltestraat 35
GEVESTIGD:

Keus uit vele modellen en fabrikaten.

Drs. J. Dalmeijer

DISCOTARIA

Dr. C. A. GERKESTRAAT 105 - TELEF. 2782

;
4r

's Zomers buiten

's WINTERS BINNEN

STEEDS genoegen en NOOIT spgt,
voor wie van ons een BROMMER berydt!

Burg. Beeckmanstraat 33 - Telefoon 4755
VERF GEEFT FLEUR,
AAN XTWi INTERIEUR!

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. JU.
Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

Telefoon 4419

Adverteert in dit blad

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

't mannetje

,

Weet U wel? 2 min. voor achten op de televisie!
Hier is hij dan! De beroemde SJAAL kunt U
bij NOOY kopen!
Zie de sortering Vesten, Pullovers,
Handschoenen, Pyama's en Nachthemden.
'n Blik in onze etalage en U zult versteld
staan van de prijzen,
De speciaalzaak op tcxtielgcbied,,..

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28
Telefoon 2793

w

Voor goed en vakkundig schilderwerk

Schildersbedrijf C. J. PAAP

Vraagt bij ons inlichtingen.
PHILIPS SPECIALIST

Telef. 2131

Voor Uw drukwerk:

THORBECKESTRAAT 15

Accountant
Lid van het Nederlands Instituut v. Accountants

-

•"

Zie ook onze Scooters - Motoren - Rijwielen.
'
Onderhoud - Reparatie.

JAC. VERSTEEGE & Zn.
PAKVELDSTRAAT 21

-

TELEFOON 2323

VOLKSDANSEN

Dinsdagavond 21 januari a.s. houdt
de Dansgroep „Terpsichors-Robinson" haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in het Gemeenschapshuis. Aanvong 20.15 uur. Aftredend
zijn de heer R. Tinga (sekr.) en
mevr. F. Ojevaar-Veenis (penningm.). Beiden stellen zich herkiesbaar
Buiten de gebruikelijke agendapunten staan als voornaamste punten op het programma de omzetting
van de Dansgroep in een Kulturele
Vereniging, uitbreiding van het bestuur en kommissies, alsmede- het
gehele programma van 1964.
BRANDWEER VOOR NIETS
GEALARMEERD
Vrijdagavond 10 januari, een half
uur voor middernacht loeide over
Zandvoort de brandsirene, vele mensen opschrikkend uit hun slaap. De
brandweer spocade zich met groot
materieel - ncvelspuit-ladderwagen
en lagcdrukspuit - naar het opgegeven adres in de Oosterparkstraat
doch hoe men ook speurde, nergens
was een spoor van brand te bekennen. In het late avonduur bracht
dit alarm - dat later - na ijverig
zoeken van de brandweer een loos
alarm bleek te zijn geweest, - vanzelfsprekend veel rumoer. De commandant, de heer J. Zeepvat, toonde
zich over deze zeer misplaatste grap
bijzonder verontwaardigd en verzocht ons te willen mededelen, dal
dergelijk niet te verontschuldigen
misselijk gedoe bovendien onverantwoordelijk is, daar het zeer deprimerend op de manschappen werkt,
terwijl elke werkelijke humor er
vreemd aan is.
INZAMELING OUD PAPIER
Morgen, zaterdag 18 januari, komen
padvindsters en kabouters oude
kranten en tijdschriften bij U ophalcn. De opbrengst hiervan zal besteed worden voor aanschaf van
materiaal. Mogen wij op Uw aller
medewerking rekenen. •

Yishandel Piet Paap

20 tot 50 procent korting
ZIET ONZE ETALAGE's

DAMES! VRAAGT NAAR ONZE
BIJZONDERE WEEKEND RECLAME!

Slagerij
HENK VAN ELDIK
• JAN STEENSTRAAT Ib

-

TELEFOON 2682

Ondanks de steeds stijgende vee- en vleesprijzen blijft ons streven U de beste kwaliteit te leveren tegen de meest scherp gestelde
prijzen.
VOOR DE BOTERHAM:
250 gr. Gek. Worst .... 09 et.
150 gr. Pekelvlces
85 et.
250 gr. Leverworst
80 et. . 150 gr. Gel. Lever
98 et.
150 gr. Gebr. Gehakt .. 65 et. / Rauwe Geld. Rookworst
150 gr. Pork
60 et. '
circa 250 gr. ƒ1,20
Busjes knakworst 10 voor ƒ 1,20

heeft geen opruiming maar wel grote AFSLAG!
GROTE GARNALEN
ƒ 1,50 per kg.
VERS GEPELDE GARNALEN 80 et. 100 gram
5 GROTE GEBAKKEN BOKKINGEN .. ƒ 1,00
KABELJOUW lever en kuit .. 60 et. per pond
SCHELVISKUITJES
75 et. per pond
GROTE SCHOL, l pond per stuk,
voor slechts 50 et. per pond
KLEINE SCHOL, 2 tot 3 in l pond,
40 et. per pond
En verder teveel om op te noemen'.
VISBAKKEN 25 et. p. pond. Warm thuisbezorgd.
HALTESTRAAT 61

TELEFOON 2171

Ongelofelijk uitgebreid
Is onze keus en kwaliteit,
Velen die reeds vóór U kwamen
Zullen gaarne dat beamen.
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151
Kerkstraat 35
Telefoon 2452

SEYSENER
HALTESTRAAT 23

- TELEF. 2159

onze bijzondere weekend
reclame:
Op speciaal verzoek: l APPELTAARTJE ƒ1,15
250 gr. ALLERHANDE
95 et.
250 gr. BOTER ALLERHANDE
ƒ 1,30
150 gr. STUDENTENFLIKKEN
79 et.
HEBT U EEN KINDERFEESTJE?
Wy verzorgen Uw kinder petit fours.

AN DVÖORT:
IEUWSBIA

,«.....» -1 * *
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..TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK (S EN RECHT!"

Langs de vloedlijn

LeVen en. laten leven is niet
genoeg; leven en helpen leven
daar gaat het om.
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Kulturele vereniging

CARNAVAL
Zo zal Zandvoort dan op zaterdag
l februari zijn eerste werkelijke
carnaval gaan beleven, dat gevierd
zal worden in het Eadhotel. Als de
voortekenen niet bedriegen, wordt
het een carnaval groots van. opzet,
geen namaak, maar een. echt carnavalsfestijn, waarvan Prins Carnaval
met zijn raad van elf, speciaal geëngageerd uit Eindhoven het middelpunt zal vormen. '
De Carnavalsstost zal feestelijk
worden ingehaald en de directeur
van het Badhotel, de heer J. J. Pas
spaart kosten noch moeite om er iets
heel bijzonders van te maken.
De belangstelling voor deze stunt
is tot nu toe zeer groot en nu hoop
ik maar van harte dat wij Westerlingen, deze ene dag van jolige uitgelatenheid onze bekende schuchterheid opi dit gebied eens even zullen vergeten en dat de deelnemers
aan dit Carnavalsfestijn zich eens
echt „zullen laten gaan." Alleen op
deze wijze zal van een geslaagd carnavalsfeest straks kunnen worden
gesproken en ik hoop, dat dit het
geval zal zijn.
"Want ik geloof, dat we dit experiment van de heer Pas niet hoog genoeg kunnen aanslaan. Er is durf
voor nodig om een dergelijk iets te
organiseren, in een winters Zandvoort, dat er doods en verlaten bij
ligt.-De heer Pas teoogt met deze
stunt onder meer leven te brengen
in een winters Zandvoort, hij wil
aantonen, dat ook in de wintermaanden in onze badplaats heus wel iets
te ondernemen valt en heeft in dit
opzicht nog veel meer op zijn programma staan. Dit loffelijk initiatief verdient ons aller steun en medpwerking. Zuntlvoort heeft het in
handen, dit carnavalsfeest tot een
jaarlijks weerkerend gebeuren te
maken en daarom is het" slagen van
dit feest van leut en jolijt van het
allergrootste belang
Ik wens de heer Pas op l februari
alle mogelijke succes toe. Moge dit
feest de inleiding vormen van een
vrolijk en niet uitgestorven Zandvoort óók in de wintermaanden.
Elders in dit blad leest U over de
voorbereidingen meer. .
K.
SCHOOLMELK MOET BLIJVEN
VERSTREKT
B. en W. van Zandvoort stellon
met instemming van de betreffende
raadscommissie de raadsleden, voor,
het subsidie aan het gemeentelijk
schoolmelkcomité to verhogen van
ƒ 1800.— in 1964 tot ƒ 4700.— opdat
ook in dit jaar aan 1500 schoolkinderen gedurende 32 weken de
schoolmelk kan worden verstrekt.
Het subsidie komt daardoor op zes
cent per week per kind.
Deze verhoging van het subsidie
is bij handhaving van de schoolmelkverstrekking, die B. en W. van
groot belang achten voor de volksgezondheid, noodzakelijk, nu het tot
nu toe ontvangen Rijkssubsidie-bedrag per l januari j.l. is weggevallen
BIJBEL VOOR DE RAADSZAAL
B. en W. van Zandvoort stellen
de raadsleden voor, de Bijbel in luxe
uitgave, die onlangs door het Bestuur van de stichting „Oecumenisch
Contact" te Zandvoort aan het gemeentebestuur werd aangeboden,
onder dank voor dit vriendelijk aanbod, te aanvaarden. Bij aanneming
van het voorstel zal deze Bijbel,
overeenkomstig het verzoek van genoemde stichting, een waardige
plaats krijgen in de raadzaal.

.WURF-PRAET'

WULLUM V.d. WURFFJ
„Heb U al'een feestneus
'ekocht veur 't Carnaval?"

In het Gemeenschapshuis werd'
dinsdagavond j.l. de algemene ledenvergadering gehouden van de Zand •
voortse Volksdansgroep ,.Terpsichoré-Robinson", welke zeer druk
bezocht was.
De voorzitter, de heer J.A. Brakol,
opende de vergadering met een
welkomstwoord, waarna, na de ingekomen stukken en gebruikelijke
jaarverslagen 't belangrijke agendapunt aan de orde werd gesteld, n.l.
om de gecombineerde dansgroep om
te zetten in een Kulturele vereniging, zulks op verzoek van vele
leden, om daardoor de aktiviteiten
der vereniging ook op ander gebied
te kunnen ontplooien.
Nadat de vergadering: enige tijd
was geschorst, deelde de voorzitter
mede, dat het bestuur in zijn geheel
besloten had af te treden, teneinde
de mogelijkheid te openen, tot oprichting van een Kulturele vereniging-, die spreker, — op verzoek van
vele aanwezigen — de naam „Phoenix" zou willen geven. Na enig debat werd het voorstel met algemene
stemmen aanvaard, met aantekening
dat de dansgroep „Robinson" haar
naam zou behouden, doch van 21
januari 1964 af een onderafdeling
van de nieuw opgerichte Kulturele
vereniging „Phoenix" zou vormen.
De gehouden bcstuursvevkiezing
leverde het volgende resultaat:
voorzitter do heer J. A. Brakel, sekr.
de heer R, Tinga; pennmgm.esse
mevrouw F. Ojcvaar-Veenis; leden'
me'vrouw A.E. Heijnen-List en mej.
E. Barten. Hierna werd het nieuwe
bestuur geïnstalleerd.
De voorzitter memoreerde, dat
de nieuwe vereniging van sociaalkultureel vormende aard zal zijn en
dat men zich hoofdzakelijk zal bcwegen op het terrein van het jeugdwerk. Doch daarnaast zullen ook
enkele cursussen voor oudere per-

AGENDA RAADSVERGADERING
dinsdag 28 januari, n.m. 8 uur.
«Phoenix» opgericht
1. Jaarrede van de burgemeester.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken.
sonen worden georganiseerd. Diverse
kommissieleden weden benoemd. In
4. Benoemingen, ontslagen enz.
de pers- en propaganda-dienst mevr.
5. Wijziging overeenkomst met de
'C. E. Schröder; in de redaktie: mej.
N.V. Gasvoorziening NoordwestH. Schróder. Voor de kostuums:
Nederland.
mevr. E. Blom-van Zutphen en mej.
6. Aanvaarding schenking bijbel.
M. Prinsen. Voor de technische
dienst de heer P. Stokvis, in de kos7. Preadvies inzafe het tot de raad
contrôle-kommissie mevrouw H. v.
gerichte verzoekschrift van P.S.
Leeuwen en mej. M. Prinsen en in
Schelvis, betreffende
uitstel
de matcriaalkommissie-mej. J.Tinga.
huuropzegging duinterrcin.
Het sekretariaat der vereniging is
8. Aanvraag gymnastiekmaleriaal
gevestigd Emmaweg 16, Zandvoort.
Beatrixschool.
Nadat statuten en huishoudelijk
9. Vaststelling getal wekelijkse lesreglement waren vastgesteld, werd
uren vakonderwijs te geven in
besloten de dansgroep uit te brei1964.
den met een beginnersgroep, zodat
10. Krediet t.b.v. een in te stellen
met inbegrip van deze uitbreiding,
onderzoek naar de behoefte aan
welke per l februari a.s. ingaat,
voorzieningen op het terrein van
totaal vier leeftijdsgroepen zullen
de lichamelijke oefening enz.
zijn gevormd. De dansgroep zal dit
jaar twee bals organiseren in be11. Toepassing van de artikelen 55
slotcn kring en één openbare uitvoebis en 55quater van de lager
ring aan het einde van dit jaar.
onderwijswet.
Inschrijving zal worden openge12. Subsidie plaatselijk schoolmelkstcld voor de vorming van de volcomité.
gcnde clubs: a. Vrije expressie,
gymnastiekmateri(tekenen, schilderen en boetseren); 13. Aanschaffing
aal t.b.v. de H. Schaftschool.
b. handenarbeid; c. kleutergymnas14. Wijziging verordening en benoctick voor kinderen van 4 tot 6 jr. en
ming leden contactcommissie
d. een jeugddansgroep „Robinson"
culturele belangen.
voor kinderen van 6 t.m. 11 jaar.
15. Vaststelling partiële wijziging 2
In de loop van dit jaar hoopt men
van het partiële uitbreidingsdan nog over te gaan tot de vorming
plan-in-onderdelen „Zuid".
van een toneelclub, een zang- en
muziekclub, een hobbyclub voor
16. Kapitaalsverstrekking gemeenjongens, een ballelgroep (modern en
tebedrijven 1964.
klassiek) en een moderne dansgroep.
17. Verkoop grond aan „E. M. M."
De leiding van de dansgroep blijft
voor do bouw van 20 premiein handen van mevrouw J.M. Brawoningen aan de Boerlagestraatkel-Notterman, geassisteerd door de
Reinwardtstraat.
,*
heer P. Stokvis.
18. Verhoging presentiegeld leden
De overige groepen komen evenadviescommissie- woonruimtewet
eens onder deskundige leiding te
19. Dekking begrotingstekort 1964.
staan. Voor de kïeutergymnasüek
20. Wijziging I.Z.A. regeling.
werd reeds aangetrokken de Tlijksgediplomeerde mevr. H. v. Leeuwen. 21. Wijziging regeling tegemoetkomin^ ziektekosten gepensioAlle inlichtingen zullen worden
neerde ambtenaren enz.
verstrekt door het sekretariaat en
bij dhr. J.A. Brakel, Sophiaweg 31. 21ia Sluiting van 2 geldleningen^

N.Z.H, gaat tarieven verhogen
De N.Z.I-I. heeft toestemming gekregen voor een per 26 januari a.s.
in te voeren tarief s wijziging. De van
deze maatregel te verwachten verhoogde opbrengst komt slechts zeer
gedeeltelijk tegemoet aan de kostenstij gingen ten gevolge van de per l
januari 1964 van kracht geworden
loonsverhoging. Daarom dient de tariefscorrectic van 26 januari als een
voorlopige maatregel beschouwd te
worden.
Tevens is deze gelegenheid gebruikt
enige vereenvoudigingen toe te passen, welke- en/of verlagingen ol meer
reismogelijkheden voor het publiek
inhouden. Wat Zandvoort betreft
gelden als voornaamste veranderingen dat het basis-kilometertarief
gaat van 3 naar 3,2 cent. Per sectie
van 1700 meter \vordt dit 5,33 (was
5) cent. In de praktijk betekent dit
dat de enkele reizen tot en met
twaalf kilometer - bij de N.Z.H, in
de meerderheid - in prijs gelijk
blijven. De afstanden tot en met 37
kilometer worden vijf cent per enkele reis duurder, daarboven - hetgeen zeiden voorkomt - tien cent.
De retours blijven tot en met tien
kilometer ongewijzigd en worden
daarboven tot en met 33 kilometer
in de meeste gevallen vijf, een enkele keer door afronding tien cent
duurder. Boven 33 kilometer bedragen de stijgingen vijftien tot twintig cent per retour.
Uiteraard zal het nieuwe basistarief worden verwerkt in de tarieven
van weekkaarten, abonnementen en
scholierenkaarten.
De weekkaarten zullen echter zo
spoedig mogelijk worden vervangen
door een nieuw reductictype voor
de geregelde reiziger, namelijk de
zogenoemde zes-retourenkaart. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de
bezwaren van vele reizigers tegen de
huidige weekkaart tengevolge van
de vijfdaagse werkweek. De nieuwe
zes-retourenkaart zal namenlijk
veertien dagen na de dag waarop
zij gekocht is geldig blijven. Dit betekent dat er geen ritten verlopen
omdat men een of meer dagen niet
heeft gewerkt wegens verlof, ziekte
en dergelijke omstandigheden. Deze
kaart zal ongetwijfeld ook betekenis krijgen voor niet-forensen, bijvoorbeeld voor veelvuldig familiebezoek, ziekenhuisbezoek en dergclijke. De enige voor\\ aarde is dat de
zes retouren binnen veertien dagen
worden gebruikt. In tegenstelling tot
de verdwijnende weekkaart is de
zes-retourenkaart ook zon- en feestdagen geldig.
,
Uiteraard worden de 17 percent
moer reisfaciliteiten welke de zesretourenkaart biedt in de omrekeningsïactor ten opzichte van het enkelereistarief verwerkt.
Met de scholierenkaart van ƒ 1,30
mag voortaan eveneens worden
overgestapt. Op het ogenblik kost
een dergelijke kaart ƒ 1,40. De aandacht van het publiek wordt er echter op gevestigd, dat men steeds de
chauffeur moet opgeven of men van

het overstaprecht gebruik wenst te
maken. '
De maandabonnementen voor één
lijn (ƒ 9,75) en voor twee aaneengesïoten trajecten (ƒ 10,25) worden vervangen door een maandabonnement
voor één lijn met overstaptraject
voor negen gulden.
De maandabonnementen voor 2
lijnen ƒ 11,-), drie lijnen (ƒ 12,75)
en alle lijnen (ƒ 14,50) worden vervangen door een maandabonnement
voor alle lijnen voor elf gulden.
Tenslotte wordt er de aandacht op
gevestigd, dat in het interlokale net
hier en daar correcties plaats vinden
op de tanefgronzen-indeling om het
tarief zoveel mogelijk in overesnstemming te brengen met de in werkclijkheid afgelegde afstand.
BURGERLIJKE STAND
Geboren: Alexandcr S., z. van B.
Furth en P. A. Verkouw.
Hendrikus Johs. P., d. van M. J.
Vleeshouwers en J. de Boer.
Geboren buiten de gemeente:
Jeanette, d. van P. Koning en M.
Chr. Mooy.
Ondertrouwd: H. J. Meijer en M. J.
E. van. Deursen. W, Akersloot en
J. Paap.
Gehuwd: S. Doves en H. L. Koper.
Overleden: Wilhelmus C. Versteegc,
71 jaar, gehuwd met E. A. Daas.
Overleden buiten de gemeente:
Cornelis van der Valk, 70 jaar,
geh. met M. W. Steeneket.
Pieter W. Bakker, 96 jr., gehuwd
gew. met H. Verdoes.
ZANDVOORTSE
HANDELSVERENIGING
De Zandvoortse Handelsvereniging
heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld op donder dag 30 januari in hotel Keur.
De periodiek aftredende bestuursloden, H. Hildering voorzitter en B.
Bosman lid, hebben zich herkiesbaar gestald.
Het bestuur zal mededelingen doen
over de binnenkort uit te geven
nieuwe zakengids en verslag uitbrengen over de gehouden enquête
onder de winkeliers betreffende een
kleine wijziging in de winkelsluiting
in het voor en na-scizoen.
KREDIET VOOR
SPORTONDERZOEK
B. en W. van Zandvoort stellen
de raadsleden voor, een krediet van
ƒ 600.— beschikbaar te stellen voor
een streekonderzoek dat zal worden
ingesteld naar de algehele behoefte
aan voorzieningen op het terrein
van de lichamelijke oefening en 'do
sport- in de gemeenten in Zuid Kennemerland.
Dit is het bedrag, dat Zandvoort
moet betalen van het totaalbedrag
van ƒ 6100.— door de diverse gemeentebesturcn.
De commissie van wethouders
voor sportaangelcgcnheden van de
deelnemende gemeenten besloot tot
het houden van dit onderzoek in de
vergadering van 11 decembei j.l.

BESTUURSWIJZIGING
Het bestuur van de R.K. MiddenStandsverenigingi „de Hanze" heeft
op de gehouden algemene ledenvergadering een ingrijpende verandering ondergaan In de plaats
van de heer A. G. Burger, die zich
niet meer herkiesbaar had gesteld,
werd als voorzitter gekozen de heer
J. P. J. Seijsener, Haltestraat 23.
Het voorlopig sekretariaat zal worden waargenomen door de heer J.H.
Vermeijs, Mathijs Molenaarstraat 8.
Penningmeester word dhr. J. Warmerdam, Hogeweg 29. Commissarissen de heren C. Warmerdam, Tolweg 12 en A. Barkmeijer, Tolweg 24.
Als adviseurs werden aan het nicuwe bestuur voorlopig toegevoegd de
heren M. M. J. van Seggelen, Haitcstraat l en D. Vader, Kerkstr. 38.
CONTACTCOMMISSIE
CULTURELE BELANGEN

Nu op 18 januari de Contactcommissie Culturele Belangen in haar
geheel periodiek is afgetreden, moet
de Zandvoortse gemeenteraad een
nieuwe aanbeveling ter voorziening
in de ontatane vakatures aan de
raadsleden voorleggen, ter verkiezing van een nieuwe commissie voor
de komende 3 jaar.
Dit zal geschieden in de raadsvergadering van dinsdagavond a.s. en
B. en W. achten het gewenst, tevens
enige \vijzigingen aan te brengen in
de verordening, die de taak en samenstelling van genoemde commissie regelen.
Voorgesteld wordt, de sectie verenigingen met een opvoedend karakter terug te brengen tot één lid
en één plaatsvervangend lid, aangezien de afdeling Zandvoort van het
N.I.V.O.N. inmiddels werd opgeheven. Voorts de sectie „jeugdwerk"
uit te breiden tot drie leden en drie
plaatsvervangende leden, aangezien
het jeugdwerk steeds meer aandacht
gaat vragen.
B. en W. stellen daarna voor, de
volgende leden in de commissie te
benoemen:
Voor de raad: leden mevrouw A. M.
Mol-van Bellen en de heer L. Sok,
plaatsvervangende leden de heren
W. J. Zoet en H. F. Hose.
Voor de sectie toneelverenigingen:
lid do heer J. G. Bisenberger, plaats vervangend lid do heer J.C.A.Reurtb.
Sectie zangverenigingen: leden: mevrouw C. W. de Pater-de Vries en
do heer J. K. Hoogervorst; plaatsvervangende leden do heer J. Kroon
en mevrouw A. P. Schaap-Sleeman.
Voor de sectie muziekverenigingen:
lid de heer P. E. Schaap; plaatsvervangend lid mej. R. W. Molenaar.
Voor de sectie Verenigingen met eew
opvoedend karakter: lid de lieer W.
F. P. Berlott, plaatsvervangend lid
mejuffrouw C. Schram.
Voor de sectie jeugdwerk: leden de
heren H. de Jong, J.J. van don Heuvel en P. R. M. Lemmens; piaatsvervangende ledon: mejuffrouw A.
H. Brokmeicr, de heer W. H. J. Vermculcn en de weieerwaarde heer
kapelaan J. N, Duin.
Voor de sectie: Stichting Gemecnschapshuis: lid de heer G. F. Beill,
plaatsvervangend lid de heer J, F.
de Bruyn.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

-
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- Zandvoort

Serie
1964

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ 895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders.
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELKVÏSIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze
in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ138,ƒ168,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

'fl

Een hoekje in onze showroom

/t Jwteueut'
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

De Veenendaalse
Haltestraat 55
Ie keus, naadloze

NYLONS
Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten

zeer goede kous ,.,
maat 8«/z-11
'^

95 et. per paar]
Voor onze bijzondere
OPRUIMING tegen afbraakprijzen ziet de etalages!

Dranken bestellen? OfWV)
Brokmeier bellen! L\JVL

HOTEL 80UWGS
\ WM b

Voor ecu modern
en charmant kapsel.
SALON DE COIFFURE

Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend
Zaterdag 25 en zondag 26 jan.:
elke avond 8.30 uur:
Het orkest

Irene and her
gentlemen
Haltestraat 63 - Telef. 2214

*
In ons cabareten
variétéprogramma:
Bill and Sherri
Amerikaans danspaar

Amparo Minguez
Spaanse danseres
*
's Zondagsmiddags
MATINEE
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wijziglngnn voorbehouden.

's Maandags gesloten

GODSDIENSTOEFENINGEN

_

Voor uw trouwreceptie naar

eetméeF*vlees en betaairninde

e

Enorme prijsverlaging
VARKENSKARBONADE

Belt U ons even op no. 2820
en vermeldt U het op uw trouwkaart

Schouder 2,88,

De nieuwe Marijnen
koelkast

Rib 2,98, Haas 3,08

250 gr. BIEFSTUK

WEEKENDRECLAME:
100 gr. Ham en
100 gr. Hausmacher ƒ 0,99

% kg

Beatrixschool Zandvoort-noord:
H.H. Missen om 8.30 en, 11.30 uur.

LAMSVLEES voordelig, gezond en lekker
• KARBONADE
IIOLLADE

ƒ 1,75
ƒ2,25

BOUTLAPPEN
RONDE BOUT

ƒ2,98
ƒ 3,25

r. Burger
met formica bovenblad 135 1. inhoud, brede
diepvriesruimte ƒ 325,—.
Ook grotere modellen leveibaar.
Komt U eens kijken voor de komende Paasdagen'
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT
Zandvoort - Kostverlorenstr. 7 - Tel. 02507-2534

Deze week weer verlaagde prijzen bij

VRAAGT voor het komende seizoen.

De Amsterdammer

Voor HOTEL „QUEENIE", Kerkplein 8
2
l
1
2
1
2
l

ZELFSTANDIG WERKFNDE KOKS
AIDE DE CUISINE
CHEF KELLNER
CHEFS DE RANG
COMMIS DE RANG
KAMERMEISJES
CASSEROLLIER

1 PATTISIER
2 ZELFSTANDIG WERKENDE KOKS
(eventueel jaarbetrekking).
l AIDE DE CUISINE
1 CHEF DE RANG
2 SERVEERSTERS
2 SPOELSTERS
\ BUFFETBEDIENDE, m. of vrl.
l WINKELVERKOOPSTER

Massale

HALTESTRAAT 3

Fa. Van Houten & Zn,

Voor Cafè-Rest. „LA REINE", Kerkstraat 15:

Voor Cafetaria VAN HOUTEN, Kerkplein 12:

Alleen Kosterstraat bij het Kerkplein
2 POND
BANANEN 85 et.

Sinaasappelen JAFFA's
3 pond JONATHANS
15 halen, 10 betalen!
54 et.
Prachtig!
ƒ149

l pond LOF, prima
l pond LOF, niet bitter
l pond LOF, extra
l pond SPRUITEN
l pond Spruiten (Hero)
ANDIJVIE, extra «/. kilo
SLA, per krop
TOMATEN, per »/. kilo
Champignons, 100 gram
BOEREKOOL, per kilo
Groene kool
per kilo
per kiïo
WORTELEN
UIEN
per kiïo
per kilo
KOOLRAAP

2 pond Goudreinetten
55 et.
2 pond hand Goudreinetten
extra mooi 89 et.
2 pond Golden delicious 98 et.
3 pond Golden delicious 68 et.
2 pond Cox D'Orange ƒ! 48
10 Sinaasappelen (navel) ƒ1,23
5 Sinaasappelen (navel) ƒ1,10
10 Sinaasappelen (pets) ƒ1,25
8
„
(Vaïencia's) ƒ1,00
10
„
(Valeneia's) ƒ1,25
4 Jaffa's (zonder pit)
ƒ1,00
10 Jaffa's (zonder pit)
ƒ1,45
Grape Fruits
4 voor ƒ1,00
8 Mandarijnen, heerlijk ƒ1,00
10 Citroenen
ƒ1,25

38 et.
48 et.
58 et.
48 et.
98 ft.
39 et.
22 et.
85 et.
38 et.
55 et.
50 et.
30 et.
30 et.
30 et.

Donderdag:
10 kilo kleiaardappclen ƒ1,50

Dinsdag:

1 ZELFSTANDIG WERKEND KOK
2 VERKOOPSTERS
BABY TRUITJES, korte mouw, »/s jaar ƒ1,90
JONGENS PAKJES, 2 tot 6 jaar
ƒ 3,98
KINDERJURKJES, korte mouw,
maat 50-60-65 ƒ1,98
JANSEN & TILANUS HEREN SLIP, m. 5 ƒ 1,90
TUINBROEKEN, gestreept, m. 55-65
ƒ 5,98
NYLONKOUSEN
ƒ1,43
NYLON DAMES JUPONS, gebloemd .. ƒ6,90
MEISJES SPIJKERBROEKEN 6-10 jaar.

Aanmelding: Hotel Queenie, Kerkplein 8,
Telef. 3599, 's morgens na 11 uur.

BLOEMEN KOPEN is een
kwestie van vertrouwen!

U koopt bij ons het beste
tegen de laagste prijs!
o a. mimosa, tulpen, blauwe
druif j es, hyacinthen, narcissen, seringen JCresia's enz.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey

^

HALTESTRAAT 65
TELEFOON 2060
.Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteitenl

^T
V
^

Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prys en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalagel

wT

••
!J

rMÖHOPOLÏ
SPAANSE

DRIFTEN
Toegang 18 jaar.

met Brigitte Bardot.

TS ! !
(wintermode 1963-1964)
biacht onder motto

„HET MOOISTE VAN HET MOOISTE",

biedt U een uitgelezen collectie showmanlels
in prijzen van

29,-

39,-

49,-

met ccn keus tut circa 90 modellen en dessins.
(Zeer leuke mantels voor teeners),
In de maten 38 tot 52 met loyale Edelbontkragen
als: Pcrsianer, Indisch Lam, Petit Gris, Nerts,
Blauwvos enz :

49,- 59,- 65,en niet duurder

Weer guldens minder!
ORGELSHOW
Amerikaanse LOWREY-ORGELS
en Philips PHILICORDA
Vrijdag 24 januari en zaterdag 25 januari van 's middags 2 uur
tot 's avonds 9 uur; raterdag vanaf 's morgens 10 uur, in

KLASSE

ZATERDAG 25 en ZONDAG 26 JAN. - 20 UUR

De gebochelde van Rome
met Gerard Blain, Anna Maria Ferrcro, Bernard Blier. Haar liefde was te koop en dat wilde
hij wreken op de gehele wereld. Een schokkende weergave van een waar gebeurd groot
stadsdrama.
Toegang 18 jaar.
DONDERDAG 30 JANUARI - 20 UUR:

De zwarte Ridder
van Cornwall

QUEENIE,
Kerkplein 8 - Zandvoort

Mevr. J. Collewijn

-

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

KLEINE HOUTSTRAAT
HAARLEM

24

-

TELEFOON 2682

Ondanks de steeds stijgende vee- en vleesprijzen blijft ons streven U de beste kwaliteit te leveren tegen de meest scherp gestelde
prijzen.
VOOR DE BOTERHAM:
250 gr. Gek. Worst
89 et.
150 gr. Pekelvlees
85 et.
250 gr. Leverworst
80 et.
150 gr. Gel. Lever
98 et.
150 gr. Gebr. Gehakt .. 65 et.
Rauwe Geld. Rookworst
150 gr. Pork
60 et.
circa 250 gr. ƒ1,20

Rin Tin Tin, de dappere
wolfshond

Electro-Tcchnisch Bureau

ZWEMMER

tfêg 2550

Swalue'straat G - Tel. 4035

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van. 9-17 uur
.Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens,-" Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid I
DOïtPSPLEIN 2 - TEL.
SPREEKUUR BURGEMEESTER

De burgemeester van Zandvoort,
Mr. H. M. van Fenema, is verhinderd op de woensdagen 29. januari
en 5 februari zijn wekelijks spreekuur te houden. Het eerstvolgend
spreekuur is vastgesteld op donderdag 6 februari van 10-12 uur.
NED. CHR. VROUWENBOND

Vergadering 31 januari _a s. om 8
uur m het j'eugdhuis van de Herv.
Kerk. Ds. J. J. Legène van Amsterdam zal spreken over „Het werk
van de broedergemeente in Sunname".
Wie Drommel eens bezocht
En bij Drommel eens kocht, Zal nooit meer vragen:
„Waar kan. 'k beter slagen?"
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltcstraat 9
Telefoon 2151
Kerkstraat 35
Telefoon 2452

Uw adres

's Zomers buiten

's WINTERS BINNEN

Burg. Bceckmanstraat 33

Van zaterdag 25 t.m. vrijdag 31
januari na 6 30 uur 's avonds: avond
nacht- en zondagsdienst: de Zeestraat-apoj;heek M. J. KerkhovenNieuwenhuis, Zeestiaat 71, tel. 3073.
Echter uitsluitend voor receptenspoedgevallen. De diensten wisselen
'a zaterdagsavonds om 6.30 uur.

Geen bezwaart

DAMES! VRAAGT NAAR ONZE
BIJZONDERE WEEKEND RECLAME!

Busjes knakworst 10 voor ƒ 1,20

Schildersbedrijf C. J. PAAP

Mannequin

APOTHEKEN:

Krijgt U gasten?

ZONDAG 26 JANUARI - 14.30 UUR:

Voor goed en vakkundig schilderwerk

Laat dit met. aan U voorbij gaan l
Die komt, die koopt!!

Zondag as.: Zuster E Reitsma,
Van Lennepweg 42, telefoon 2382.

A. J. De Vreng & ZnS Nieuwendijk 124, Tel. 245774, A'dam

Serie aparte
B O N T M A N T E L S

onbekend laag m prijs!
„U bent veilig'", want wij geven beslist
100 % service en schriftelijke garantie.

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS

VRIJ TOEGANG

Toegang alle leeftijden.

Zeer duie mantels, U ziet het zo, iets hoger en
gevarieeider in pirjs!!

-

Inlichtingen, over de weekenddiensten worden, verstrekt via het
telefoon-nummer van de huisarts.

Zondag a s : J. Westerman, Hartenlustlaan 7, Bloemendaal, tel. 0250051555.

VRIJDAG 24 JANUARI - 20 UUR:

De bekende mannequin Mevrouw J. Collewijn,
die met enorm succes nieuwe

DOKTERSDIENST

DIERENARTS:

HOTEL-RESTAURANT

Tijdens de uitverkoop nog met
W/o KORTING!

DIT ZIJN GEEN PRIJZEN MEER!

Tot ons diep leedwezen, is
heden plotseling van ,ons
heengegaan, onze innig" gelicfde echtgenoot, broer,J behuwdbroer "en o'om^
•"
• Wilhelmus<',CorneIis
Versteeger v r
Echtgenoot van
Engelberta Anna Daas,
m de leeftijd van 71 jaar.
Uit aller naam:
E. A. Versteege-Daas.
Zandvoort, 17 j'anuan 1964.
Pakveldstraat 19.
De H Uitvaartdienst heeft
plaats gehad op dinsdag 21
januari j.l, 111 de parochiekcrk St. A'satha te Zandvoort,
waarna de begrafenis m het
familiegraf aldaar.

Zondag as.: Mej. G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

Van Ouwclzegels nemen wij aan

voor na de uitverkoop, een pracht collectie KRONEN, VENETIAANS GLAS,
KRISTAL, PORCELEIN, met een giote
keuze bijpassende KAPJES

Qpruimïngs-verkoop

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10 30 uur: Prof. Dr. J.N.
Sevenster, Ned. Herv., A'dam.
19.30 uur, Het Huis in de Duinen:
Ds. A. J. Snaayer, Doopsg. Haarlem.
(Uitsluitend voor bewoners tehuis).
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. 15 uur samenkomst in
huize „Pniel", Zuiderstraat 3.
Spr. de heer J. W. van Zeijl.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat. 5.

VERLOSKUNDIGE:

HALTESTRAAT 59

Reeds nu ontvangen

/ 2,25

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15
Zondag a.s. 10 en, 7 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne.
HERVORMDE KERK*
Zondag a.s. 10 30 uur:
Dr. J. H. Stelma, van Bloemendaal
19 uur: Ds. D. ter Stesge, lyceumpredikant te Haarlem. Jeugddienst.
10 30 uur: Jeugdkapel in het jeugdhuis. De heer A. J. Weermeijer.
PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen, om 7.30 en 11.30 uur.
9.30 uur Hoogmis. 1930 uur avondmis. In de week H.H. Missen om 7,
7.45 en 9 uur.

-

Telefoon 4755

VERF GEEFT FLEUR,
AAN UW! INTERIEUR!

in Zandvoort voor al Uw

Huishoudelijke
electrische apparaten
NIEUW:
PHILIPS MESSEN- EN SCHARENSLIJPER.
Swaluëstraat 6 -

Tel. 4039

-

Swaluëstraat 6

Bej. Soc. „Voor Anker"
Maandag 27 januari a.s. 2-5 uur

Lezing met kleurendia's
door de heer C. A. SPOELSTRA,
(oud-Zandvoorter) in „ZOMERLUST".
Onderwerp:
'
„Diergaarde Blü'dorp in zomer en winter".
Ieder is welkom!

ERKEHflE PHILIPS
8(010 S E R V I C E

••4JA ••% i ^^

RADIO EIS! TELEVISIE
PHILIPS

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 mm.
.pagina, 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m m.
pagina l
42 et. p. m.m
f
Liefdadigh adv. 40% red:
By contract belangr. kort.

-

tr™ ^ o "i" fm i P™ % f B éT^ i F™" Electro-Radio

ERRES

-

BLAUPUNKT

OKT. 1923
Veertig: jaar in Zandvoort.

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

OKT. 1963
Veertig: jaar toonaangevend:

&
ALGEHELE INTERIEUR-VERZORGING

AMANDA BALKE
-

Koelkasten - Stofzuigers

Technisch Bureau

Burg. Engelbertsstraat 64Telef. 2914

J. KEUR

m alle zalen van het

BEHANGERIJ
STOFFEERDERIJ
BEDDENMAKERIJ

J

Voetkundige .

ad hotel

Meubelen - Bedden - Ledikanten - Dekens
Gordijnen - Tapijten - Cocosartikelen.

SCHOONHEIDSSPECIALISTE
"~. Pedicure - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 4632
Behandeling bij U aan huis

1

Boulevard Paulus Loot l - Zandt oort - Tel. 4911

Linoleums - Colovinyl tegels - Balatums
'
.~LUXAFLEX ZONWERING.

zaterdag 1 februari 1964
Opening carnavalsfeest, 20 30 uur, einde 4 uur.

Haltestraat 27-29, Tel. 2596, Zandvoort
M. Molenaarstraat G, Tel. 3759

Dr. J. P. Thüsseweg 14, Tel. 4015

Triomfale intocht van
AUTOVERHUUR
1500
Grote nieuwe Volkswagen
Volkswagens '62 en '63
Óók Opel's Rekord '62-'63
en Chevrolet-Impala
Piéters, Haarlemmerstr. 2,
Telef. 4200 en 3652

Biedt zich aan: een net
MEISJE voor het hotelbedrijf; genegen ook 's
avonds. Br. letter B boekhandel Van Petegem
Huiskamerhappen, wandlampkapjes en, grote schernerlampkappen overtrekken wij voor U tegen
billijke prijzen
FIRMA SCHUILENBURG
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974

TE KOOP-: HUIS aan de
Schotersingel te Haarlem,
waarvan vrij bovenhuis
leeg te aanvaarden, koopsom ƒ 29 000,— k k voor
Haarlemmers
TE KOOP: beleggingsperSCHOONHEIDS- EN
cëel" te Haarlem aan de VERMAGERINGSSALON
Regulierstraat, huur ƒ1100
p j , lasten f 100,- p j , COBI BEEK-MEISNER
koopsom ƒ 15.000,— k k.
Vermagering
TE LKOOP GEVRAAGD:
zonder hongerkuur
lege- en. beleggmgsperceSucces verzekerd!
len in Zandvoort en omgevingl .Brieven onder num- W. Draijerstr. 3, Tel. 3412
mer 23-1 bur. v d. blad
WIE WIL de ENGELSE
-Bert geeft de
TAAL bijhouden door
l uur p week
hoogste waarde! regelmatig
Engels te converseien Br.
Xompen 25 - 30 et. p. kg. no.
10-7 bureau ,v.d blad.
Kranten, tijdschriften, geel
koper, rood koper, zink, TV. ANTENNES plaatsen,
lood, _ ijzer, haarden, gey- verplaatsen., vernieuwen,
sers tegen' beursnoteringen. repareren, verhuren enz.
POTGIETERSTRAAT 32 J. Kcrkman, Burg. BeeckTEL. 4376
manstraat 36, Telef. 4307.
U belt, wij komen!
GEVRAAGD ^voor ^üe ge- Café Oomstee
helë " zomermaanden" voor Elke donderdag en vrijdag
jong echtpaar m. l landje:
SPECIALE*
„-KAMER in,Zandvoort met
MOSSELEN-AVOND
kleine kookgelegenheid.
Zeestraat 62 - Telef. 2263
Tel. 020 - 188138.
A.s.cchtpaar zoekt WOON- TER OVERNAME moderne
RUIMTE Vrouw (verpleegmet vier stoelen, gr.
' ster) is genegen hulp to tafel
lage tafel met drie
bieden Br. no. 24-1 bur. ronde
fauteuils en theetafel, alles
van dit blad
staal. Te bezichtigen vóór
Ingezetene van Zandvoort 6 uur: Heim. Heijermans"vraagt TE HUUR voor weg 95, teief. 2982.
permanent VRIJE 4 KAMERFLAT of andere wo- Bz.a. 2 dames 20 jr. hulp
• ning. Lesg of gestoffeerd. in avonduren. Lichte werkRustig gezin van goede zaamh. Br no. 22-1 bureau
huize-. Vergunning ?anwe- van dit blad.
zig. Br.-no. 6-6 bureau van
dit blad. ",
Akersloot
Flinke WERKSTER GE- betaalt .voor lompen 30 et.
.VRAAGD voor l, of 2 och- per kg. Tijdschriften, krantcnden p. week. Hoog loon. ten en karton 5 et. per kg.
Telef. 4599.
Lood 50 et. per kg.
"Zink 40 et. p. kg. Koper,
geysers, baden, haarden,
tegen de hoogste waarde.
Alles wordt gehaald.
Pakhuis: Schclpenplein 7,
Telef. 2845

WIST U
dat 20°/o korting op alle
stoomgoederen permanent wordt gegeven,
indien, U deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE «t HERENKLEDING

KERKSTR.20

TEL:3136

Ontvangst bij „het huis m de duinen" om 1545
uur 16 uur vertrek van de stoet naar het Raadhuisplem, waarna aldaar de officiële begroeting
m Zandvoort zal plaats hebben.

KEYSER
Telefoon 2653

ENTREEKAARTEN a ƒ 3,50 p. pers. jncl. belast.
verkrijgbaar aan de receptie van het Badhotel

Zie ook onze Scooters - Motoren - Rijwielen.
Onderhoud - Reparatie.

JAC. VERSTEEGE & Zn.
PAKVELDSTRAAT 21

TELEFOON 2323

Voorziet U tijdig van plaatsen Het Badhotel is
geen stadion!!
De organisatoren van de Zotheid.

R l POLI N
Verkrijgbaar bij:

HOBOPLEX
Verf - Plakplastic
en alle andere
„Doe het zelf" artikelen.
Stationsplein 13, Tel. 3346

LlgK.ZlEKENFOMPSlEVERflNCIERJ

Telefoon 4395
GROTE KROCHT 20a

GEVRAAGD: een leerling
of aankomend verkoopster

W O N I N G R U I L
te Zandvoort
2 gr. en 2 kl kamers,
badkamer, keuken, zomerhuisje. Graag grotere wonmg Br. no. 1-3 buieau
van dit blad.
Slagcnj Spiers, Haltcstraat
30, VRAAGT een nette
JONGEMAN ter opleiding
in het slagersvak

M. M. J. van, Seggelen, KORT's IJZERHANDEL
Haltestraat l

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
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 175 et;
geelkoper 120 et; aluminium 80 et; lood 55 et.;
zink 45 et per I~g.
Zaterdags tot l uur
geopend.
Wij zijn elke dinsdag1 in Zandvoort!

Voor Uw drukwerk:
Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28

«LEBRU»

POSTSTRAAT 12 (t.o. Consultatiebureau)
Profiteert U nu nog van onze speciale reclame!
PRACHTIGE NYLONS
89 et
Zwarte en marmeblauwe ANKLETS voor ƒ 1,95
SJAALS in div kleuren, voorheen ƒ2,95,
NU voor ƒ 2,50
Dames maillots, voorheen ƒ 6,95. NU voor ƒ 5,95
Wij hebben nog enkele suede HERENVESTEN
Nu nog voor de oude pnjs ƒ 27,50.
KINDER suede WANTJES voor
. .. ƒ3,45
Heien HANDSCHOENEN voorn f 4,50, NU ƒ 3,75
Leuke boodschappentas, voor slechts .... ƒ 2,95
Uw adres:

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

Telefoon 2793

Bakencssergracht 93 - Tel. 16261 - Haarlem

COLDREX

verdrijft Uw verkoudheid
radikaal!

SPAARBANKBOEKJES

Drogisterij
BLAAUBOER

Haltestraat 46 - Telef. 2392

met een opzegtermijn van 3 maanden
Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erby!
Telef. 2254
Telef. 2150

GEVRAAGD: Net MEISJE
v d. huish. m. gez. m. 3 k.
Mevr. Kooymans, Brederodestraat 10.
HUISH, HULP GEVR. v.
's ochtends in gezin m. 3
schoolg kinderen, m gerieflijk klem huis m. oliestook te Bentveld. Telef.
42863 (02500).
TE KOOP: HUIS gelegen
Bredorodcstraat. Koopsom
ƒ 45.000,—. Voor een 4-k.
woning te huur. Br. no. 4-5
Boekhandel Van Petegem,
Kerkstraat 28.

STEEDS genoegen en NOOIT spijt,
voor wie van ons een BROMMER berijdt!

„Citroeanus"
met de Raad van Elf, Hofnar, Kofkapel en Prmscngardc van de Carnavalsveremging „De Volders" uit Eindhoven.

Flinke HULP GEVRAAGD
l midd. p week. Tel. 4456
of 3280, of br. no. 7-1 bur.
van dit blad.

' voor Uw
•COSTUUM «COMBINATIE
• REGENJAS'WINTEROfiS

Prins Carnaval

DOE HET ZELF
DOEHETZÓf

NUTSSPAARBJ&NK

all en handen ruw?

HAARLEM - HEEMSTEDE - BLOEMENDAAL
ZANDVOORT - BENNEBROEK - HILLEGOM

Voor
verhuizingen
Centrale verwarming-Oliestook

„'t Tuinbouwhuis"
Hercnweg 149, lik. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE

„TECHNISCH WERK"

Telefoon 02500 - 36503
Uw tuin vraagt in deze koude wintertijd extra verzorging:!
Wij leveren U gaarne compost en turfrnolm en alle benodigde
meststoffen, óók voor Uw Kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
VOGEL VOEDERHUISJES in berken, Larix en bamboe v.a. ƒ12,50
TUINGEREEDSCHAPPEN
VOGELKOOIEN - SIERPOTTEN
W5****""
AMARYLLIS in prachtige gcschenkcndoos
ƒ 6,50
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prysverhoging thuisbezorgd!
\Vij geven ook Contantzcgelst
Onze nieuwe prijscourant „Bloem- en. groentczaden" is van heden
af weer gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.

Centrale verwarming voor kolen, olie of gas.
J. H. BLASé, THORBECKESTRAAT 19,
Telefoon 3270, Zandvoort.
Financiering mogelijk.

Wijl!®!!

P. KERKMAN
Haltcstraat 63 - Telef. 2214

Glas- en vcrfbandel

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.
Soendastraat 17 - Haarlem
Tel. 02500 - 50131
Levering alle soorten tegels iii kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.
Laat vakkundig Uw oude paden in orde maken.

KERKSTRAAT 9

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS

en ongeregeld vervoer
is en blyft Uw adres

G. deSchilder
Leeuw
Stationsstraat 9 - Telef. 2803

Speciaal adres
vakkundig
advies
Dinsdags gesloten.

- TELEFOON 2150

gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZAND VOORT
Haltcstraat 50 - Tel. 02507 - 2002

De komende

OLYMPISCHE
WINTERSPELEN
hoort en ziet U op z'n best met

Philips apparaten
Uw plaatselijke handelaar
staat altijd voor U klaar!

„BROKMEIER" A° 1896

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE/AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Vraagt naar onze speciale wijnaanbiedingen!

Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

Zandv. groenteen fruithal
Diaconiehuisstraat 9 - Telef. 4752
Grote afslag VERSE ANDIJVIE
39 cent héél pond
4 pond pracht Golden Delicious 98 et.
4 pond Super Laxton
98 et.
8 grote Citroenen
49 et.
10 honingzoete Sinaasappelen ƒ 1,10
Donderdag reklame:
l pond gesneden rode kool
9 et.
Zie verder onze lage
groente- en fruitprijzen en vraagt
naar ons fantastisch spaarsysteem!

Hanau hoogtezonnen
Nieuwste inklapbare modellen
Vraagt demonstratie.
Drogisterij -Parfumerie

Bouwman
Gedipl. drogist
Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Bespreek bij ons Uw TELEVISIETOESTEL.
U zit dan stcocis op de beste plaats!
PHILIPS Televisie 59 cm. beeld vanaf ƒ 895,uitgebreid rnet tweede kanaal.
Ruil thans bij ons Uw oude toestel in!
Vraagt bij ons een gratis demonstratie
gedurende de Olympische winterspelen te Innsbruck
X'an 28 januari tot 9 februari a.s.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg,
de betaling met U
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

MET ROOKWORST - 1/1 BLIK

Uw Perzisch
tapijt stuk?

S

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

NIEUW!

PER POT
DROOGKOKEND - 500 GRAM

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

EERSTE KWALITEIT - PER POT
GESNEDEN - REDDART - 1/1 BLIK

EEN TAXI?

F.H.PENAAT

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

Er komt in ons filiaal te Zandvoort een plaats
vacant voor een

verkoopster
Een prettige werkkring in druk zomerseizoen met verkoop van modieuze
bad- en strandkleding. In najaar en
winter in goed gesorteerd bedden
speciaalbedrijf.
Interesse voor het werk, beschaafd optreden, enige vreemde talenkennis zijn
belangrijke voorwaarden.
(Oudere leeftijd is geen bezwaar).
Hebt U belangstelling voor deze baan, schrijf
ons dan en laat iets weten over Uzelf en Uw
opleiding. U ontvangt dan spoedig een uitnodigmg tot een gesprek.

MODCRNE'WRGENS
EXTRA BELEGEN - 500 GRAM
Bij modern of oud,
LINOLEUM houdt!

J. van den Bos
woninginrichting
Bilderdtfkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

1/1 BLIK

Jansweg/Stationsplein, Haarlem
1/1 BLIK
ALLEEN EVEN OPWARMEN - 1/1 BLIK

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

PER KILO

„C. £,.
Voor ai Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

500 GRAM

Telefoon 4419
'P A Dl V> MET NIEUW, FRIS PARFUM
ÜftKLY
TER KENNISMAKmO

Boek. en Kantoorboekhandel
LEESBIBLIOTHEEK

Koper - Koreman

'n PRISMA

GELARDEERD - 100 GRAM

TOLWEG 18 - TELEF. 4321
Grote sortering in ordners,
kas-, debiteuren-«n crediteurenboeken en alle kantoorbenodigdheden voor het
nieuwe jaar.

EXTRA KWALITEIT - MELK EN PUUR
5OO
GRAMSPAK
f 10.- IN PMCCHEQUES. OE REST
IN CONTANTEN

Merk-Horloge
moet je daarvoor naar de vakman!

C. k
Kostvcrlorenstraat 68 - Telefoon 2071

f

ZWITSERS FABRIKAAT, 3 SNELHEDEN, 5 HULPSTUKKEN

Koop je niet zo maar ergens!
Dat kan trouwens niet,
want net als by elk ander

STUKKEN NU

Bü feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

ALLEEN MELK EN EIEREN TOEVOEGEN
GROOT PAK

A. HOEKEMA

Prijzen gelden
t/m woensdag
29 januari

Vraag in uw AH-winkel prospectussen van de

Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon 3369

Premie-van-de-Maand Club

INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAKT ADMINISTRATIES.
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

Keuze uit tientallen fantastische premies

,~•*•«?&'
V\^2a^
-VJ.&B-"'' "<^a«BMH

ERKEND HORLOGER.
Eigen reparatie inrichting
met electronische apparatuur.
KOOP IETS, WAAR JE WAT AAN HEBT:

Koop een
horloge!

RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGERIJ

Cor van Eldik

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan
Rund-, Kalfs- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.
VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
200gr.Pork
/ 0,59

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst ƒ0,85
250 gr. Gelderse gekookte worst
ƒ 0,85
l blikje Vietlna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10
Ziet onze etalage!

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (boek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3883.

Tweede blad Zandvoorts Nieuwsblad, 24.ejaargang nd.

Ervaringen in Amerika
Hieronder laton wij
volgen het derde
reisverslag, dat onze
plaatsgenote, Leonie
Molkenboer
ons
zond van haar indrukken die zij opdoet gedurende haar
verblijf in Amerika.

Deze keer zou ik U iets willen vertellen over de bomen, planten en
bloemengroei hier aan de westkust
van Californië. Evenals in Italië behouden de bomen hier het gehele
jaar door hun groene bladeren. De
palmbomen trekken de meeste aandacht; verder zie ik eucalyptus-,
olijf, vele soorten dennen-, citroengranaat- en sinaasappelbomen. De
prachtige boulevard van Santa Monica aan de Stille Oceaan, is omzoomd door zeer hoge palmbomen,
die in de heetste maanden van het
jaar voor schaduw zorgen. Want de
zomers moeten hier zéér, zéér warm
zijn, maar ook nu, in januari, schijnt
de zon hier dagelijks van 8 tot 4 uur
in de middag en menige ochtend is
het op het zonneterras niet langer
dan een halfuur uit te houden.
Wat nu de planten aangaat zijn er
op de eerste plaats de klimop, die
echter in de meeste voortuinen laag
groeien; verder de prachtige ibiscus
met rode of gele bloemen, evenals
de cana's, de bloem die in Italië zo
weelderig groeit. Witte en rose geraniums ziet men hier zeer veel, verder hier en daar lelies, mimosa, rozen, aronskelken en kleine bloempjes in verschillende kleuren.
Maar als ik denk aan de vele, zéér
mooie tuinen, die 's zomers in'Zandvoort te .bewonderen zijn, moet ik
zeggen dat de bloemengroei in dit
prachtige klimaat togen valt.
Dit is dan ook de reden dat men
hier nergens levende bloemen in de
huizen ziet. Deze moeten immers geïmporteerd worden en zijn daarom
niet te betalen. Maar gemaakte
bloemen, ziet men hier des te meer.
Vele winkels dia deze bloemen los
maar ook als bloemstukken verwerkt, verkopen, doen hier goede
zaken, want niet alleen houdt de
Amerikaan van bloemen in zijn
woonvertrekken, maar ook in slaapen zelfs badkamers. De meest

Op dinsdag 28 januari hopen de
heer A. A. Zantvoort en mevrouw
M. E. Zantvoort-van der Meij, wonende Van Lennepweg 97, bet feit
te herdenken, dat zij vijftig jaar
geleden in de echt werden verbonden. De bruidegom werd geboren
op 2 januari 1890, niet zoals zijn
naam doet vermoeden in Zandvoort,
doch in Overvcen, en de bruid zag
het levenslicht op 5 september 1889
in Haarlem. Op 28 januari 1914
trouwden zij in het Stadhuis in
Haarlem.
Hoewel hier dus van echte Zandvoorters geen sprake is, geniet liet
nog altijd vitale echtpaar in de badplaats een grote populariteit.
De heer Zantvoort begon zijn
loopbaan als meubelmaker, werkte
daarna sinds 1911 veel in Zandvoort als timmerman bij diverse
Zandvoortse aannemers en vestigde
zich 37 jaar geleden, mede op doktersadvies in verband met de gezondheidstoestand van zijn vrouw,
voor goed in de badplaats als timmerman. Een zwakke rug werd er
oorzaak van, dat hij op doktersadvies zijn vak moest vaarwel zeggen en in juni 1932 opende hij een
sigarenzaak in de Stationsstraat.
Hierin bleef het echtpaar werkzaa'n
tot juni 1956. Toen werd de zaak
verkocht en ging men genieten van
een welverdiende rust.
Hun huwelijk bracht vijf kinderen, waarvan er één nog geen jaar
oud overleed. Een zoon emigreerde
naar Australië en hun drie andere
kinderen wonen allen in Zandvoort.

schreeuwende kleuren-combinatie's
ziet men in deze bloemstukken,
want op felle kleuren zijn de Amerikanen nu eenmaal dol.
Nu moet gezegd worden dat vele
van deze vaste-bloemen werkelijk
zó natuurgetrouw zijn nagemaakt,
dat men in het begin misleid wordt
en ze voor echt aanziet.
Dat Californië toch zéér rijk is aan
levende bloemen bewees wel duidelijk de grandioze „rose parade" oftewel het bloemen-corso, dat op
nieuwjaarsmorgen te Pasadena (ongeveer 45 minuten rijden van Woodland Hills) werd gehouden. De optocht, waaraan ± 20.000 mensen
deelnamen en die werd bewonderd
door omstreeks 2 miljoen toeschouwers, was groots!
De schier ontelbare wagens, de
ene nog mooier dan de andere, trokken gedurende ruim twee uren aan
de kijkers voorbij, opgevrolijkt door
vele fanfarekorpsen, allen in prachtige kostuums. Allerlei groepen in
de meest mooie klederdrachten,
amazone's, militairen, ballerina's,
vele mooie jonge meisjes, zorgden
er voor dat men van de ene verbazing in de andere verviel.
Het was een prachtige windstille
dag, zéér warm, zodat de ambulance-wagens het druk hadden met
het transport van hitte-slachtoffers.
Mijn jonge neef reed met zijn
vrouw om half zes in de ochtend
van l januari naar Pasadena om
deze „roscparade" mee te maken.
De prachtige films en dia's die hij
van dit blocmenfeest maakte, zag ik
zojuist. Op de dag zelf kon ik via de
kleuren T.V. het gebeuren volgen,
dus heel wat gemakkelijker en beter
dan al die mensen, die de nacht op
straat doorbrachten, om. toch maar
goed te zien en dan dikwijls nog
maar een glimp van het geheel kónden opvangen. Het middelpunt van
dit alles was generaal Eisenhouwer, gezeten in een prachtige open
calèche met zijn vrouw (hier „Mammy" genoemd), die er allercharmantst uitzag in haar rode complet
met dito hoedje.
Kleuren, kleuren en nogmaals
kleuren. Ik denk dat de Amerikanen
niet kunnen leven zonder al deze
felle kleuren.
Dat ons kleine landje ook van
kleuren houdt, maar dan minder
felle, bewees mij wel de mooie

Tien kleinkinderen werden in de
loop der jaren aan hun stamboom
toegevoegd.
Zijn grote populariteit verkreeg
de heer Zantvoort als zeer verdienstelijk zanger. Zijn gehele leven
stond in dienst van de zang, hoofdzakelijk op mannenkoren, waar hij
een buitengewoon gewaardeerd eerste tenor was.

C

BRUIDSPAAR IN 'T GOUD

Meer dan 25 jaren zong hij bij
diverse Haarlemse koren, onder andere Sint Caecilia, onder leiding van
Nico Hoogerwerff, Proza en Poëzie,
het dubbelmannenkwartct ..Aurora"
en het gemengd koor Polyhymnia.
Ook gaf hij jarenlang zijn krachten
aan het Rooms Katholieke Sint
Bavo kerkkoor.
Na zijn komst in Zandvoort bleef
lig nog vele jaren lang zijn Haarlemse koren trouw, doch werd intussen lid van het Zandvoorls Maunenkoor, waar hij ruim 30 jaar zong
en tevens lid van het Zandvoortse
Rooms Katholieke kerkkoor „Sint
Caecilia", waar hu eveneens meer
dan 30 jaren zijn krachten aan
wijdde, hetgeen enkele jaren geleden
zijn benoeming tot erc-lid van dit
koor tengevolge had. Daarnaast verlecnde hij meerdere malen zy'n hulp
en steun aan vele andere niannencn gemengde koren.wanneer daarom
gevraagd werd, want wanneer het
de zang betrof, kon hij niet weige-

DUINTERREIN IN ZANDVOORT-N.
MOET WORDEN ONTRUIMD
B. en W. van Zandvoort hebben
de raad pre advies uitgebracht betreffende het verzoekschrift van de
heer P. Schelvis, inzake uitstel van
de huuropzegging van een perceel
duinterrein in Zandvoort-noord per
l oktober 1963, in verband met het
uitbreidingsplan „Noorderdninweg",
me't de uitvoering waarvan een begin -werd gemaakt, terwijl de grond
werd verkocht aan de stichting
„Kennemer Dierentehuis" voor de
bouw van een streek-dierenasyl.
De heer Schelvis vroeg, dit terrcin te mogen blijven gebruiken of
een ander terrein te mogen exploiteren in de directe omgeving.
B. en W. menen, dat dit verzoek
niet moet worden ingewilligd, en
delen de raadsleden mede, dat het
in de bedoeling van B. en W. ligt
te bevorderen, dat het gehele duinterrein in Zandvoort-noord per l januari 1965 volledig ontruimd zal
zijn. Het college acht deze ontruiming noodzakelijk, omdat het ongewcnst is, dat de thans ontstane nieuwe woonwijk in genoemd uitbreidingsplan min of meer wordt begrensd door een chaotisch geheel
van nertsen-fokkerij, varkensstallen,
schuren, houten optrekjes, teellandjes en dergelijke, die aldaar een
grote ontsiering vormen.
In verband hiermede willen B. en
W. wel gedogen, dat de heer Scheivis zijn perceel grond tot uiterlijk
H OOGWATER
Jan.:
Strand l januari 1965, doch geheel op eigen
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar risico blijft gebruiken en stellen voor
maatregelen toe te passen
26 0.36 9.- 13.21 21.— 5.00-11.00 dezelfde
op allen, die in deze omgeving duin27 1.57 10.— 14.16 22.- 6.00-12.00 terrein exploiteren.
28 2.58 11.— 15.12 23.- 7.00-13.00
29 3.45 11.30 16.— 24.- 7.30-14.00
Bü feest of partij,
30 4.32 12.30 16.14 24.30 8.30-14.30
LEFFERTS dranken erbij!
31 5.15 13.— 17.29
Telef. 2254 '
Telef. 2150
9.00-15.30
febr.
l 5.58 1.30 18.13 14.— 10.00-16.00
EEN INTERESSANTE SHOW
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.
De bekende orgelzaak A. J. de
Vrcng & Zns. te Amsterdam houdt
OVERNAME RESTAURANT
momenteel in hotel restaurant
Naar wij vernomen hebben de Queenie aan het Kerkplein een inteheren van Houten & Zonen, eige- ressante show van Amerikaanse
naars van hotel Queerüe en cafeta- Lowrey en Philips Philicordaorgels.
ria van Houten op het Kerkplein, Een zestal van de meest moderne
het restaurant van de firma Hout- electronischc, clectro-statische orman in de Kerkstraat van de huidi- gels wordt er gedemonstreed, alsgo exploitant, de heer Vink, overge- mede hot nieuwste Italiaanse kerknomen.
orgel. Een bezoei: aan deze bijzonHet pand, dat na een modernise- der interessante en leerzame show
ring en inwendige verbouwing de kunnen wij U van harte aanbevelen.
naam restaurant „La Reine" zal Zij worden voorgespeeld door een
krijgen, hoopt men in het komende volleerde expert en, U zult verbaasd
voorjaar te kunnen, openen.
staan over de vooruitgang, die de
techniek ook in dit opzicht heeft geboekt. Het bezit van zulk een orgel
met zijn enorme mogelijkheden,
moet voor elke werkelijke muziekliefhebber in deze tijd, waarin het
zelf musiceren door radio en televisie enigzins op de achtergrond is
geraakt, wel een bijzondere bekoring
ren. „Hij was nooit een avond thuis" hebben en dat speciaal, nu de aanvertelde ons zijn vrouw, „elke schaffing ervan vrijwel binnen ieavond zingen en ik zei er maar nooit ders bereik ligt. Brengt U daarom
iets van, want ik wist, dat dit een eens een bezoek aan deze zeer inteaverechtse uitwerking zou hebben ressante show. U zult er stellig geen
en bovendien hield ik er zelf ook spijt van hebben. Voor nadere bijveel van en ging dan ook altijd mee zonderheden verwijzen wij U naar
wanneer er een uilvoering was".
de in dit nummer voorkomende adVol trots toont de bruidegom ons vcrtentie.
zijn talrijke medaljes, die hij op GESLAAGD
concoursen veroverde, hetzij met
De heer Jacob Koper te Zandvoort
een koor, hetzij met een dubbel
vorige week voor het examannenkwartet en daaronder bs- slaagde
„bouwkundig tekenaar". Zijn
vondcn er zich verscheidene, die als men
ontving hij bij het N.T.I.
instriptie een eerste prijs vermeld- opleiding
den. „Zingen was mijn hobby", zei te Rotterdam. Onze gelukwensen!
ons de bruidegom, „ik had er alles SCHOOLZAKEN
voor over", en het is dan ook geen
De gemeenteraad van Zandvoort
wonder, dat wanneer men met hem komt op dinsdag 28 januari des
dit onderwerp aanroert, men niet avonds om 8 uur in openbare veruitgesproken raakt.
gadcring bijeen. De agenda vermeldt
Dat hij naast dit alles óók nog onder meer diverse schooizaken.
mede-oprichter en jarenlang lid van
Ten behoeve van de Beatrixschool
de afdeling Zandvoort van de R K. in Zand /oprt-noord wordt financiële
Bouwvakarbcidersbond was, ver- medewerking gevraagd voor het
haalt de bruidegom ons slechts als aanschaffen van gymnastiekmaterieen bijkomstigheid, die desondanks aal te gebruiken als spelmateriaal in
ook veel tijd en aandacht vroeg.
do open lucht.
Rustig leven zij thans in hun ge- Voorts is er een voorstel tot vastzellige woning, dit prettige en nog stelling van het getal wekelijkse leszo vitale gouden bruidspaar, na een uten in 1964 voor hot vak-onderwijs
welbcsteed leven waarop zij nog en de subsidiëring van het lager onsteeds met vreugde terugzien.
derwijs in 1964.
Tenslotte wordt een krediet van
Moge God hun nog vele gelukkige
en vreedzame jaren schenken en ƒ 8870.— gevraagd voor vernieuwing
gaarne voegen wij onze gelukwen- en aanvulling van gymnastiekmatescn bij de zeer vele, die zij deze riaal in de Hannie Schafts<:hool.
Vóór de afwerking der agenda zal
dagen reeds ontvingen en ongetwijfeld op de herdcnkingsdag nog zul- do burgemeester de traditionele
len ontvangen.
K. Nicuwjaarsredo houden.
films, die mijn neef maakte van
zijn Europese reis in de afgelopen
zomer. Het strandleven van Zandvoort, Hotel Bouwes met zijn mooie
terras, de Rotonde en niet te vergeten de aardige Zandvoortso jonge
meisjes (of waren het misschien
Duitse??) maakten werkelijk gaen
slecht figuur naast de films van
Parijs, Heidelberg, Rome, Milaan,
Montreux, etc. Maar ook Amsterdam, Den Haag, het Gooi, dit alles
in kleuren, mogen er wezen en ik
voelde mij trots op ons, in vergelijking met Amerika zo piepkleine
landje. Met verbazing las ik dan ook
de geweldige loftuitingen op alles
in de States, die Bertus Aaf jes. uit
in zijn boekje: „Ik ga naar Amenka". Zeker, dit land is heel interessant en heel anders dan Nederland,
maar is het niet een typisch Hollandse eigenschap om alles van andere landen veel beter te vinden
dan van 't eigen land. Is dit niet te
betreuren?
Van zeer veel geniet ik hier met
een dankbaar hart, maar toch komt
mij de sentimentele wijs van het
lied dat eindigt met: „Ik heb U lief,
mijn Ne-héé-der-land", in gedachte.
Die deun vergeet ik maar liefst zo
gauw mogelijk, maar niet deze
woorden: „Ik heb U lief, mijn Nederland!"
Leonie Molkenboer.
Woodland-Hills, januari 1964.

Grote
meubilaire veiling
op DONDERDAG 30 JAN., 's morgens 10 UUR,
in het veilinggebouw „DE WITTE ZWAAN",
Dorpsplein 2,
w.o.: blanke slaapkamer am.; huiskamers; dressoirs, tafels; stoelen; linnenkasten; ronde tafels;
losse clubjes; hts yumeau met spiralen; 2 studie-piano's; vloerkleden; textiel; linnengoed;
porcelem; aardewerk; haarden, gasfornuizen;
•wasmachines; electr. koelkast en vele andere
goederen.
Tevens afkomstig van pension: circa
301 divanbedden enz. enz.
KIJKDAG: Woensdag 29 januari van 2-8 uur.
Inlichtingen dagelijks: telefoon 2164.
Veilingdirectie Fa. Waterdrinker.

Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

Verkoop van
olie- en kolenhaarden
BECKING EN BONGERS - DAVONETTE
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS!
dat is het devies van:

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT
Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . . en ...
•wij concureren, mee!!

A.s. ZATERDAG om 9 uur starten wq met onze

grote uitverkoop
huishoudelijke en hengelsportartikelen!
Profiteert van de vele koopjes!

FA. BLOM
v.h. Visser
KRUISSTRAAT 6 - TELEF. 2127

X

Bespaar op
schoenreparatie met Bestolite zolen

|;;> „ 5x sterker dan Ieder
'

""

' "~

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Programma zaterdag 25 januari:
Zandvoortm. - E.T.O.
t 15 u.
6. Kerm land 3 - Zandv. 2 14.30 u.
15. Tw. Jeugd - Zandv.m. 3 14.30 u.
Adspiranten:
40. Zandv.m. a - Schoten a 14 u.
44. Zandvoortm. b - H.F.C, b 14 u.
76. Hfd. Boys b - Zandv. d 14.30 u.
100. Kenn.land d - Zandv.m. f 15 u.
104. Kennland f - Zandv.m. g 15 u.
Programma zondag 26 januari:
Schoten - Zandvoortm. 14.30 u.
Zandv.m. 2 - St.vogels 3 14.30 u.
23. St.vogels 5 - Zandv.m. 3 9.45 u.
30. Zandv.m. 4 - Haarlem 5 9.45 u.
67. Zandv.m. 5 - T.Y.B.B. 6 12.30 u.
77. Zandv.m. 6 - Ripperda 7 9.45 u.
92. E.H.S. 7 - Zandvoortm. 7 12 u.
Junioren:
111. Zandv.m. a - A.D.O.'20 a 12.30 u.
134. Geel Wit b - Zandv.m. c 14 u.
145. T.H.B. a - Zandv.m. d 9.45 u.
151. Zandv.m. e - Ripperda c 9.45 u.
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afdeling handbal
Uitslagen zaalhandbal Heemstede.
Zaterdag 18 januari:
Meisjes: Samen Een b - Z.M. b 8-12
Zandv m. c - H.B C. c
15-14
Uitslagen zaalhandbal Heemskerk.
Zaterdag 18 januari:
Meisies: Concordia l - ZM. l 5-1
Zandv m. 2 - I.E.V. l
2-2
Zondag 19 januari:
Heren: Concordia l - Z.M. l 21-15
Dames: ZM. - T.Y.B B. 2
2-0
Programma zaalhandbal Heemstede.
Zaterdag 25 januari.
Meisjes: H.B.C, a - Z.M. a. 16 30 u.
Programma zaalhandbal Heemskerk
Zaterdag 25 januari:
Jongens: De Blinkert - Z.M. 17 u.
Meisjes: IJmond l - Z.M. l 16.30 u.
IJmond 2 - Zandv.m. 2 16 u.
Zondag 26 lanuari:
Heren: De Blinkert 2 - Z M. l 14 u.
Heren jun.: IJmond l - ZM. 17.40u.
Dames: Z.M. - IJmond 3
11.40 u.
Dames jun.: Z.M. - Odin
11.10 u.
K.J.C. „ZANDVOORT"
Na de woensdag j.l. gespeelde derde
ronde voor het Paastoernooi luidt de
stand: 1. C. Terol; 2. W. Molenaar;
3. R. Nansink; 4. J. Boekhout.
K. J. C. „NOORD"
De stand in januari is:
1. J. Paap
2. Mevr. Hoogendijk
3. H. Franke
4. H. Koning

9776
9751
9679
9592

VOOR HEN DIE DAMMEN
De laatste wedstrijd is in. een zeer
benauwde 11-9 overwinning geëindigd. Het hoeft lange tijd zeer gespannen. Na een 6-0 achterstand
haalden we op tot 9-9. De spanning
steeg hoe langer hoe meer. De heer
v.d. Werff was de enige die nog
aan het spelen was, zijn tegenstander had de partij op zeer eenvoudige
wijze in zijn voordeel kunnen beslissen maar zag dit niet. v.d. Werff
zag toen zijn kans schoon en wist de
partij nog in zijn voordeel te beshssen. Hier de volledige uitslag:
H.v.Nieuwenhuizen - C.Draijer jr. 0-2
F. Postma - A. Hoekema
0-2
W. v. Dongen - L. J. v.d. Werff 0-2
J. Bakker - C. Draijer sr.
1-1
J. de Ruiter - J. v. Dijk
0-2
H Holt - F. v. Beem
2-0
M. v.d. Steen - A. Schuiten
1-1
P Oepkes - D. Walter
1-1
J. de Boer - E. Fransen
2-0
J. Zwarteveld - M. J. Klatser 2-0
ZANDVOORTS CHRISTELIJK
KINDERKOOR VOOR DE RADIO
Het Zandvoorts Christelijk Kinderkoor zingt vrijdag 31 januari om
2 uur voor de A.V.R O. o.l.v. de heer
G. J. Moed.
Programma:
Wandel toch eens mot ons mee . . .
P. Lustenhouwer
De grote walvis Samuel
G. J. Moed
De Wirn-Wam reus
H. Nieland
Stekelvarkentjes wiegelied
G. J. Moed
Vier en twintig engeltjes
H. Nieland
Het wandelstokje dat alleen liep
G. J. Moed
Pippeloentje is ziek
G. J. Moed
Pippeloentje gaat naar Engeland
G. J Moed

Vishandel

Duivenvoorden
Haltestraat 49 - Telef. 2261

Uw adres voor
VERSE ZEEVIS
Uitgesneden zalm, bokking, sprot enz.
REKLAME: Grote gebakken SCHOL
50 CENT per stuk

Rijschool „WELTEVREDEN"
-NU lessen met SIMCA 1000
Rustige en beschaafde instructie.
S laagt
I n
Erkend
Mijn
N.B.A.
C ar
A Itijd
LUXE VERHUUR. V.W. BESTEL-VERHUUR.
Dr. C. A. Gerkestraat 99
Telef. 2294
Gar.: Soendastr. 34, Haarlem, Tel. 02500-63636

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT'
Voor leden is beschikbaar de 3-kamerflat

Van Lennepweg 36(2)
Huurprijs ƒ 16,45 per week.
Opgave schriftelijk, met vermelding van rangnummer, bij de secretaris D. van Dijk, Dr. C. A.
Gerkestraat 22, vóór dinsdagavond a.s. 7 uur.

SEYSENER
HALTESTRAAT 23

-

TELEF. 2159

onze bijzondere weekend
reclame:
4 GESORTEERDE CRêME GEBAKJES ƒ1,15
250 gr. ALLERHANDE
.-95 et.
250 gr. BOTER ALLERHANDE
ƒ 1,30
150 gr. CHOCOLADE ZEBRA'S
89 et.
HEBT U EEN KINDERFEESTJE?
wy verzorgen Uw kinder petit fours.

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
V.W. TAXI 2600

OPEL - TAUNtTS 17 M
GROTE KROCHT 18

VELO wascombinatie
vanaf f 598,GRATIS ééN WEEK OP PROEF! Uw oude wasmachine heeft een hoge inruilwaarde!
VELO ook voor T.V., radio's, meubels, vloerbedekking, gasfornuizen,, koelkasten, centrifuges,
haarden enz. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
of vraag vrijblijvend inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort - Telef. 4590

. «.-. t .; .•~'

-. r?

ANDVOORT
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Langs de vloedlijn

..TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT J"

31 januari

Heel weinig mensen begrijpen
de internationale toestand,
maar het merkwaardige is,
dat we zo toch elke dag ontmoeten.
Frankbn D. Roosevelt

1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,—; franco per post f7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Laatste appèl l
Gaarne doe ik in verband met het
Carnaval, dat morgen — zaterdag l
februari — in onze gemeente wordt
georganiseerd, nog een laatste beroep op de burgerij.
De medewerking voor dit in
Zandvoort nog nooit vertoonde gebeuren is zeer groot. De intocht van
Prins Carnaval lijkt met groot vertoon en luister te zullen geschieden.
U kunt eraan medewerken, deze
intocht nóg feestelijker te maken,
door langs de te volgen route de
vlaggen uit te steken. (Zandv.laan,
Haarl.straat, Grote Krocht, Raadhuisplein en Kerkstraat).
Het spreekt vanzelf, dat dit carnavalsfestijn, door het Badhotel opgezet, riekt naar reklame voor dit
hotel. Daaraan echter viel dit jaar
niet te ontkomen, want er moest er
-toch één zqn, die de kat de bel aanbond. Doch het uiteindelijk doel
blyft tóch, het winterse Zandvoort
wat meer vertier te brengen en de
winterse sleur van rust te doorbreken. Indien daarom dit eerste experiment slaagt, dan openen zich
talrijke mogelijkheden, om het
volgend jaar dit carnavalsfestijn
groter en grootser op te zetten, georganiseerd door héél Zandvoort en
vóór heel Zandvoort.
Dit is ook dit jaar wel het uiteïndeUJk doel: „voor héél Zandvoort", doch dan zal dit nog duideiyker blijken.
Mag ik daarom rekenen op Uw
aller medewerking, opdat deze eerste
poging in alle opzichten mag slagen.
Namens het comité van voorbereiding betuig <ik IJ daarvoor gaarne
mijn hartelijke dank.
J. J. Pas.
ZANDVOORT KRIJGT PRIMEUR
VAN HET EERSTE WESTERSE
CARNAVAL
Grootse intocht van Prins
Citroeanus uit Eindhoven.
Zandvoorts burgemeester
zal Prins Carnaval begroeten.
Het Carnavalsfeest, dat in Zandvoort wordt voorbereid en zaterdag
l februari zal plaats hebben, lijkt
uit te groeien, tot een waarlijk groots
gebeuren, waarvoor uit vele delen
in ons land belangstelling blijkt te
bestaan, evenals v'an de zijde van de
televisie.
Wanneer zaterdagmiddag a.s. om
drie uur Prins Citroeanus van de
Carnavalsvereniging „De Volders"
uit Eindhoven met groot gevolg aan
de grens van de gemeente Zandvoort door een comité van ontvangst
zal worden welkom geheten, dan
zal dit de eerste maal zijn, dat een
echte Carnavals-prins uit het Zuiden de Moerdijk is overschreden en
zijn triomfale intocht in de badplaats zal maken.
De intocht-stoet, die geformeerd
zal worden op de Zandvoortselaan,
Hij „Het huis in de duinen", wordt
geopend door politie te paard, daarachter politiemotor met zijspan.
Vervolgens de commissie van ontvangst en daarachter de drumband,
gevolgd door Zandvoorts Muziekkapel. Dan komt het grote gevolg
van Prins Carnaval, namelijk zijn
Prinsengarde, de Hofkapel en de
Raad van elf en daarachter in vol
ornaat Prins Carnaval. Achter de
prins wordt de Zandvoortse folklorevereniging „De Wurf opgesteld, terwijl de stoet wordt besloten door politie te paard.
Op het Raadhuisplein zal de Prins
worden begroet en toegesproken
door do burgemeester van Zandvoort
Mr. H. M. van Fenema, welke toespraak door Prins Carnaval zal
worden beantwoord, waarna op het
plein diverse Carnavals-evenementen zullen plaats hebben.
Omstreeks vijf uur vertrekt de
stoet dan naar het Badhotel, waar
de verdere Carnavalsviering wordt
georganiseerd. Het bal wordt geopend om half negen en zal worden
voortgezet tot 's nachts vier uur.

.WURF-PRAET'

WULLUM v.d. WURFF:
D'r benne op Zanvert hoe
langer hoe *-ninder hoge bome!

De raad bijeen
Teel-landjes in de duinen
moeten blijven bestaan.
Naast de Nieuwjaarsrede van Zandvoorts burgemeester, vormde de behandeling van het pre advies van
B. en W. inzake de huur opzegging
van een perceel duinterrein aan P.
Schelvis in do duinen in Zandvoortnoord, de hoofdschotel van de vergadering van de Zandvoortse gemeenteraad, die dinsdagavond j.l.
gehouden werd. Dit was ook wel te
verwachten, want hier werd een onderwerp aangeroerd, dat de eeuwen
door in Zandvoort gehandhaafd
werd, namelijk het telen van groenten en aardappelen in de Zandvoortse duinen, al is thans laatstgenoemde
teelt sedert verscheidene jaren verboden door de aanwezigheid van
het beruchte aardappel-aal tj e.
B. en W. adviseerden in hun preadvies,
te besluiten het verzoek van
4
de heer Schelvis, om zijn bedrijf te
mogen blijven uitoefenen, af te wijzen en hem, en met hem alle exploitanten van duinterrein in Zandvoort
noord toe te staan, tot l januari 1965
doch voor eigen risico, hun duinterrein alsnog te blijven exploiteren.
Nadien zouden echter alle teellandjes, varkensstallen en nertsfokkerijen verdwenen dienen te zijn.
Dit voorstel kreeg weerstand van
alle raadsleden. De heer van der
Werff vroeg zich af, of de raad door
aanneming van dit voorstel niet een
„landbouwschapje" zou worden dat
de kleine Zandvoortse keuterboertjes de nek zou omdraaien. Er zijn
in Zandvoort vele inwoners, die in
dit telen nun vre_ugde vinden en een
welkome vrije tijdsbesteding. Spreker adviseerde, het voorstel terug te
nemen en een commissie te benoemen ter nadere bestudering van dit
probleem. Vrijwel alle raadsleden
Vielen bem hierin by. en meenden,
fiat deze ontspanning, die niemand
enige overlast bezorgt, de betrokkenen niet ontnomen mag worden.
Na langdurig debat, zonder dat men
een stap nader kwam, omdat men
het voorstel wilde ingetrokken zien,
waartoe het college niet bereid bleek
merkte wethouder Lindeman op,
verheugd te zijn over deze „lansbrekerij" voor veler genoegens. Maar
er is ook chaos en die dient te verdwijnen. Daarom overweegt het college, al deze telers samen te voegen
op een bepaalde paats in de duinen,
waarvoor Publieke \i erken reeds bezig is een geschikt terrein te zoeken.
Zo nodig dit terrein dan omrasteren
en zorgen van gemeentewege voor
een betere accomodatie, opdat een
geordend geheel ontstaat. Ook de
voorzitter, burgemeester Mr. H. M.
van Fenema, meende, dat deze te
waarderen vrije tijdsbesteding diende te worden geordend.
Het college staat open voor suggesties, doch om praktische redenen
wenste spreker geen terrein voor dit
doel binnen het circuit. Na langdurig heen en weer gepraat, bracht de
voorzitter het voorstel in stemming
met als toevoeging, dat het college
voor ander terrein zal zorgen. Desondanks werd het toch met 8 tegen
7 stemmen verworpen, omdat de
meerderheid van de raad een terugname van dit voorstel wenste. Verwacht mag dus worden, dat B. en W.
binnenkort met een geheel nieuw
voorstel terzake op tafel zullen komen.
Gasprys en rioolbelasting
worden verhoogd
Een tweede punt, dat veel tijd
vergde was de behandeling van het
voorstel, zowel de gasprijs met l et.
per m3," als de rioolbelasting- met
3% (van 7 t t 10%) te verhogen, ter
dekking van een bestaand tekort op
de gemeentebegroting. Wethouder
Kerkman zette uiteen, dat aanvankelijk het tekort nog ƒ 42.000 bedroeg, doch hierbij komt thans opnieuw ƒ 45.000 in verband met nieuwe salarismaatregelen voor het gemeentepersoneel, die per l januari
j.l. zijn ingegaan en die slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd
door een hogere uitkering uit het
Gemeentefonds. Dit was dan ook de
roden, dat B. en W. dit „dubbelvoorstel" indienden.
De meningen erover bleken aanvankelijk zeer verdeeld. De heer Gosen
was vóór de, gasprijsverhoging, doch
wilde voor het andere tekort in de
begroting een ander gaatje vinden.
Hij deed een suggestie aan de hand
te bekorten op de begroting van
P.W. door hot bestralen van enkele
wegen achterwege te laten of gedeeltelijk uit te voeren en volgend
jaar het andere deel. Verschillende
raadsleden vielen de heer Gosen bij.
De heer Breure wilde geen gasmaar waterprijsverhoging en was
tegen rioolbelasting, omdat deze
slechts op een deel van de bevolking
drukt. Hij meende, dat er nog verscheidene andere wegen open stonden, om de begroting sluitend te
krijgen.
De beer A. Zoet, vond dit een zó
belangrijk punt, dat hy de voorzitter verzocht, de vergadering te
schorsen, opdat nader overleg tussen

de fracties kon worden gepleegd.
De voorzitter zegde hierop een
schorsing toe van vijf voor tienen
tot tien minuten over tienen. Na
heropening meende Mr. van Fenema, dat thans over dit punt onderlinff genoeg overleg was gepleegd,
waarna hij het voorstel tot beide genoemde verhogingen over te gaan,
zonder verder debat in stemming
bracht. Het werd aangenomen met
9 tegen 6 stemmen.
De overige agendapunten brachten
weinig moeilijkheden. Een wijziging
in de overeenkomst met de N.V.
Gasvoorziening Noordwest Nederland, werd aanvaard.
Financiële medewerking werd toegezegd voor het aanschaffen van
gymnastiekmateriaal voor de Beatrixschool. Lesuren voor het vakonderwijs in 1964 werden vastgesteld,
alsmede de subsidiëring van het lager .onderwijs.
ƒ 600 subsidie werd beschikbaar gesteld als aandeel van Zandvoort in
het te houden streekonderzoek naar
de behoefte aan voorzieningen voor
lichamelijke oefening en sport in
de gemeenten in Zuid Kennemerland
Het subsidie aan het plaatselijk
schoolmelkcomité werd voor 1964
verhoogd van ƒ 1800 tot ƒ 4700,
waardoor de schoolmelkvoorziening
in Zandvoort dit jsar gewaarborgd
is.
Een subsidie van ƒ 8.870.— werd beschikbaar gesteld voor het aanschaffen van gymnastiekmateriaal in
de Hannie Schaftschool. De contactcommissie voor Culturele belangen
werd samengesteld volgens de voordracht, die reeds eerder werd gepubliceerd en de partiële wijziging
2 van het partiële uitbreidingsplan
in ondedelen „zuid" werd vastgesteld. De raad ging ermee accoord
bij hef gasbodrrjr in het eerste half 7
jaar 1964: ƒ ~ 26.000,- eiVbij het'\vu-~
terbedrijf ƒ 13.000,— te investeren,
hoofdzakelijk wegens noodzakelijke
uitbreidingen van het hoofdleidingnet.
De verkoop van grond voor 20 premiewoningen aan de Boerlagestraat/
Reinwardstraat, door de woningbouwvereniging „Eendracht maakt
macht" werd opnieuw vastgesteld
wegens een onjuiste berekening en
het presentiegeld van de leden van
de advies commissie „Woonruimtewet" werd verhoogd van ƒ 6.— tot
ƒ 9.— per vergadering. Enkele voorstellcii betreffende regeling van
ziektekosten voor de ambtenaren
werden aanvaard, evenals het voorstel in te gaan op de aanbieding van
een tweetal geldleningen, elk groot
ƒ 500.000,— respectievelijk te aanvaarden op 2 januari en 2 maart '66.
Bijbel voor de raadzaal
Onder dank aanvaardde de raad
een Bijbel voor de raadzaal in luxe
uitgave, geschonken door de stichting „Oecumenisch contact Zandvoort. De heer Gosen deed de suggestie van deze Bijbel geen museumstuk te maken, doch er bij voorkomende gelegenheden ook iets uit
voor te lezen. De heer Slegers was
biy en verheugd over deze aanbieding en de heer Breure opperde het
denkbeeld, de Bijbel open te leggen
gedurende de komende tien jaren
bü l Corinthe 13, waarvan de raad
stellig nog veel zou kunnen leren.
De voorzitter wilde beide suggesties
gaarne overnemen en bracht namens
de raad waardering en dank voor
dit büzonder op pry's gestelde gebaar van de stichting.
Benoemingen
T,ot Istc fitter bij de bedrijven
werd uit het tweetal H. M. de Groot
te Heemstede en G. Pesman te Bloemendaal, eerstgenoemde met 10 tegen 5 stemmen benoemd, terwijl de
periodiek afgetreden bestuursleden
van Maatschappelijk hulpbetoon
werden herkozen, te weten de dames
G. Bokma en, Mevrouw R. M. Kaars
Sijpesteijn-van Ditmar en de heren
J. van Honschooten en A. J. van
der Moolen.
Rondvraag
De heer L. Sok vroeg naar de gang
van zaken bij de verdeling van
woonruimte bij de woningbouwvereniging „Eendracht maakt macht".
De voorzitter zegde schriftelijke informaties toe.
De heer L.J. Breure maakte er meiding van, dat volgens een vakblad
uit het schildersbedrijf, in Zandvoort
in 1963 acht schilderwerken onderhands werden uitbesteed, die alle
aan één Zandvoortse schilder werden toegewezen. Hy las het rijtje
van werken uit het vakblad voor en
achtte deze gang van zaken verkcerd, omdat er toch zeker nog wel
meer goede schilders in Zandvoort
zijn. Bovendien wordt er gemompeld
dat hier voorkeur in het spel was
van een ambtenaar van Publieke
werken, die met de toewijzingen belast was.
De voorzitter was de heer Breure
dankbaar voor deze mededeling en
zegde een nader onderzoek toe.

De Veenendaalse

Technisch Bureau FEENSTRA

Haltestraat 59
Ie keus, naadloze

Telef. 2065

-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

NYLONS
zeer goede kous
maat 8<A>-11

95 et. per paar
Wij gaan nog even door met
onze bijzondere OPRUIMING
te_gen afbraakprijzen!
Ziet de etalages!

Serie
1964

Dranken bestellen? r)f\(\r)
Brokmeier bellen! L\J\)L
48 cm. beeld ƒ825,-;

Alleen deze Week!!

59 cm. beeld ƒ 895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten

100 gr. SPORTWOL van ƒ 2,98
NU ƒ1,98
100 gr. JAEGERWOL nu ƒ 1,68
100 gr. SOKKEN WOL
van ƒ 2,25 NU ƒ 1,78
BOLLEN JAEGER WOL
50 gr. NU 98 et.
BABYWOL in 5 kleuren,
NU 98 et.

BROODROOSTERS in kleuren ƒ 49,95; in chroom ƒ 53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze
in Draagbare
Radiotoestellen

De Wolbaai

Haltestraat 12 - Telef. 2099
Da heer Koning kreeg op zijn vraag
betreffende het niet toewijzen van
een aanvankelijk toegewezen woning van de woningbouwvereniging
„Eendracht maakt macht" aan een
Zandvoortse ambtenaar, omdat deze
bij nader onderzoek het door hem
bewoonde huis zou hebben verwaarloosd, van de voorzitter ten antwoord, dat het college en ook de
raad hier niet competent zijn, omjilat het ceirzaak v tin B.M.M. betreft.
De heer D. Petrovitch deed de suggcstie, in het komende seizoen elke
dag de hoofdstraten schoon to spuitf-n. De voorzitter zegde toe, hieraan
de nodige aandaccht te zullen besteden.
Tenslotte sprak de heer Petrovitch
zijn afkeuring uit over het stunten
van een zweefvliegcr op het circuit
en verzocht maatregelen om dit in
de toekomst te voorkomen.
De voorzitter deelde mede, dat het
stunten zonder zijn voorkennis plotseling was geschied en ook aan de
circuit-contrôle was ontgaan. Spreker had, toen hem daarna vergurining werd gevraagd voor een tweede»
proef, dit geweigerd, omdat hij dergelijke halsbrekende toeren op het
circuit in geen geval wilde doen
plaats hebben. Iets dergelijks zal
ook in de toekomst door hem steeds
weer verboden worden. Om ruim
half elf werd daarna de vergadering
gesloten.
K.
BURGERLIJKE STAND
Geboren: Mariene, d. van D. Sijpestijn en A. M. Goedhart. Mary, d.
van E. Bol en V. M. Pijcke.
Cornelia, d. van J. Zwemmer en
C. J. Kreijger. Sandra, d. van H.
van Duijn en H.A.E.J. Zwemmer.
Elbert Krijn Hcnricus, z. van A.
C. Kerkman en A. H. C. Dekkers.
Overleden: Maartje Wijngaarden, 86
jaar, geh. met C. Loos.
DS. DE RU HERSTELLENDE
Dominee C. de Ru, predikant bij
de Hervormde kerk te Zandvoort,
die geruime tijd wegens een maagaandoening in een ziekenhuis was
opgenomen en daarna thuis verder
rust moest houden, is thans in zoverre hersteld, dat hij voor het eerst
na lange tijd op zondag 2 februari
weer in de ochtenddienst hoopt voor
te gaan. Wij feliciteren Ds. de Ru
van harte met dit herstel en hopen,
dat hij onder Gods Zegen een nieuwe Zegenrijke ambtsperiode in
Zandvoort mag tegemoet gaan.

ƒ 138,ƒ 168,PHILIPS TELEVISDETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Voor Uw nieuwe coiffure

„Cbowné":
'Coiffeur pour dames.
~
.
Tramstraat 11 - Telef. 2723
- 's Maandags gesloten.

Een hoekje in onze showroom

/t
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten

GESCHENK VOOR KERKTUIN
Als stoffelijk bewijs van erkentelijkheid voor het beschikbaar stellen van de Hervormde kerk voor
de zondagsdiensten, ten tijde dat de
Gereformeerde kerk in Zandvoort
door verbouwing gesloten was, heeft
het kerkbestuur van de Gereformeerde kerk tijdens een samcnspreking welke plaats had met het Hervormde kerkbestuur, aan laatstgenoemd bestuur een bijdrage geschonken te bestemmen voor de aanplant van de tuin van de Hervormde kerk.
Dit bijzonder vriendelijk gebaar
werd door het Hervormde kerkbestuur op hoge prijs gesteld.

ttOTSL 80UWES

H O O G W A TE R
febr.:
Strand
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
6.41 2.- 18.56 14.30 10.30-17.00
7.21 3.- 19.37 15.— 11.30-17.30
8.- 3.30 20.16 16.— 12.00-18.00
8.38 4- 21.04 16.30 12.30-19.00
9.31 5.- 22.01 17.30 13.30-20.00
10.32 6.00 23.13 18.30 14.30-21.00
11.48 7.- 24.33 19.30 15.30-22.30
Samengesteld door P.v.d.MrjeKCzn.

Amerikaans danspaar

Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend
Voor een modern
en charmant kapsel.

Zaterdag l en zondag 2 febr.:
elke avond 8.30 uur:
Het orkest

SALON DE COIFFURE

Irene and her
gentlemen

Haltestraat 63 - Telef. 2214

*
In ons cabareten
variétéprogramma:

Bill and Sherri
Freddy Kenton
Jongleur
*
's Zondagsmiddags MATINEE
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wijzigingen voorbehouden.
V.

'

J

's Maandags gesloten

eenrnéëFvvJeés en betaaPminder
Enorme prijsverlaging
VARKENSKARBONADE

wa;
vanaf f 598,GRATIS ééN WEEK OP PROEF! Uw oude wasmachiiie beeft een hoge inruilwaarde!

250 gr. BIEFSTUK

VELO ook voor T.V., radio's, meubels, vloerbcclekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifuges,
haarden enz. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
of vraag vrijblijvend inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort - Telef. 4590

ƒ 2,25

WEEKENDRECLAME:
100 gr. Ham en
100 gr. Boterhamworst 99 et.

LAMSVLEES voordelig, gezond en lekker
KARBONADE
ROLLADE

ƒ 1,75
ƒ 2,25

onze bijzondere weekend
reclame:
4 HAZELINO's
250 gr. ALLERHANDE
250 gr. BOTER ALLERHANDE
150 gr. CHOCOLADE FANTASIE
HEBT U EEN KINDERFEESTJE?
Wij verzorgen Uw kinder petit

BOUTLAPPEN
RONDE BOUT

ƒ 2,98
ƒ3,25

Burger

ƒ 1,20
95 et.
ƒ 1,30
79 et.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. de;Ru.
Bediening H. Avondmaal met prediking. Collecte Werelddiakonaat.
Jeugdkapel: de heer W. C. de Groot
Het Huis in de Duinen 19.30 uur:
Ds. G. K. v.d. Horst. (Uitsluitend
voor bewoners van het tehuis).
PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen om 7.30 en 11.30 uur.
9.30 uur Hoogmis. 19.30 uur avondgebed. In de week K. Missen om 7,
7.45 en 9 uur.
Beatrixschool Zandvoort-noord:
H.H. Missen om 8.30 en 11.30 uur.

Schouder 2,88, Rib 2,98, Haas 3,08 v. kg

HALTESTRAAT 23 - TELEF. 2159

„ , GODSDIENSTOEFENINGEN'' f
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15
Zondag a.s. 10 en. 7 uur:
- ',
Ds. W. Blanken van Badhoevedorp.

HALTESTRAAT 3

NED. PROTESTANTEN. BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Mej. Drs. A.
A. Int Veld. Rem. Bentveld.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. 15 uur samenkomst in
huize „Pniël", Zuiderstraat 3.
Spr. Zr. B. Helmhout
JEHOVAH's GETUIGK7"
Maandag 20-21 uur Gemeen^ •• .appelijke bijbelstudie. Zonda0 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draiierstraat 5.

fours.

Voor elke beurs,
't Zij groot of klein,
Zal er bij Drommel
Iets naar Uw keuze zijn!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151
Kerkstraat 35
Telefoon 2452

SPAARBANKBOEKJES

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten.
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

met een opzegtermijn van 3 maanden

Hout- en boardhandel

Begrafenissen

% RENTE

„ CENTRUM"
Naast perceel Breclerodestraat l, dr. Flieringa.

NUTSSPAARBANK

Metselzand

HAARLEM - HEEMSTEDE - BLOEMENDAAL
ZANDVOORT - BENNEBROEK - HILLEGOM

Portland cement
Carbolineum
TIMMERWERKPLAATS SLAGVELD
Dagelijks geopend.

Compleet met buitenantenne Radio
ook draagbaar te gebruiken in tas

slechts f 89,00

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

DISCOTARIA

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

THORBECKESTRAAT 15

RUND-, KALFS- EN **~.~ .,<-~*
VARKENSSLAGERIJ
O O F V3li
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan
Rund-, Kal?s- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.
VOOR DE BOTEKHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
200gr.Pork
ƒ0,59

100 gr. Pekelvlees. en 100 gr. Lunchworst ƒ 0,85
250 gr. Gelderse gekookte worst
ƒ 0,85
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10
Ziet onze etalage!

,/t Tyïiiboowhuis11
HEEMSTEDE

Uw tuin vraagt in deze koude wintertijd extra verzorging!
Wij leveren U gaarne compost en turfmolm en alle benodigde
meststoffen, óók voor Uw Kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
VOGELVOEDERHUISJES in berken, Larix en bamboe v.a. ƒ12,50
TUINGEREEDS CHAPPEN
VOGELKOOIEN - SIERPOTTEN
AMARYLLIS in prachtige geschenkcndoos
ƒ 6,50
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en katténbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsverhoging thuisbezorgd!
Wü geven ook Contantzcgels!
Onze nieuwe prijscourant „Bloem- en groentezadcn" is van heden
af weer gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezondcn.

ASIeen Kosterstraat bij het Kerkplein

15 SINAASAPPELEN ƒ1,35

10 Roomverse EIEREN 99 cl.

LOF
LOF

>/•• kilo 40 et
V. kilo 55 cl.

CPRTTTTT7M

l / , IriTn 5Q nf

10 JAFFA's
ƒ 1,45
8 MANDARIJNEN . . ƒ 1,00
10 VALENCIA's
ƒ 1,25
10 VALENCIA's
ƒ 0,95
5 NAVEL's
ƒ 1,10
10 NAVEL's
ƒ 1,25
GRAPE FRUIT Jaffa
4 stuks ƒ1,20
10 CITROENEN
ƒ 1,25
2 pond Ilandgoudreinett. ƒ0,70
3 pond Moes goudreinett. ƒ0,50
Golden Delicious p. kilo ƒ0,85

3 pond Extra
Ilandgoudreiiietten
89 et.

22 cl
85 et.
58 cl.
30 cl.
30 et.
35 et.
05 cl.
30 et.
38 et

Golden Delicious 3 pond ƒ0,69
1 kilo BANANEN
ƒ0,89

10 extra grote PERS
SINAASAPPELEN
ƒ 1,25

DINSDAG: Let op!!
10 kilo ZEEUWSE KLEIAARDAPPELEN (prima) ƒ1,50

Stichting- Huishoudelijke
en Gezinsvoorlichting

Cursus stofferen
leraar de heer B.N. Krom.
4 lessen op zaterdagochtend 8, 15,
22 en 29 febr., half tien, in gebouw
Tolweg 10.
De cursus is bestemd voor dames e»i
heren en kan alleen doorgaan bij
voldoende deelname. Daarom is
voorafgaande opgave gewenst.
Schriftelijk aan mevr. A. Blaauboer-Zwart, Huize Sterre der Zee,
Hogeweg 82, of telefonisch no. 4655
tussen 8.30-9 uur v.m. of 12-2 u. n,m.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar I
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

ENORME SORTERING!

De Amsterdammer

SLA per sluk
TOMATEN
i/» kilo
Schorseneren
V2 kilo
WORTELEN . . per kilo
UIEN
per kilo
RODE KOOL per kilo
PATAT
1/2 kilo
KOOLRAAP .. 1 kilo
CHAMPIGNONS 100 gr.

Rouwkamer . - -

JAC. KOPER

DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872
Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel
vrijblijvend.

Gemeente Zandvoort

AUTO RADIO

DE SCHERPSTE PRIJZEN!

Crëmatie's

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Autoverhuur

Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

-

3 pond
COX D'ORANGE
98 et.

DONDERDAG: Let op!!

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!
Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbü!
Telef. 2254
Telef. 2150
EEN TAXI?

Bfonchiletfen
Hoestdrank in tabletvorm.95ct
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zondag 26 januari:
Vriendschappelijk
Zandv.meeuwen l - Lisso l 3-1
Zandv.mecuwen 2 - Lisse 2 3-4
Zandv.meeuwen 4 - T.Z.B, l 4-6
Zandv.meeuwen 5 - T.Z.B. 2 6-5
Programma zaterdag l februari:
Zandvoortm. - E.T.O.
15.30 u.
6. Kenn.land 3 - Zandv. 2 14.30 u.
j 15. T,w. Jeugd - Z?pdv.m. 3 14.30 u.
Adspir anten:
40. Zandv.m. a - Schoten a 14 u.
44. Zandvoortm. b - H.F.C, b 14 u.
76. Hfd. Boys b - Zandv. d 14.30 u.
100. Kenn.land d, - Zandv.m. f 15 u.
104.- Kenn.land f - Zandv.m. g 15 u.
Programma zondag 2 februari:
Schoten - Zandvoortm. 14.30 u.
Zandv.m. 2 - St.vogels 3 14.30 u.
23. St.vogels 5 - Zandv.m. 3 9.45 u.
30. Zandv.m. 4 - Haarlem 5 9.45 u.
67. Zandv.m. 5 - T.Y.B.B. 6 12.30 u.
77. Zandv.m. 6 - Ripperda 7 9.45 u.
92. E.H.S. 7 - Zandvoortm. 7 12 u.
Junioren:
111. Zandv.m. a - A.D.O.'20 a 12.30 u.
134. Geel Wit b - Zandv.m. c 14 u.
145. T.H.B, a - Zandv.m. d 9.45 u.
151. Zandv.m. c - Ripperda c 9.45 u.
Dit programma is hetzelfde als liet
afgelaste van vorige week. De opstellmgen blijven ongewijzigd. Evenluele veranderingen hierin volgen
per kaart.
•
, "
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afdeling handbal
Uitslagen zaalhandbal Heemstede.
Zaterdag 25 januari:
Meisjes: Atlas a - Z.M. a 13-9
Uitslagen zaalhandbal Heemskerk
Zaterdag 25 januari:
Jongens: De Blinkcrt - Z.M.
7-6
Meisjes:
IJmond l - Z.M. l 6-1
IJmondi 2 - Z.M. 2
1-7
Zondag 26 januari:
Heren: De Blinkert 2 - Z.M. l 10-19
Heren jun.: IJmond l - Z.M. 22-1
Dames: Z.M. - IJmond 3
2-1
Domes jun.: Z.M. - ODIN
3-5
Programma zaalhandbal Heemskerk
Zaterdag l februari:
Meisjes: Z.M. l - De Blinkert l 16 u.
ADO - Z.M. 2
16.30 u.
Zondag 2 februari:
Heren: IJmond' 2 - Z.M. 2
11 u.
Heren jun.: Rapiditas - Z.M. 11.40 u.
Dames: Z.M. - ADO
12.10 u.
Dames jun.: H.B.C. 2 - Z.M. 17.45 u.
Zaalhandbal Heemstede
Op zaterdag l februari zal door onzo meisjes-adspirantcn niet in
Heemstede gespeeld worden.
K.J.C. „ZANDVOORT"
Na de woensdag j.l. gespeelde
vierde ronde voor het Paastoernooi
luidt de stand: 1. G. Meyer; 2. W.
Molenaar; 3. R. Nansink; 4. J. Boekhout.
Donderdag speelden wij in Amstcrdam tegen K.J.C. „De Ton" om
de gouden medalje. „De Ton" behaalde 14 punten, Zandvoort 13.
In december komen zij naar
Zandvoort. Dus jongens, ' houdt
goede moed!
FOLKLOREVERENIGING
„DE WURF"
De Zandvoortse folklorevereniging „de Wurf" belegt de jaarlijkse
algemene ledenvergadering op vrijdag 7 feoruari in het Gemeenschapshuis.
Voor de bestuursverkiezing hebben
de reglementair aftredende Ie vporzitter, 2e secretaris en 1ste penningmeester zich' herkiesbaar gesteld.
De plannen voor dit jaar zullen
worden besproken evenals de mogelijkheden voor 1964 voor de volksdansgroep.

SOCIëTEIT „VOOR ANKER"
Maandag 27 januari was weer een
heel mooie middag voor de leden
van „Voor Anker". Door de heer
Spoelstra uit Haarlem werd n.l. een
pracht middag gegeven over de dieren in „Blijdorp" in Rotterdam. De
dia's die er bij werden vertoond
waren bijzonder mooi en duidelijk
en daarbij de gegeven toelichting
maakte dat het een onvergetelijke
middag is geworden. Een beschrijving hiervan te geven is ondoenlijk.
Prachtige diersoorten werden ons
getoond, met schitterende kleuren.
Een ieder was vol lef "over deze vertoning voor een geheel gevulde zaalr
NEDERL. VER. VAN HUISVROUWEN VIERDE EERSTE LUSTRUM
In het Badhotel heeft de afdeling
Zandvoort van de Nederlandse vereniging van huisvrouwen woensdag
j.l. haar eerste lustrum gevierd. De
presidente mevrouw C.W. de BruijnEdeling, verwelkomde de ruim 100
aanwezigen, in het bijzonder de
ere-presidente mevrouw M. van
Fenema-Brantsma en de oud-presidente mevrouw de Muinck-Keizer,
alsmede afgevaardigden van het bestuur van de Haarlemse afdeling.
In haar herinneringswoord memoreerde mevrouw de Bruiin onder
andere, dat voor de laatste oorlog
reeds korte tijd een afdeling, van de
Nederlandse vereniging van huisvrouwen had bestaan, -die op 27
januari 1959 werd her-opgericht.
Men startte toen met 37 leden. Een
maand later was dit aantal reeds
gegroeid tot 71 en aan het einde van
het jaar tot ruim honderd. Thans
zijn moer dan 150 dames lid van de
afdeling en nog steeds verheugt men
zich in een gestadige groei. Er werd
direct reeds een grote aktiviteit ontplooid. Een nog altijd zich handhavend maandblad zag het levenslicht, verschillende clubs werden opgericht en talrijke excursies en bijzondere middagen werden gcorganiscerd. De grote geestdrift en energie van de oud-presidente, mevrouw
de Muinck-Keizer droeg hieraan
zeer veel bij. In 1962 vertrok deze
naar elders, doch liet een goed getraind bestuur achter, dat op enthousiaste wijze de afdelmgszaken blijft
behartigen.
Mevrouw de Muinck-Keizer, hierna het woord verkrijgend, betoonde
zich bijzonder verheugd over de nog
steeds voortgaande uitbreiding van
de afdeling. Hier werd iets opgebouwd, waarop men in Zandvoort
terecht trots kan zijn, meende s>pr.
en het hoofdbestuur waardeert de
aktiviteitcn van deze „kleuter onder
de afdelingen", die tot één der jongste in ons land behoort, zeer bijzonder. Namens leden en oud-leden
schonk spreekster hierna mevrouw
de Bruijn een voorzitsters-hamer.
Mevrouw Poelstra sprak namens
het bestuur van de afdeling Haarlem, memoreerde, dat Zandvoort ucn
levendige en bloeiende afdeling
word en liet' haar gelukwensen, met
dti eerste lustrum vergezeld gaan
van een luxe doos bonbons voor het
bestuur.
Nadat de presidente gewag had
gemaakt van de vele bloemen en
geschenken, die de afdeling ontving,
alsmede van de talrijke gelnkstelegrammen, werd de bijeenkomst verder voortgezet met het succesvol
optreden van mevr. Cobi Schreijer
die met gitaarbegeleiding op fraai
kunstzinnige wijze oude liederen en
ballades ten gehore bracht, waarmede de aanwezigen kostelijke momenten beleefden en het goochelduo
„De Stefani's", die met hun bijzonder goede nummers de aanwezigen
van de ene verbazing in de andere
deden vallen.
De jubilerende afdeling van deze
aktieve vereniging kan dan ook op
een zeer geslaagde eerste histrumviering terugzien.

Herkeuring- der maten en gewichten
Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort vestigen er de aandacht
op, dat op maandag 3 februari 1964
van 9.30 - 12.30 en van 13.30 - 16.00
uur en op dinsdag 4 .februari 1964
van 9 - 12.30 uur, in het gebouw
„De Witte Zwaan" aan het Dorpsplein, alhier, zitting zal worden gehouden voor de herkeuring der maten en gewichten.
Aan de herijkplichtigen zijn door
de dienst van hei, IJkwezen zoveel
als mogelijk is oproepingen uitgereikt, vermeldende het "tijdstip;
waarop de maten, gewichten en
meetwerktuigen ter keuring kunnen
•worden' aangeboden;-" In-zijn~eigen
belang houde men. zich aan dit tijdstip!
.. Er wordt uitdrukkelijk op'gewezen, dat de "verplichting tot her. keuring blijft bestaan, ook al wordt
. geen oproeping ontvangen.
Zandvoort, 22 januari 1964.
Burgemeesteren" '•~~
Wethouders voornoemd,
De Burgemeester,
(get.) VAN FENEMA.
De Secretaris,
(gct.) W. BOSMAN.
OPENBARE BEKENDMAKING
De wnd. Direkteur van de dienst
van publieke werken maakt bekend
dat gedurende de periode van 3
februari 1964 tot en met 28 februari
1964 het huisvuil wordt opgehaald
van 7.30 tot 17.15 uur.
DOKTERSDIENST
T
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het,
telefoon-nummer van de huisarts.
DIENST WIJK VERPLEEGSTERS "
Zondag a.s.: Zuster A. Langeveld,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791. '
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mej. G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: J. Hagedoorn, Heemsteedse Dreef 11, Heemstede, telefoon (02500) 35521.
APOTHEKEN:
Van zaterdag l t.m. vrijdag 7 febr.
na 6.30 uur 's avonds: avond nacht
en zondagsdienst de Zandvoortse
apotheek, Haltestraat 8, tel. 3185.
Echter uitsluitend voor receptenspoedgevallen. De diensten-wisselen
"s zaterdagsavonds om 6.30 uur.'

Talar ni Svenska??
(Spreekt U Zweeds???)
Dat hoeft ook niet, maar indien U
voor Zweedse zomergasten kamers '
met gebr. v. of vrije keuken be-,
schikbaar hebt, verzoeken wij U
vriendelijk kontakt met ons te willen opnemen. Vergoeding ca. ƒ 6,50
per persoon per nacht. Totale uitbetaling a.h. einde van het seizoen.
Inlichtingen: uitsluitend zaterdags
tussen 14.00-16.00: RESO Vertegen-'
woordiging. Kostverlorenstraat 37,
Zandvoort, Tel. 02507 - 4356

A. HOEKEMA
Zr. Dina Bfondersstraat 1ST
Zandvoort - Telefoon 3369:
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES.
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

mm mm
EADIO SEIVICE

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
- - Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
< 22 et. p. m.m.
pagina l
^42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40%> red.
Bij contract belangr. kort.

ERRES

Koelkasten - Stofzuigers

OKT. 1963
Veertig jaar toonaangevend:

OKT. 1923
Veertig jaar in Zandvoort.

L

&
Meubelen - Bedden - Ledikanten - Dekens
Gordijnen - Tapijten - Cocosartikelen.

SCHOONHEDDS- SPECIALISTE
Pcdicure - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

Linoleums

-

Colovinyl tegels

-

Balatums

LUXAFLEX ZONWERING.

Haltestraat 27-29, Tel. 2596, Zandvoort
M. Molenaarstraat 6, Tel. 3759

WIE kan inlichtingen verstrekken over onze ,Puck'?
r
AUTOVERHUUR
Cyperse kater met witte
1500
neus, bef en poten. Fam.
'Grote nieuwe Volkswagen Ter Bruggen, Zandv.laan
' Volkswagens '62 en '63
41, Telef. 3418.
Óók Opel's Rekord '62-'63
en Chevrolet-Impala
Pieters, Haarlemmerstr. 2,
Telef. 4200 en 3652
betaalt voor lompen 30 et.
per kg. Tijdschriften, kranTE KOOP: " HUIS aan de ten en karton 5 et. per kg.
Lood 50 et. per kg.
Schotersingel te Haarlem,
•waarvan vrij bovenhuis Zink 40 et. p* kg. Koper,
leeg te aanvaarden, koop- geysers, • baden, haarden,
som ƒ 29.000,— k.k. voor tegen de hoogste waarde.
Alles wordt gehaald.
Haarlemmers.
TE'KOOP: beleggingsper- Pakhuis: Schelpenplein 7,
ceel te Haarlem aan de
Telef. 2815
Regulierstraat, huur ƒ1100
p.j.,, lasten ƒ100,- p. 3., Financiering van nieuwe
koopsom ƒ 15.000,- k.k.
en gebruikte automobielen.
TE KOOP GEVRAAGD: W.A. Verzekering motorlege- .en beleggingsperce- rijtuigen. Zaterdag tot l u.
len in Zandvoort en omge- geopend. Admin.kant.Kroes
ving. Brieven onder num- Zijlweg 46, Haarlem, Telef.
mer 23-1 bur. v.d. blad.
17632.

Akersloot

TER OVERNAME: damesfiets, grijs m. blauw, merk
„Peerless", i.z.g.st. ƒ60,-.
Telef. 4024.

Hedenavond nog kijken!
Occasion
T.V.'s v.a. ƒ75,-.
l
/2 jaar garantie, blijvende
service. Gemakk. betaling.
Ook verhuur van T.V.'s.
J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, Telef. 4307.
Nette JONGEN GEVE.
voor winkclwerk (geen
bezorgwerk). De Amsterdamse groente- en fruithal
Kosterstraat 13a.
Door dame met zoon. gesepareerde WOONRUIMTE
te koop of te huur gevr.
in de kuststreek, gemeub.
of ongemeub., met of zonder pension; liefst met garage. Brieven onder no. 475
Boekh. Fa. R. Los, Bussum
PEDICURE - MANICURE
Voet- en handmassage
Steunzolen naar maat.
Med. Gedipl.
Mevr. A.M. v.d. Mije-Walet
Haarlemmerstr.46, Tel.3989

fl G Slinger
'
GEDIPL. OPTICIEN
[ ERK.ZIEKENFOHPiUVERflNCIERl

Telefoon 4395
:
GROTE KROCHT 20a

N A A I M'A C H I N E S
Reparatie, taxatie, inruil.
W. Draüerstr. 12, Tel. 3751

ZIET ONZE SHOWROOM

SHOWMANTELS
(wintermode 1963-1964)

Brieven onder no. 4-4 bureau v.d. blad.

bracht onder motto
„HET MOOISTE VAN HET MOOISTE",
biedt U een uitgelezen collectie showmanlels
in prijzen van

KASTANJETAKKEN,
KATJES, FORSYTHIA'S,
MIMOSA !

29,-

39,-

met een keus uit circa 90 modellen en dessins.
(Zeer leuke mantels voor tecners),
In de maten 38 tot 52 met royale Edelbontkragen
als: Persianer, Indisch Lam, Petit Gris, Nerts,
Blauwvos enz.:

Narcissen, seringen, tulpen,
hyacinthen, blauwe druif j es
en alle voorjaarsbloemen
vindt U in een grote keuze bij

49,- 59,- 65,en niet duurder
Zeer dure mantels, U ziet het zo, iets hoger en
gevarieerder in prijs!!

TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!

Voor Uw drukwerk':
Drukkerij Van Petegem & Zn.
Tfc

Kerkstraat 28

"-

Telefoon 2793

Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prUs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalagel

Serie aparte
B O N T M A N T E L S
ongekend laag in. prijs!
„U bent veilig!", want wij geven beslist
100 %> service en schriftelijke garantie.

KLASSE

Laat dit niet aan U voorbijgaan!
Die komt, die koopt!!

Mevr. J. Collewijn

-

Mannequin

KLEINE HOUTSTRAAT 24

(CARNAVAL

HAARLEM

MONOPÖLE

in alle zalen van het

Badhotel

VRIJDAG 31 JANUARI - 20 UUR:

De zwarte Ridder
van Cornwall

Boulevard Paulus Loot l' - Zandvoort -Tel. 4941

Toegang 14 jaar.

zaterdag 1 februari 1964

ZATERDAG l en ZONDAG 2 FEBR. - 20 UUR

TE HUUR GEVRAAGD:
van 15 juni - l aug.
HUISJE OF FLAT
m. 6 slaappl. Br. Mr. Randag, Mollaan 5, Bloemendaal, TeL 02500 - 50166.

Lompen-25-- 30 et. p. kg.
Kranten, tijdschriften, geel
koper, rood koper, zink,
lood, _ ijzer, haarden, geysers tégen beursnoteringen. Café Oomstee
POTGIETERSTRAAT 32 Elke donderdag en vrijdag
TEL. 4376
SPECIALE
U belt, wij komen!
MOSSELEN-AVOND
Zeestraat 62 - Telef. 2263
SCHOONHEIDS- EN
VERMAGERINGSSALON Alle stoelen en tafels
hebben w» voor uw bedrijf!
Terrasstoelen ƒ 12,50; zaalCOBI BEEK-MEISNER stoelen
ƒ 10,50. Verder café
. Vermagering
en rest. stoelen en fauzonder hongerkuur
teuils, bekleed en onbekl.
Succes verzekerd!
Tafels in alle maten. Ook
W. Draüerstr. 3, Tel. 3412 met plastic blad. Belangrijke kortingen voor bedrijven. Bezoekt onze toonMEISJE GEVRAAGD v. kamers. Enorme sortering.
9-5 ,uur, in gez. v. 2 pers.
Zeer lage prijzen.
Mevr. Kaars Sijpesteijn, Joh. v.d. Voort, Plantage
Zuidboulevard 53, tel. 3184 Middenlaan 70, Amsterdam.
Telef. 020 - 50667.
W O N I N G R U I L
Haarlom-N. - Zandvoort
Aangeb.: vrij huis, bev.: N.I.P.O. (Nederlands Instikamersuite. 2 gr. slaapk., tuut voor de Publieke Opil "klein) kamertje en 2 zol- nie vraagt ENQUETEURS
der-slaapk., badkam., ach- en ENQUETRICES om als
terbalkon, voor- en ach- regel maandag(avond) in
tertuin met achteruit. Ge- hun gemeente vraaggeheel vrij uitzicht. Huur- sprekken to houden aanprijs ƒ95,-. Gevr.: kleiner de hand van vragenlijsten.
huis, mooi gelegen, liefst Vergoeding op basis van
met garage. Br. no. 30-1 gewerkte uren. Min. leeftijd 21 jaar. Vraag inl. bij
bureau van dit blad.
het N.I.P.O., Barentszplein
TE KOOP: Philips T.V. 7, Amsterdam. Vermeld op
53 cm. Brederodestraat 92. uw briof letter BD.

\

De bekende mannequin Mevrouw J. Collewijn,
die met enorm succes nieuwe

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
Middelslag POEDELTJES
TE5 KOOP. Dr.Schaepmanstraat 13. Telef. 3997.

Betaling desgewenst in overleg

DIT ZIJN GEEN PRIJZEN MEER!

Aangeboden: Huis met 8 kamers, 2 keukens, 2 w.c.'s, douche en dubbele garage.

-

Burg. Engel bertsstraat 64
Telef. 2914

f ! ! KRATS ! !

Gevraagd:

HALTESTRAAT 65

AANGEB.: Slaapk. am.
(litsyum.) compl. Dr. Gerkestraat 32rd.,

Bert-geeft de
hoogste waarde!

Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Dr. J. P. Tlujsseweg 14, Tel. 4015

TANDARTS
wordt voortgezet door
TANDARTS
Badhuisplein 12

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

BEHANGERIJ
STOFFEERDERIJ
BEDDENMAKERIJ

Voetkundige

J. Arkenbout

J. KEUR

door particulier: HUIS of PLAT met onbelemmerd uitzicht op zee.

ALGEHELE INTERIEUR-VERZORGING

AMANDA BALKE

De praktijk van
G. N. Kruisheer

BLAUPUNKT

Electro-Radio
Technisch Bureau

Opening carnavalsfeest 20.30 uur, einde 4 uur.

KID GALAHAD
met Elvis Presley.

Triomfale intocht van

ZONDAGMIDDAG 2 FEBRUARI - 2.30 UUR:
Norman Wisdom in:

Prins Carnaval

Alles de lucht in

„Citroeanus"

Toegang alle leeftijden.

met de Raad van Elf, Hofnar, Hofkapel en Prinsengarde van de Carnavalsvereniging „De Volders" uit Eindhoven, Folkloi-eyer. „De Wurf",
Drumband en Zandvoorts Muziekkapel.

DONDERDAG 6 FEBRUARI - 20 UUR:

De laatste dagen van Pompeï

*7e<? 2SS0

Ontvangst bij „het huis in de duinen" om pl.m.
15.30 uur. 16 uur vertrek van de stoet naar het
Raadhuisplein, waarna aldaar de officiële begroeting in Zandvoort zal plaats hebben.

Heeft u onze
Carnavalsetalage
al gezien op
het Raadhuisplein?

ENTREEKAARTEN a ƒ 3,50 p. pers. incl. belast.
verkrijgbaar aan de receptie van het Badhotel,
voor zover nog voorradig, want het Badhotel
is geen stadion!!
De organisatoren van de Zotheid.
Normale consumptieprijzen!

Om je dood te lachen!
En prijzen, nog nooit zoiets gezien.
Voor al uw textiel

Nieuw voor Zandvoort!!
Nog vóór de vacantie Uw rijbewijs. Dit is mogelijk door U aan Ie melden voor een snelle en
grondige rijopleiding met indien U wenst een
gratis

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"
Centrale verwarming voor kolen, olie of gas.
J. H. BLASé, THORBECKESTRAAT 19,
Telefoon 3270, Zandvoort.
Financiering mogelqk.

zodat U beslagen ten ijs komt, alleen bij Rijschool

WELTEVREDEN
De rijschool met jarenlange ervaring en 100%
Service. Ook voor vrachtwagen-rijbewijs het
aangewezen adres, alsmede voor luxe verhuur.
Uitsluitend nieuwe auto's.
Erkend en Gedipl. N.B.A.
Rij ksgediplomeerd.
Dr. C. A. Gerkestraat 99 - Tel. 2294
Haarlem - Soendastraat 34 - Tel. 63636

Dames!

Voor uw kopje koffie met moorkop

* De laatste ronde in de
opruiming!
BABYDOLL's
1STE KEUS NYLONS
RESTANTEN KINDERVESTEN
.. ..
Donkerblauwe en gryze MAILLOTS v.a.
B.H.'s en STEP INS.

ƒ5,98
ƒ 1,45
ƒ 6,98
ƒ3,98

Doet Uwi voordeel bij

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.
Soendastraat 17 - Haarlem
Tel. 02500 - 50131
Levering alle soorten tegels in kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.
Laat vakkundig Uw oude paden in orde maken.

Adverteert in dit blad

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS WIJFieil

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

NOTTEN
HALTESTRAAT 59
Van Ouwel zegels worden aangenomen.

611 gedistilleerd!

Probeert U ook eens ons „speciaal tje"!

„C. t.
Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

-

Telefoon 4419

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 215O
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

EIER" A° 1896

ZANDVOORT
Haltestraat 50 -

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

Tel. 02507 - 2002

Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 -

Vraagt naar onze speciale wynaanbiedingen!

Tel. 4 02 70

In de keuken op de muur
is het beste BALAMUR!

J. van den Bos
woninginrichting
Bilderdykstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

In een wip
schoon schip

STOFZUIGERS alle merken, zonder
kassa-storting, vanaf ƒ 1,50 p.-week.
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PEWAAT
Kostverlorenstraat 7 -

Telef. 2534

ZEER FIJN - 1/1 BLIK
EERSTE KWALITEIT -

Vraagt eens een proefrit bij
GARAGE
JAC. VERSTEEGE & Zn.
Pakveldstr, 21 - Tel. 2323

PER POT

WIENER - FORS BLIK 10 STUKS

MW*"*wwyv"

/ Ook

voor alle
voorkomende
SCHOEN
REPARATIES

kunt U
sneller en' '

: voordeliger ••
fi
. * terecht bij

Boek- en Kantoorboekhandel
LEESBIBLIOTHEEK

Koper • Koreman
TOLWEG 18 - TELEF. 4321

Grote sortering in ordners,
kas-, debiteuren- en crediteurenboeken en alle kantoorbenodigdheden voor het
nieuwe jaar.

KEUZE UIT
6 SMAKEN
PER PAKJE

IN TOMATENSAUS - 1/2 BLIK

Bij feestklanken:
LEFPERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

met platform

Voor goede
schoenreparatie
BARKMEIJER
WIST U

Tolweg 24

-

1

Telefoon 3815

dat 20% korting op alle
stoomgoederen permanent wordt gegeven,

indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26
Chemische wassen]'
en ververij
Telefoon 2653

Schildersbedrijf

Solide en stabiel. 5 royale beukenhouten
treden met antislip-strips en ruim platform (40 x 34 cm). Doorlopende beugel
met steun op kniehoogte. Verchroomde
emmerhaak. Geheel gemoffeld buisstalen
frame met antislip doppen.

' VAN DE
VOLLETARWEKORREL GEBAKKEN,
BEVAT TWEE MAAL ZOVEEL
EIEREN ALS NORMAAL

in PMC-cheques

100 GRAM

Vergelijkbare winkelwaarde f47.50
Bestelnummer 460

PAK 220 GRAM

Burg-. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755

VLUGKOKEND - 500 GRAM

Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

DROOGKQKENO - 500 GRAM

DOE HET ZELF

DOE HET ZÓ!

Uw Perzisch
tapijt stuk?

KILOPAK
GESNEDEN - REDOART-1 1 BLIK

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Personen

BUK 340 GRAM

Mevr. Hose

Weegschaal

Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Luxe uitvoering. Uiterst betrouwbaar.
Zonder bukken leest u het juiste gewicht
door vergrotende lens. Brede opstap met
slipvrij lichtblauw vinyl. Wit moffelwerk
metstootrand. Verchroomde handgreep.

MET ROOKWORST - 1/1 BLIK
Glas- en verfhandel

RIPOLIN
Verkrijgbaar bij:

HOBOPLEX
Verf - Plakplastic
en alle andere
„Doe liet zelf" artikelen.
Stationsplein 13, Tel. 3346

G. deSchilder
Leeuw
Stationsstraat 9 - Telef. 2803

Speciaal adres
vakkundig
advies

Haal PMC-folder in de Albert Heijn-winkel met
alle bijzonderheden over de PMC-Huishoudtrap
en de PMC-Personenweegschaal en complete
beschrijving van alle premies, die u direct bij
de Premie-van-de-Maand Club kunt bestellen!

Prijzen gelden
t/m woensdag
5 februari

in PMC-chequcs

Vergelijkbare winkelwaarde f39.Bestelnummer 680 a

Dinsdags gesloten.

Vishandel

Opruimmgs-verkoop

deer slaagt U!

Weer guldens minder!

Bij feestklanken:
LEFFEKTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Duivenvoorden
Haltestraat 49 - Telef. 2261

1

CLUBPRIJS

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Uw adres voor
VERSE ZEEVIS
Uitgesneden zalm, bokking, sprot enz.
REKLAME: Grote gebakken SCHOL

50 CENT per stuk

Voor
verhuizingen
en ongeregeld vervoer
is en blyft Uw adres

P. KERKMAN
Haltestraat 63 -

Telef. 2214
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Nieuwjaarsrede Burgemeester
*

Zandvoortse
nen het kader van de bescherming
en de preventie, welke worden gegarandeerd, een vriendschappelijke
en begrijpelijke verhouding met de
politie op te bouwen en te ontwikkelen. De burgemeester vroeg daarom dit jaar nu eens te gaan ophouden met het fietsen op de trottoirs
dikwijls nog zonder licht en ook nog
in verboden rij-richting, de honden
aan de lijn te houden, bevuiling van
voetpaden te voorkomen en vooral
voor de bejaarden -en zieken het
„lawaai-brommen" achterwege te
laten, evenals het volkomen misplaatste „sar-uurtje" van de politie
door Zandvoortse jongens. Spreker
voegde hieraan de waarschuwing
toe, dat de politie de middelen heeft
en zo nodig erbij zal krijgen, om onruststokers, waar niemand van gediend is, onverwijld tot de orde te
roepen.
Bezorgdheid om financiën.
Mr. Van Fenema meende, dat de
gemeentelijke financiën reden tot
bezorgdheid geven, omdat de onvermijdelijke stijging van de uitgaven
niet automatisch gepaard gr,at met
een evenredige, vermeerdering van
inkomsten. Dit mag het gemeentebestuur er echter niet van weerhouden om die voorzieningen te
projecteren, welke het verzorgingspeil van de gemeente op een ver-

niveau zullen houden.
Zandvoort heeft daarbij nog het
bijzondere aspect van de recreatieve functie als badplaats voor
grote bevolkingsconcentraties in
binnen- en buitenland.
De vervulling van deze functie
stelt bijzondere eisen aan het finansieel potentieel der gemeente. Zo
'ang de wettelijke beletselen voor de
invoering van een geëigende hefCing op toeristische bestedingen nog
niet zijn weggenomen, heeft Zandvoort — met enkele andere toeristen
centra — volgens Zandvoorts eerste
burger aanspraak op toepassing van
aen „verfijning" van gemeenten met een sterk toeristisch karakter, een za_ak die nog steeds in
onderzoek is bij de Minister van
binnenlandse zaken en bij de raad
voor de gemeentefinanciën.
Aan liet slot van zijn bcschouwingon memoreerde Mr. Van Fenema
het vertrek uit gemeentedienst van
de heer M, Deutekom als directeur
van Publieke Werken, na bijna 16
jaar voorbeeldige ambtsvervulling,
wiens vertrek, mede om de redenen,
die hem hiertoe noopten, bijzonder
bliift betreurd en eindigde met de
wens uit te spreken, dat Gods Zegen ook in 1964 de gemeenteraad tot
onmisbare steun zou zijn in een
steeds groeiende Zandvoortse gemeenschap.

Nieuw systeem voor Rijksmeester de uitbreiding en vcrbetegoedkeuringen, verbetering en ring van het wegennet, met name
uitbreiding van het" wegennet voor de oost-west-vcrbindingen naar
bepleit. Meer begrip voor de de kust en voor de ontsluiting van
politie gevraagd. Gemeente- het kustgebied. Nog altijd bevind'
lij ke financiën geven reden
men zich in het „praat-stadium"
tot bezorgdheid.
Voor Zandvoort, dat de meest dired
De burgemeester van Zandvoort, belanghebbende bij een spoedige
Mr. H. M. van. Fenema, heeft, dins- oplossing is, geldt als enig postudagavond j.l. in de eerste raadsver- laat: een zo kort mogelijke directe
gadering in het nieuwe jaar, vóór snelweg voor internationaal verkeer
de afwerking dor agenda zijn tradi- naar de kust, zonder niveaukruitionele nieuwjaarsrede uitgesproken, singen, verkeerslichten en andere
' waarin, talrijke actuele-onderwerpen verouderde verkeersvoorzieriingen
Slechts het tracé „de Ranitz" voldoor hem werden aangeroerd.
doet volgens Mr. Van Fenema aan
Wijziging Rijksgoedkeurings-systeem deze eis, los gezien van de beslisDe burgemeester ving aan met sing betreffende de aanleg van de
erop te wijzen, dat de redenen, beide geprojecteerde grote randwewaarom hij het vorig jaar meende gen op Zandvoorts grondgebied?
te moeten afzien van het houden welke laatste geen enkele stagnatie,
van nieuwjaarsbeschouwingen, he- — zeker niet van formele aard —
laas ook thans nog geenszins ver- mogen ondervinden.
vallen waren. Want ook het afgcloOntsluiting Nederlandse kust.
pen jaar werd gekenmerkt door een
Voor de ontsluiting van de Nederwelhaast chronisch geworden wachten op een begin van uitvoering van landse kust, vond spr. kortgeleden
een groot aantal belangrijke plannen een verheugend begrip bij de Staatswelker snelle totstandkoming het secretaris van Economische Zaken
welzijn en de vooruitgang van de en andere overheids-instanties. Een
plaatselijke gemeenschap zou heb- dergelijk omvangrijk werk eiste
ben bevorderd. Sinds 19 mei 1960 volgens de burgemeester uitgebreid
wachten in Zandvoort 46 bouwob- overleg en grondige voorbereiding,
jecten met een bouwsom boven waarbij aan een fasenplan ware te
ƒ 10.000.— op Rijksgocdkeuring, tot denken. Wanneer Zandvoort naar
een totaal bedrag van ongeveer 36 het zuiden een directe aansluiting
miljoen gulden. In de laatste drie zou krijgen--op de Zuidhollandse
jaren werden slechts twee Rijks- provinciale weg no. l en naar het
goedkeuringen tot een totaalbedrag noorden een bescheiden toerweg tot
van ƒ 1.200.000,- in uitzicht gesteld, IJmuiden, zou hiermede een uiterst
belangrijke ontsluiting van een deel
een wel zeer teleurstellend feit.
Hoewel spreker zich de vraag stelde van het strand, dat thans voor de
of de benadering der gemeentelijke recreatie zoekenden praktisch onbeWETENSWAARDIGHEDEN UIT VROEGER EEUWEN
problemen in deze niet wat minder reikbaar is, worden verkregen.
schoorvoetend en koel zouden kunnen Reacties op het denkbeeld van de
Van verschillende zijden is mij ge- Gelukkig bevond er zich toen slechts
worden, ontvangen door de betrok- stichting van een badcentrum tussen
ken Rijksinstantics en deze met wat Zandvoort en Noordwijk ten be- vraagd, eens wat interessante en één man aan het strand, dat als in
meer warmte- en-enthousiasme zou- hoeve van hen die vóór alles een wetenswaardige bijzonderheden uit een oogwenk met water bedekt was
den kunnen worden tegemoet ge- rustig familievcrblijf zoeken, achtte iet Zandvoort in vroeger eeuwen, te zodat hij slechts met de grootste
treden, meende spreker toch, dat spreker veelbelovend.
publiceren. Die zijn er ongetwijfeld moeite de aanstromende vloed onthet systeem van het beoordelings.eer vele. De moeilijkheid is slechts, kwam. Te meer bevreemdend was
Punten
van
bijzonder
belang.
beleid gehoel zou moeten worden
daaruit een keuze IP doen die vrij- dit verschijnsel daar de 20 snelle
Van
bijzonder
belang
achtte
spr.
herzien. Voor het streekplan voor
wel iedereen zal- interesseren. Ik wil waterbeweging slechts tot op geringe
Zuid Kennemerland wordt een grote het, dat zo mogelijk met de aanleg daarom beginnen met het verhaaltje afstand van de kust werd waargevan
het
nieuwe
busstation
dit
voorstarheid getoond, met het als gevolg,
van „de dwerg van Zandvoort", nomen. Enige vissers die op zee wadat dikwijls gezonde initiatieven in jaar wordt begonnen, mede in ver- waarover verscheidene afbeeldingen ren, hadden er in 't geheel mets van
band met de afbraak van het hui- jewaard zijn gebleven. Ook het ge- gemerkt, 't Gehele geval scheen onambtelijke rompslomp verzanden.
en de nieuwe
Een soepeler interpretatie en rui- dige postkantoor
archief beschikt nog over ze dorpelingen raadselachtig toe.
van-het Raadhuisplein, meentelijk
mere formulering der voorschriften vormgeving
Enigen gisten, dat men dit plotselineen pentekening van deze dwerg,
in
de
uitvoering
waarvan
een
gezou zeer gewenst zijn en eveneens heel nieuwe beplanting en plant- in de archic'v en lezen v/ij daaiover ge rijzen en dalen van het zeewater
een vereenvoudiging van de om- soen-aanleg zal worden opgenomen. iet volgende:
moest toeschrijven aan een hoos en
slachtige en tijdrovende procedure, Medio 1966 achtte spreker aanslui25 Mei 1789 werd hier de dwerg deze gissing bleek waarheid te zijn.
welke thans voor de beoordeling ting van de landelijke oardgas- S. J. 1Paap geboren. Volwassen mat Verboden te vloeken
van gemeentelijke plannen, is ver- voorzicning op het Zandvoortse net lij 76 /» Ned. duim. Hij reisde in een
In vroeger eeuwen scheon het
eist. Doch belangrijker achtte spr. mogelijk. Nog dit jaar zal worden ent door Europa en werd zelfs aan vloeken
een echte dorpsgewoonte te
een herziening van het systeem zelf. begonnen met de voorbereiding van iet Engelse hof bewonderd. 2 De- zijn geworden.
Tot acze konklusie
De onafzienbare reeks aanvragen de ombouwwerkzaamheden van cember 1828 overleed hij te Dender- moeten wij wel komen,
in 1595
voor goedkeuring van zeer kleine gasapparatuur en een schema voor monde in België. Zijn lijk werd in Schout en Schepenen vandaar
tot zeer omvangrijke bouwprojecten de aansluitingen worden opgesteld. de kerk begraven. Daar treft men een verbod instelden tegenZandvoort
liet vloedie bij de gemeentelijke, provinciale
ook zijn afbeelding aan met 't vol- ken en tevens tegen het verrichten
en rijksinstanties, steeds grotere
gende versje: •*
Drinkwatervoorziening.
van arbeid op zon- en feestdagen.
stapels vormen en waarvan de afDit is Simon Jane Paap door Ree- Dat
Geen fluoridering.
laatste was toen nog mogelijk,
werking steeds meer jaren vergt, Doordat de nieuwe waterwinplaats
kers kunst gcteekcnd,
omdat Zandvoort geen badplaats
diende volgens spreker te worden bij Kraantje Lek op tijd gereed
Als Zandvoort's dwerg bij Bat en was.
Hierover lezen wij bijvoorbeeld
vervangen door een systeem van kwam, is een ongestoorde drinkBrit vermaard.
dat iemand bekeurd werd, omdat hij
produceren, inplaats van verdelen. watervoorziening
Wie
kende
hem,
die
op
dit
zeldonder kerktijd het balspel beoefende.
in Zandvoort geHet distributiebeleid zou moeten
zaam aanzicht staat
Dit water is van een
In 1733 werden 53 vissers bekeurd,
worden vervangen door een pro- waarbofgd.
En
zegt
niet
ongevergd:
kwaliteit. Nadrukkelijk
die op een zondag gevist hadden.
ductiebeleid, primair gericht op de prachtige
„Het
lijkt
den
schalk
uitstekend".
herhaalde spreker zijn reeds meerSommige schouten maakten misontwikkeling en uitvoering van malen
Op
een
pilaar'in
de
grote
kerk
te
waarschuwing, dit Haarlem staat nog zijn lengte aan- bruik van deze keur om vele boeten
grote projecten, die men totaliteiten prachtigegeuite
te verkrijgen, waarvan zij een gewater met met
zou kunnen noemen. Projecten dus profylacticazuivere
terwijl men in het gemcen- declte
te vermengen, van gegeven,
opstreken. Zo kwamen er
telijk
museum
aldaar
nog
zijn
klevoor stadsdelen, geheel nieuwe uit- welke aard ook.
en hoe onschuldig ren toont. Onder burgemeester Wü- klachten van mensen die bekeurd
breidingen van gemeenten, complete ook voorgesteld door
de voorstanomdat zij „die hemden van
nieuwe vestigingen van recreatie- ders van fluoridering, welke laat- lekes besloot men zijn lijk op te gra- waren,
het scheepsvolck, die haestelijck gegebieden, waardoor incidentele aan- slen
ven.
Het
lijk
werd
echter
niet
meer
hun actie door kostbare overwasscn cndc gedroocht moeten zijn,
vragen bij deze totaliteiten worden heidspropaganda begeleid zien. Mr. gevonden. Waarschijnlijk is hij op een Sonclach na den noen, op de
ondergebracht. De bouwcapaciteit Van Fenema meende, dat de on- nooit begraven en prijkt zijn ge- bleeke hadden gebracht". Anderen
zou dan intensiever, geconcentreer- schadelij kheid van het aangeprezen raamte in een of ander museum.
weer werden beboet omdat zij hun
der en vooral permanenter benut middel niet onomstotelijk vast staat
Op 21 mei 1792 werd Zandvoort paarden in het weiland gebracht
kunnen worden. Een veel nauwere en dat er een veiliger en doeltref- naar
oude overleveringen melden hadden .en vooral openhartiger samenwer- fender middel is togen tandbederf, door een
(Wordt vervolgd)
vloedgolf geteisterd. De geking tussen overheid en bedrij f s- namelijk de kinderen minder laten schiedschrij\
verhaalt dit verleven is voor het welslagen van een snoepen, doch dat eist karaktervast- schijnsel als er
volgt:
dergelijk beleid even noodzakelijk heid en gezag van de opvoeders, die
Op de 21ste mei 1792 vertoonde STOFFEER-CURSUS
als een drastische vermindering van een „Onschadelijk drupje vergif" in zich
Indien daarvoor voldoende beaan het strand alhier een ont- langstelling
de administratieve bemoeienis. Het het water veel gemakkelijker vin- zettend
blijkt te bestaan, zal de
verschijnsel,
zoals
bij
mengedurfde beleid van Minister Bo- den.
Stichting Huishoudelijke en gezinssenheugenis
niet
was
voorgevallen.
gaers achtte Mr. Van Fenema bevoorlichting te Zandvoort ingaande
Nieuw verzorgingshuis. Op het onverwachts binnen weinige zaterdagmorgen 8 februari om half
paald niet met deze gedachten in
ogenblikken
rees
het
water
dermate,
tegenspraak.
De burgemeester deelde hierna dat het zo hoog tegen de duinen tien in gebouw Tolweg no. 10 een
dat het college plannen in
organiseren in stofferen, die
Trage bouw in Zandvoort. mede,
als bij de zwaarste en lang- cursus
studie heeft voor de stichting van stond,
geleid zal worden door een expert op
In 1962 werden in Zandvoort vol- een nieuw algemeen gemeentelijk durigste stormen van het v/inter- dit
gebied. De cursus zal 4 opeentooid de Chr. U.L.O. school, de uit- verzorgingshuis voor de Zandvoortse soizoen. Het daalde echter weer even volgende
zaterdagochtenden duren.
wendige restauratie van de Herv. bejaarden op een terrein aan de spoedig.
Zowel
dames als heren kunnen crkerk en 98 woningen; in 1963 de Lijsterstraat. De bouw van een regiaan deelnemen. Het volgen van
Chr. kleuterschool, het Badhotel, onaal verpleeghuis voor chronisch
zulk een cursus lijkt ons bijzonder
hotel Friesland en 76 woningen. zieke bejaarden in Zuid Kennemerleerzaam en interessant.
Totaal in 2 jaren slechts 2 scholen, land in het kader van de interPUROL-POEDER Alle gewenste inlichtingen worden
2 hotels en 174 woningen, een be- gcmeentelijke samenwerking, ware
F1.60 - Ftverstrekt door Mevrouw A. Blaaudrag vergend van ongeveer 10 mil- 'daarnaast ernstig te overwegen. Wat
ooer-Zwart, Huize Sterre der Zee,
joen gulden, terwijl sinds 1946 voor deze steeds groeiende intergemeenHogewcn 82. Voor bijzonderheden
Bü feest of party,
ruim 64 miljoen gulden werd ge- tclijke samenwerking betreft, meenverwijzen wij U naar de in dit numLEFFERTS dranken erbij!
bouwd, een bescheiden bediag ge- de spreker, dat reeds vruchtbare
mer voorkomende advertentie.
Telef. 2254
Telef. 2150
zien in het licht van de ontwikke- initiatieven en resultaten zijn gelingsmogelijkhedcn van Zandvoort. groeid, doch al deze aktiviteitcn
CURSUS JEUGD-STRANDWACHT
Het bestuur van de Zandvoortse
S t r u c t u u r p l a n . zullen moeten worden opgevangen VOOR HEN DIE DAMMEN
reddingsbrigade treft voorbeieidinin een daarvoor passend bestuurlijk
In
de
bondscompetitie
van
het
Verwezenlijking; binnen redelijke kader,
voor het organiseren van eün
optimale resultaten
Kcnncmerland van de K.N. gen
tijd van het nieuwe structuurplan voor deopdat
cursus tot opleiding van jeugdKennemer gemeenschap District
D.B. zijn wij nu op de tweede plaats strandwachtcrs.
voor Zandvoort — vrijdag 24 janu- worden bereikt.
Het jeugdbrevet zal
geëindigd achter Heemstede 2. Zoari door de stedebouwkundige Ir.
Openbare orde. wel Heemstede l als het 2de tiental cunnen worden gehaald door jongeNix voor de raadsleden uiteengezet,
van 14-17 jaar.
Uitvoerig ging spreker tenslotte zijn kampioen van hun afdeling ge- .uiOpgave
achtte de burgemeester slechts uitvoor deze cursus kan gevocrbaar op basis van zijn eerder in op de verhouding „politie-bur- worden. Een prachtig resultaat schiedon
bij het " secretariaat der
genoemde totaliteits-aanpak. Over gerij". Mr. Van Fenema meende, waarbij wij op deze plaats, Heem- brigade, do
dit van grote visie getuigende plan dat de politie een uiterst moeilijke stede onze welgemeende gelukwcn- ilraat 7. heer F. Dukkers, Zuideris echter het laatste woord nog lang tnak heeft om enerzijds tact en be- sen doen toekomen.
niet gesproken, doch wel blijkt uit grip te hebben voor de overtreders, In de onderlinge competitie was wel NIEUWE TANDARTS
Naar wij vernemen heeft de heer
de opzet volgens Mr. Van Fenema met het risico als „slap" te worden do grootste verrassing de nederlaag
duidelijk, dat de ontwikkeling van beoordeeld en anderzijds met kracht van L. J. v.d. Werff tegen J. v. Dijk,
. N. Kruisheer, tandarts te ZandZandvoort in geen geval een eind- en doortastendheid op te treden, hierdoor is de achterstand van v.d. voort zijn praktijk in Zandvoort
stadium zou hebben bereikt, doch daarbij de kans lopend van mis- Werff op de koploper opgelopen tot icergclegd en overgedragen aan de
veel meer in een geheel nieuwe fase bruik van macht te worden beschul- 4 punten. Hier de verdere uitslagen: tandarts, de heer J. Arkenbout, die
0-2 net ingang van 20 januari j 1. evcnis gekomen, welke ongedachte per- digd. Het is volgens spreker helaas L. J. v.d. Werff - J. v. Dijk
1-1 cens op het adres Badhuisplein 12
spektieven, niet slechts alleen voor geen uitzondering, dat de politie E. Fransen - M. Weber
0-2 deze-praktijk heeft voortgezet.
de gemeente Zandvoort, doch voor niet als een deel van de locale gc- J. Schuiten - p. A. H. Smit
meenschap wordt beschouwd, maar F. v. Becm - J. Koper
2-0
het gehele kustgebied opent.
als een soort latent -vijandige P. Verstcege - J. v. Dijk
2-0
K. J. C. „NOORD"
Verbetering en
machtsgroep, die men met een
Ovaa - Th. ter Wolbeek
2-0 De stand in januari is:
uitbreiding wegennet. zekere argwaan en met voorzichtige J.
L. J. v.d. Werff - E. Fransen 2-0
1. M. Pcntouro
14936
Een even belangrijk probleem, dat onverschilligheid dient te-beschou- C. Draijcr j r. - M. J. Klatser 2-0
2. H. Bol
14527
tevens eindelijk eón drastische op- wen. Spreker deed in dit verband J. Ovaa - P. Versteege
afgbr.
3. G. Spruit
14442
lossing vraagt, noemde de burge- een zeer dringend beroep op de A, Hoekema - C. Draijer sr. afgbr.
4. Mevr. Sabelis
14372

JUDO-KAMPIOENSCHAPPEN
ZANDVOORT
De jaarlijkse wedstrijden om het
Judo-kampioenschap van Zandvoort
van leerlingen van de sport er judoschool W. Buchel te Zandvoort
zullen in de diverse leeftijdsklassen
dit jaar worden gehouden zaterdag
a.s. l februari in theater Monopole
Demonstraties Jiu Jitsu en diverse
andere demonstraties zullen het programma aanvullen.
K.A.B. AFD.

ZANDVOORT

Op zondagavond 2 februari a.s.
aanvang 8 uur houdt de K.A.B. afd.
Zandvoort in het Parochiehuis een
kienavond voor leden en belangstellenden om mooie prijzen.
ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB

De belangstelling voor de bekercompetitie is bijzonder groot.
Vorige week donderdag werd de
derde ronde gespeeld met niet mmder dan 15 partijen. De wedstrijdleider is 's avonds van 6.30 - 8 uur
bezig met een jeugdgroep van 12-17
jaar. Ook deze jongelui spelen een
competitie en er wordt vooraf een
half uurtje besteed aan theorie.
NEDERL. REISVERENIGING

De afdeling Zandvoort van de Nederlandse reisvercniging organiseert
op vrijdag 21 februari in het Gemeenschapshuis de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Na afwerking van de agenda zal
een film worden vertoond over
Zwitserland.
NIEUWE CHRISTELIJKE
KLEUTERSCHOOL?

Het bestuur van de stichting ,Christelijke kleuterschool Zandvoort-N.'
heeft plannen in voorbereiding om
aan de Dr. Jac. P. Thijsseweg in
Zandvoort-N. een kleuterschool te
bouwen. De kosten worden geraamd
op ongeveer ƒ 100.000,—.
RODE KRUIS DIPLOMA'S
BEHAALD

Bij de in Amsterdam gehouden examens slaagden voor het diploma
2de klasse helpster van het Nederlandse Rode Kruis de dames T.
Althuisius-Bakker, A. FrederikSietsema en E. Verkerk, allen te
Zandvoort.
PROPAGANDA-FEESTAVOND
De Supportersvereniging „GeelElauw" organiseert op zaterdag 8
februari in restaurant „Zomerlust"
een propaganda-feestavond.
WEEKEND-CURSUS N.A.T.U.
In het Gemeenschapshuis heeft de
afdeling Zuid Kennemerland van de
Nederlandse Amateur toneel unie,
(N.A..T.U.), zaterdag en zondag j.l.
een geslaagde weekend-cursus georganiseerd, waaraan door leden van
diverse verenigingen uit de afdeling,
(in totaal ongeveer dertig personen)
werd deelgenomen. De heer Arend
Hauer, die oorspronkelijk de leiding
van de cursus zou hebben, bleek
verhinderd door een vergadering
van het hoofdbestuur. Zijn plaats
werd ingenomen door de heer Gelijn
Molier, provinciaal adviseur van de
Natu in Noordholland. De voorzitter
van de organiserende vereniging, de
Zandvoortse toneelvereniging „Op
hoop van zegen", de heer J G. Bisenberger heette zaterdagmiddag om
vier uur de aanwezigen welkom,
waarna hij het woord verleende aan
de heer Molier.
In zijn inleiding stelde de heer
Molier de vraag, of het inderdaad,
- zoals de laatste tijd nog wel eens
wordt beweerd, - met het amateurtoneel zo slecht is gesteld en dit
bergafwaarts zou gaan. Spreker
meende, dat dit niet het geval is, integendeel is juist de laatste tijd van
een opleving sprake. Concurrentie
van de televisie \\as volgens hem
lang niet zo te vrezen als wel eens
wordt gedacht, want het blijkt meer
en meer dat contact tussen publiek
en ensemble toch alleen maar mogelijk is via het levende toneel.
Daarom zullen volgens spreker goede en ernstig werkende amateur
toneelverenigingen zich zeker kunnen handhaven.
Daarvoor is gedegen studie een
eerste vereiste, waarbij zorg voor de
techniek, - zowel lichamelijk als
geestelijk - allo aandacht vraagt.
Aan die eerstgenoemde techniek
mankeerde volgens de heer Molier
bij het amateurtoneel nog heel wat
Hoevelen moeten tijdens het spelen nog leren spreken, lopeu, staan
en zich een houding weten te geven.
Daarvoor worden cursussen als deze
door de NATU in het leven geroepen en zij blijken uitermate belangrijk te zijn. Doch niet alles kan op
deze cursussen worden bijgebracht
en daarom vestigde spreker de aandacht op de belangrijkheid van rustige en geen overhaaste voorbereidingen van uitvoeringen, want eerst
dan zal men tot verantwoorde voorstellingcn kunnen komen. Verrijking
en verdieping van het spel zal alle
verenigingen steeds voor ogen dionen te staan.
Hierna werd begonnen met de
weekcncl-curaus, waarbij men als
lesstof had gekozen de een-acter van
Tennesee Williams: „Moany's j ongen huilt niet."
Als docenten traden hierbij op de
heer Gelijn Molier en voor de bewegingslcer do heer Frits Vogels.
K.

«LEBRU»

VOOR VEEL WARMTE

POSTSTRAAT 12 (t.o. Consultatiebureau)

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

WORDT SNEL DOOR ONS GEZORGD....

De kleine winkel met het grote assortiment.
Wij hebben nog enkele leuke geruite BOODSCHAPPENTASSEN voor de speciale prijs.
Voorheen ƒ 11,-, NU voor ƒ 8,25
Voorheen ƒ 10,-, NU voor ƒ 7,50
Voorheen ƒ 9,30, NU voor ƒ6,95
NYLONKOUSEN ƒ0,98. Mooie ANKLETS in
zwart en marineblauw ƒ 1,95. Noorse sokken.
Beursjes vanaf ƒ 0,90. Herenhandschoenen ƒ 2,95.
MAILLOTS.
Ook hebben wij nog enkele Heren suèdc vesten
NU nog voor de oude prijs ƒ27,50.
DAMESSHAWLS in diverse kleuren
ƒ 2,95

Zodra er olie nodig is komen wij. Met modern
materiaal en ideale haardolie: Esso Petroleum,
die zuiniger, schoner en reukloos brandt!

V.W. - OPEL - TAUNUS 17 M
TAXI 2600

GROTE KROCHT 18

DE OLYMPISCHE
WINTERSPELEN

Uw adres:

hoort en ziet U op z'n best met

«LEBRU»

Philips apparaten
Uw plaatselijke handelaar
staat altijd _voor U' klaar!

STEEDS genoegen en NOOIT spijt,
voor wie van ons een BROMMER berijdt!

Neem 'n leverancier die altijd voor U klaarstaat. Wend U voor goede service tot ons!
Zie ook onze Scooters - Motoren - Rijwielen.
Onderhoud - Reparatie.

JAC. VERSTEEGE & Zn.
PAKVELDSTRAAT 21

Esso Petroleum voor oüehaarden en Essogas.
' Alle soorten olie-, gaskachels en stellen

TELEFOON 2323

Fa. A. KERKMAN & Zn,
Zandvoort - van Lennepweg 5
Telefoon 3576

HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS!
dat is het devies van:

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT
Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
Voor. Kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

Verkoop van
olie- en kolenhaarden
BECKING EN BONGERS - DAVONETTE
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

Binnenkort de nieuwe PHILIPS TELEVISIE
43 cm. beeld met 2e kanaal, tegen de prijs van
ƒ648,- of ƒ30,05 p.m. na de eerste storting!
Bestel heden bij ons uw nieuwe Philips Televisie
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld met -2e
kanaal, vanaf ƒ 895,— of ƒ 41,15 per maand na
de eerste betaling.
Komt U eens kijken en luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.

Electro Technisch Bureau
ZWEMMER
Telefoon 4035

Swaluëstraat 6

Een moderne electrische keuken
del droom van. iedere huisvrouw!
In onze showroom demonstreren wij U gaarne
onze ELECTRISCHE FORNUIZEN en BOILERS
Alsmede de fantastisch werkende MIELE-WASAUTOMAAT.
SPECIALE VAATAFWAS-MACHINES
van de Wereldberoemde Hobart fabrieken.
Voor huishoudelijk en Klein-Horecabedrijf.
In 5 minuten 150 kop en' schotels
gewassen en gedroogd.
Verder een grote sortering electrische apparaten,
keukenklokken, scheerapparaten enz.
Ziet de etalage!
Vraagt demonstratie!

Weer ontvangen
Thousand Island (Pikante saus)
ƒ 2,80

Heinz Chili Sauce
ƒ 2,80
. Doosje Bichette 20+ kaas
ƒ 0,90
Amerikaanse Roornbcter ƒ 1,00 250 gr.
Speciale aanbieding:
Kernhemse dessertkaas van ƒ 1,75
voor ƒ 1,45' 250 gr.
Boeren kaas
ƒ 2,00 500. gr.
Holl. Gruyère
ƒ 2,00 500 gr.

P. SCHAAP

ruimmgsprijzen
Koop je niet zo maar ergens!
Dat kan trouwens niet,
want net als bij elk ander

Merk-Horloge
moet je daarvoor naar de vakman!

C.
Kostverlorenstraat 68 - Telefoon 2071
ERKEND HORLOGER.
Eigen reparatie inrichting
met eleclronische apparatuur.

Enorme collectie schemerlampjes van

Comestibles

HALTESTRAAT 36 - TELER 2215

Wie helpt mee het

4,95

Badhotel schoonhouden?

REEDS NU ONTVANGEN
voor na Ce uitverkoop een pracht collectie kroncn,Venetiaans glas,
kristal, porselein, met eenj grote keuze
OP ALLE VERLICHTING 10% KORTING.

Vaste prettige werkkring. Aantrekkelijke voorwaarden. Aanmelden: Zuidboulevard 1.

NOG ENKELE DAGEN

Fa. Schuilenburg

OPRUIMING

GROTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 2974

Gramofoon platen

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

-

TELEFOON 2682

VOOR DE BOTERHAM:
100
100
100
100

gr.
gr.
gr.
gr.

Pork en
Pekelvlees
85 et.
Gcbr. Gehakt en
Pekelvlees
85 et.

150
150
250
250

gr.
gr.
gr.
gr.

Gel. Lever
Pekelvlees .
Gek. Worst
Leverworst

DISCOTARIA
THORBECKESTRAAT 15

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

ONZE BIJZONDERE REKLAME:
750 gram SCHOUDERCARBONADE
ƒ 4,25
500 gram PRIMA RUNDERLAPPEN v.a. ƒ2,50
500 gram LENDE-ENTRECôTE
/ 3,75

KOOP IETS, WAAR JE WAT AAN HEBT:

Koop een
horloge!

F.H. PENAAT

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

PROFITEERT NU NOG VAN DE

'n PRI

. PHILIPS SPECIALIST

98
85
95
80

et.
et.
et.
et.

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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 175 et.;
geelkoper 120 et.; aluminium 80 et.; lood 55 et.;
zink 45 et. per kg.
• Zaterdags tot l uur geopend.
Wjj zyn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 16261 - Haarlem
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Zandvoort vierde carnaval
Nieuwjaarsrede
Hoe weldoordacht, interessant en
het overdenken' waard de Nieuwjaarsrede van Zandvoorts burgemeester ook elk jaar is, vele inwo'ners van onze gemeente missen er
toch ieder jaar iets in en wel dat
steeds opnieuw geen aandacht .wordt
besteed aan het verenigingsleven,
een toch wel zeer belangrijk onderdeel van -'het Zandvoortse gemeenschaps leven. Noch op sport, noch
op ander gebied horen we iets uit
de mond van Zandvoorts eerste burger en ik ben. ervan overtuigd, dat
dit toch zeer velen bijzonder welkom
zou zijn, al geef ik toe, dat het wel
heel moeilijk is, elk detail van het
Zandvoortse. gemeenschapsleven in
een betrekkelijk korte Nieuwjaarsrede te belichten. Doch wellicht wil
Mr. van Fenema bij een eerstvolgende -gelegenheid, voor dit onderdeel
toch wel eens een uitzondering, maken, hij zou er zeer velen mee aan
zich verplichten.
Het initiatief van de heer J. J. Pas
Doktersdiensten
de directeur van het onlangs geVan verschillende zijden maakt
opende Badhotel, om ook in Zandmen .er mij ook opmerkzaam op, dat
een jaarlijks Carnaval te orgade wekelijkse aankondiging van de voort
niseren met medewerking van een
zondagsdienst voor de Zandvoortse
Carnavalsvereniging uit het zuiden
doktoren wel heel erg simpel is en
ons land, heeft mede door een
tevens voor velen heel erg lastig. De van
geslaagde intocht, een geestige
laatste tijd wordt ermee volstaan te zeer
ontvangst door de Burgemeester van
vermelden: „Inlichtingen over de Zandvoort
van Prins Carnaval met
weekenddiensten worden verstrekt
gevolg, en een bonte, uitgelaten
via het. telefoonnummer van de zgn
carnavalsviering in het Badhotel, die
huisarts"."Wanneer U. dat nummer
erop volgde, ertoe geleid, dat Zandbelt, loopt .er een bandje, dat autovoort dit in alle opzichten geslaagde
matisch de dokter aangeeft. Dat lijkt
experiment ongetwijfeld in groter en
wel .erg.gemakkelijk, maar in wer- • algemener
tot een jaarlijks
kelijkheid alleen voor de dokter. weerkerendvorm
evenement zal gaan maOnze ^doktoren schijnen
te
ken. Men kreeg in de badplaats de
denken,' dat iedereen telefpon heeft
Carnavals-sfeer te pakken en- heeft
en-als dat-niet zo is,-wel-'naar een
deze „welkome " doorbreking ^van de
.buurröaiKof.een..telefooncel zal lopen
winterse rusliaangegrepeh.^om' de
.-Maar; dat=',is, ;eën. 'welrheel* omslach- bloemetjes
eens flink* buiten • te
tige' manier: -Zou • naast - dit- .bandje,
zetten.
dat rustig, blijven kan,- de vroegere
Bij het bejaardenhuis werd' omwekelijkse aankondiging in.de plaatselijke, bladen met- de naam van de streeks half vier Prins Carnaval
„Citroeanus" van de Carnavalsverbetrokken arts, weer niet vermeld
eniging „De Volders" uit Eindhoven,
kunnen worden? Daar zouden vele
die per autobus met zijn gevolg uit
inwoners van'onze gemeente heel
de lichtstad arriveerde, ontvangen
erg dankbaar voor zijn, en zoveel
door het comité van ontvangst, bemoeite lijkt me dat niet..
staande uit de heren Petrovitch, van
Met kranten dichtgeplakt
Bessem, Roozeboom, Hugenholtz en
Pas. Reeds dadelijk zat de stemming
Ik kan me zo voorstellen, dat het
er opperbest in. Vóór het tehuis
voor vele winkeliers in de Kerkvoerde de Prinsengar.de op de tonen
straat een dagelijkse weerkerende
van de hofkapel een aantal leuke
ergernis is, dat zoveel zaken in deze
drukke winkelstraat gedurende de dansen uit,.hetgeen door de bewowintermaanden gesloten zijn en als. ners van het tehuis bijzonder werd
't ware met kranten worden dicht- gewaardeerd, waarna in het tehuis
geplakt. -Dat men in- de wintermaan- door allen de koffie werd gebruikt.
den sluit, kan aan geen mens wor- Hierna werd de stoet geformeerd
den verboden, hoewel er mijns in- voor het ho.uden van de triomfale
ziens veel tegen in te brengen is. intocht naar het dorpscentrum. Voorafgegaan door politie te paard uit
Maar als! men dit dan wil doen, laat
men dan in elk geval zorgen, dat. Haarlem, en de motorpolitie, volgde het comité van ontvangst in een
de zaak netjes onderhouden wordt
open auto. Daarachter het Harmoen geen verarmde en verpauperde
indruk maakt. Het is werkelijk treu- nie-orkest Haarlem met drumband,
rig, zoals sommige zaken eruit zien. waarna de Raad van elf volgde,
compleet met carnavalssteek met
Er komen - gelukkig? - heel wat
nieuwe winkeliers het komende sei- lange veren en behangen met vele
carnavalsonderscheidingen. Veryplzoen in de Kerkstraat, Van harte
gens de hofnar en de in kleurrijke
hoop ik, dat zei dit slechte voorbeeld
costuums gestoken Prinsengarde,
van hun voorgangers niet zullen
volgen, want het is werkelijk een dansend en springend en daarachter
gezeten op een open vrachtwagen
aanfluiting voor de badplaats, ook
gedurende de wintermaanden en de kleurig en fleurig versierd en omgeven door leden van de Zandvoorttijd van het met kranten dichtgeplakte en met planken dichtgespij- se folklorevereniging „de Wurf", de
Carnavalsprins „Citroeanus", gestokerde dorp is al lang voorbij. Laat
ken in zijn fraaie Carnavals-uniform
men toch bedenken, dat het ook
en zwaaiend met zijn scepter. De
gedurende de winterperiode en
vooral tijdens de daarin vallende bekende rijdende bierton, waarin
nog enkele leden van het gevolg
weekenden steeds drukker wordt en
dan maakt zo'n dichtgeplakte straat volgde daarachter, waarna de hofmet armoedig uitziende
etalages kapel met daarachter politie te paard
en motorpolitie, de vrolijke en
een uitgesproken rot-indruk. Dat
men dit niet inziet, begrijp ik niet! kleurrijke stoet sloot. Het werd een
schouwspel; zoals Zandvoort nog
K.
nimmer aanschouwde en toen. men
het Raadhuisplein naderde, hadden
zich daar honderden opgesteld, om
van de officiële ontvangst getuige te
zijn. Vóór het Raadhuis werd Prins
Carnaval ontvangen door Zandvoorts
burgemeester Mr. H. M. van Fenema
vergezeld van zijn echtgenote. De
vrolijke luister van deze intocht
deed de burgemeester kennelijk veel
plezier, die in een geestige toespraak
zijn gasten verwelkomde en zijn
vreugde uitsprak over deze komst.
Mr. van Fenema herinnerde eraan,
dat het wapen van Zandvoort drie
haringen toont. Als symbool daarvan
overhandigde de burgemeester de
Prins een schotel in haringvorm,
waarop een aantal haringen waren
gerangschikt en verzocht de Prins
met zijn raad van elf dit zoute zeebanket ter plaatse te willen consumeren als welkom in Zandvoort,
aan. welk verzoek onmiddellijk werd
voldaan. De daarop volgende toespraak van de Prins was al even
geestig. Deze dankte voor de spontane ontvangst, haalde enkele passages aan uitl de aan het begin van
die week gehouden Nieuwjaarsrede
van de burgemeester en meende tenWULLTTM V.d. WURFF:
slotte, dat een Zandvoort zonder pier
niet tot het uiterste zou kunnen
't Is niks met de garnael. Zou
worden getolereerd. Op' het Raad.dtr-.hier ook een gasbel zitte?
huisplein voerde daarna de Prinsengarde diverse leuke dansen uit op

.WURF-PRAET"

de tonen van de Hofkapel, nadat
mevrouw van Fenema namens de
Prins nog fraaie bloemen had aangeboden gekregen en de burgemeester met veel officieel vertoon omhangen was met de versierselen van
de Carnavalsvereniging ,De Volders'
welke ceremonie besloten werd met
het drinken van de ere wij n in de
muziektent op het Raadhuisplein,
waarna Zandvoorts beide eerste
burgers zich met kennelijk veel genoegen mengden onder de Carnavals
vierders op het plein, waar muziek
en dans reeds hoogtij begonnen te
vieren. Zandvoort bleek de Carnavalsstemming aan te voelen, want
het vertrek van. de stoet naar het
Badhotel, temidden van dikke rijen
toeschouwers, werd. een triomfale
tocht waarover' zelfs de gasten uit'
Eindhoven uitermate verbaasd en

verheugd waren. Vlak voor het vertrek bood prins Carnaval de burgemeester een. fraai foto-boek aan van
Eindhoven en twee grote kisten sigaren, als aandenken uit de stad
waarin men volgens hem slechts ,de
sigaar kon zijn' of ,tegen de lamp
kon lopen'.
Het Carnavalsfeest, dat 'daarna des
avonds in het Badholel om' half negen werd aangevangen en eerst om
vier uur 's morgens eindigde, werd
een feest van uitbundige vrolijkheid en jolijt. Ia' het fraai en geestig versierde hotel werden in de loop
van de avond, de heren Pas, van
Bessem, Petrovitch, Roozeboom,
mevrouw Pas en de heer Hugenholtz
benoemd tot ridder van de Carnavals vereniging „de Volders", en
door Prins Carnaval omhangen met
de versierselen. Ditzelfde gebeurde
ook met. de heren Sandbergen en
Van Maris, resp. adjudant en korpschef van het Zandvoortse pplitiekofps.
Meer
dan
driehonderd personen namen aan het Carnavalsbal deel en vele fraaie en
originele costuums vielen te bewonderen. De jury had dan ook geen
benijdenswaardige taak, om de prijzen vast te stellen. Tenslotte werd
de eerste prijs: „een tiendaagse reis
naar Oostenrijk", gewonnen door de
heer j. van den Bos te Zandvoort
met zijn kostelijke vondst: „Engelse
diplomaat in z'n Hemd". De groepsprijs ging naar „De vier Musketiers"
de prijs voor het origineelste paar
naar „de Lappenpoppen", terwijl er
verder nog prijzen gingen naar ,Biedermyer meisje', ,Kat in de zak',
,Skelet' en een tweetal clowns.
Kort maar hevig is deze „carnavals-explosie" in Zandvoort geweest
waarin voor het eerst in de geschiedenis Prins Carnaval van over de
Moerdijk naar het westen kwam. De
onverwachte en spontane reactie erop - want algemeen was men er büzonder enthousiast over — zal er
zeker toe leiden, dat een nieuw
jaarlqks weerkerend evenement, dat
de winterse rust op welkome wijze
doorbreekt, . aan het Zandvoortse
.anuisenieutsleven zal -worden toegevoegd.
-,
K.

Hoe meer parkeerplaatsen er
worden aangelegd, hoe meer
auto's erop komen. Het gaat
net als met duiven, voeren.
Sir Hugh Casson.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

-

Kaltestraat 57

-

Zandvoort

Serie
1964

48 cm. beeld /82S.—;

59 cm. beeld ƒ 895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze
in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 138,ƒ 168,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Toneelzaal in het gemeenschapshuis?
De stichting Contaetcommissie
„Culturele Belangen" te Zandvoort
heeft zich met een enquête tot alle
verenigingen in Zandvoort gewend
voor een opinie-onderzoek inzake de
uitbreiding van het Gemeenschapshuis .te Zandvoort met een toneelzaal.
In deze enquête wordt onder meer
naar voren gebracht dat het Gemeenschapshuis het plaatselijk verenigingsleven in de loop der jaren
reeds belangrijke diensten heeft
mogen bewijzen. Bij manifestaties
van zekere aard en omvang is men
echter tot dusver nog dikwijls aangewezen op theater Monopole en
restaurant Zomerlust. Als bezwaren
tegen „Monopole" worden aangevcerd de te grote ruimte die dit gebouw voor sommige verenigingen
biedt en vooral ook de hoge huurprijs voor de grote zaal. Wat „Zomerlust" betreft is gebleken dat in
verband met de reorganisatie de
zaal aldaar binnen afzienbare tijd
•niet meer voor het geven van voorstellingen beschikbaar zal zijn.
Daarom heeft bovengenoemde
stichting zich afgevraagd of er door
uitbreiding van het Gemeenschapshuis een mogelijkheid zou zijn,
daarin hog andere evenementen te
doen plaats hebben, waarbij in
"hoofdzaak gedacht wordt aan
toneelspel. Advies hierover werd gevraagd van de heer Kees Dresens,
technisch adviseur voor het amateurtoneel te Breda, die mededeelde,
dat zijns inziens de grote zaal voor
velerlei doeleinden geschikt kan
worden gemaakt voor vele vormen
van vrije tijdsbesteding, waaronder
in de eerste plaats het amateurtoneelspel.
Daarvoor zullen echter kostbare
inwendige verbouwingen moeien geschieden, waarmede een bedrag van
tenminste ongeveer ƒ 12.000,— zal
zijn gemoeid. Het aantal zitplaatsen
in de zaal zal dan iets minder
worden en de zaalhuur zal voor
toneelvoorstellingen een verhoging
moeten ondergaan.
Men vraagt thans de verenigingen
hoe men over deze plannen denkt
en of men genegen is na een eventuele uitvoering daarvan, van de
zaal gebruik te maken. Uiterlijk 15
februari wordt schriftelijk antwoord
verwacht.
Protest van „Zomerlust".
Naar aanleiding van het bovenstaande artikel deelt de Directie van
restaurant „Zomerlust" ons mede,
uiterst verbaasd te zijn over de
mededeling, dat binnen afzienbare
tijd in Zomerlust geen zaal meer
beschikbaar zou zijn, omdat men
gaat verbouwen.
Men verklaarde ons, .dat dit bericht
uit louter fantasie bestaat, want er
is geen sprake van, dat de zaal niet
meer voor verenigingen beschikbaar
zou zijn. Integendeel, in 't komende
najaar gaat men wel verbouwen,

doch de grote toncelzaal zal daardoor slechts wat de accomodatie betreft, aan aantrekkelijkheid 1winnen
en gedurende de verbouwing zullen
de verenigingen kunnen beschikken
over de grote zaal in het veilinggebouw „De Witte Zwaan" aan het
Dorpsplein. Er is in de loop der
jaren zulk een binding ontstaan met
de diverse verenigingen in Zandvoort, dat men er niet over peinst,
deze prettige verstandhouding te
gaan verbreken, men wil juist door
het bieden van nog meer service,
deze banden trachten te verstevigen.
Ook de kleinere zaaltjes blijven
voor het verenigingsleven beschikbaar en er verandert dan ook niets,
behoudens een verbetering van de
accomodatie.
Intussen heeft de mededeling op
het enquête-formulier bij diverse
verenigingen nog al beroering gewekt en de directie van .Zomerlust'
geen goed gedaan. Men overweegt
daarom, een diepgaand onderzoek te
gaan instellen naar de oorzaken, die
nog wel officieel van de gemeente
Zandvoort uitgaande — tot deze
mededelingen hebben geleid. Men
neemt deze zaak zéér hoog op en een
actie tot het verkrijgen van schadevergoeding moet niet uitgesloten
tvorden geacht.
VROUWEN-WERELDGEBEDSDAG
De volgende week zullen op vele
plaatsen in het dorp de bekende
raambiljettcn weer hangen, voorstellende het beeld: de Christus .van
de Andes. Dit beeld werd op verzoek
van een Argentijnse Christen gegotcn uit .het brons der kanonnen,
waarmee beide volkeren elkaar hadden, willen bestrijden. Op de plaat
aan het voetstuk leest men: Eerder
zullen deze bergen tot stof vergaan,
dan. dat Argentijnen en Chilenen
do vrede zullen breken, die zij gezworen hebben aan de voeten van
Christus, de Verlosser. Het Ned.
Comité Vrouwen-Wcreldgebedsdag
koos deze afbeelding tot haar em-'
bleem. Bijeenkomst vrijdag 14 februari n.m. 8 uur in de Gereformeerde kerk, Julianaweg. De liturgie is opgesteld door Dr. Madeleine
Barot, die een belangrijke functie
vervult in de Wereldraad van Kerken te Genève. Vrouwen van alle
gezindten (ook jonge meisjes) zijn
hartelijk welkom.
Het Zandvoort Comité

Een hoekje En onze showroom

/t
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

fê&TiL

Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

. Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten

Irene and her
gentlemen

*
In ons -cabareten
variétéprogramma:
BUI and Sherri
Amerikaans danspaar

Egon Kruse
TyroZcr Musical act
ir
's Zondagsmiddags MATINEE
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wijzigingfin voorbehouden.
Voor een modern
en charmant kapsel.
SALON DE COIFFURE

Dranken bestellen?
Brokmeier bellen!
WEGENS ENORM SUCCES
herhalen wij onze speciale

Haltestraat 63 - Telef. 2214

v_„

De Veenendaalse
Haltestraat 55
Ie keus, naadloze

NYLONS
zeer goede kous
maat BI/Ü—11

95 et. per paar
Ziet de etalages!
's Maandags' Besloten

Zaterdag 8 en zondag 9 febr.:
elke avond 8.30 uur:
Het orkest

wolaanbieding
100 gr. SPORTWOL van ƒ 2,98
NU ƒ1,98
100 gr. JAEGERWOL nu ƒ 1,78
100 gr. SOKKEN WOL
van ƒ 2,25 NU ƒ 1,78
BOLLEN JAEGER WOL
50 gr. NU 98 et.
BABYWOL in 5 kleuren,
NU 98 et.

De Wolbaai
Haltestraat 12 - Telef. 2099

Op 't gebied van sigaren
En alle andere rokerswaron
Is Drommel geen „flop"
Maar reeds jaren een „top".
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151
Kerkstraat 35
Telefoon 2452

^"•^™*aa^^^™"«^»w^^^™^^"^^"i"i^™^"™"^"i"(|j^eu>x •^^••^••^

eet méer*vlees en betaamninder
750 gr.
500
500
500
75O

MONOPWI
VRIJDAG 7, ZATERDAG 8 en
ZONDAG 9 FEBRUARI - 20 UUR:
Alfred Hitchkock's

„DE VOGELS"

de

±grebrrte Runderlappen 4,98

gr. Schouderkarbonade
gr. Ribkarbonade
gr. Haaskarbonade
gr. Heerlijk gehakt

2,88
2,99
3,08
2,48

WEEKEND-RECLAME:
100 gr. Kasseier Rib en
100 gr. H. Leverworst ƒ1,09
WOENSDAG voordeeltjes:
500 gr. Heerlijk Gehakt
ƒ1,65

100 gr. Tongenworst
100 gr. Saks

ƒ0,49
ƒ0,29

Gebr. Burger

(THE BIRDS)

,.Het zou de schrikwekkendste film
kunnen zijn, die il: ooit gemaakt
heb".
Alfred Hitchkock.
Toegang 18 jaar.

HALTESTRAAT 3

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
;Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. Dr. C.J.
Bleeker, Ned. Herv., A'dani.

Tarzan, de geweldige
Toegang alle leeftijden.

Centrale verwarming-Oliestook

DONDERDAG 13 er VRIJDAG 14
FEBRUARI - 20 UUR:

„TECHNISCH WERK"

Geld speelt geen rol

Centrale verwarming voor kolen, olie of gas.
J. H. BLASé, THORBECKESTRAAT 19,
Telefoon 3270, Zandvoort.
Financiering: mogelijk.

Toegang 14 jaar.

*?ê# 2550
Alleen Kosterstraat 13 a

De Amsterdammer
voor kwaliteit
10 EXTRA
VALENCIA's 1,25

1 pond LOF
50 et.
1 pond LOF
45 et.
1 pond LOF
38 et.
1 pond SPRUITJES .. 58 et.
1 pond Spruitjes Hero 98 et.
2 pond UIEN
30 et.
2 pond WORTELEN . . 30 et.
2 pond KOOLRAAP . . 30 et.
'2 pond SAVOYE KOOL 50 et.
2 pond WITTE KOOL 50 et.
2 pond RODE KOOL . . 35 et.
1 pond PATAT
65 et.
2 pond GROENE KOOL 55 et.
VERSE RABARBER per bos
(

BANANEN
98 et. per kilo

DINSDAG: 10 kilo prima
AARDAPPELEN ƒ1,50

een wip
schoon schip

STOFZUIGERS alle merken, zonder
kassa-storting, vanaf ƒ 1,50 p.week.
PHILIPS SPECIALIST
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534
BÜ feest of party,
LEFFERTS dranken erb\j!
Telef. 2254
Telef. 2150

«bevrijd*

neus, keel,borst van vastzittend slijm

Voor
verhuizingen
en ongeregeld vervoer
is en blijft Uw adres

P. KERKMAN
Haltestraat 63 -

Telef. 2214

10 VERSE EIEREN
99 et.

10 Sinaasappelen
Valencia's ƒ1,25
10 Sinaasappelen z. pit ƒ1,45
8 Sinaasappelen (zoet) ƒ1,00
10 Sinaasappelen (navel) ƒ 1,25
5 Sinaasappelen (navel) ƒ 1,10
10 Citroenen, 14 et. p.st. ƒ 1,25
2 pond Golden Delicious 89 et.
2 pond Golden Delicious 69 et.
2 pond Goudreinetten
(hand) 69 et.
3 pond Goudreinetten
(moes) 69 et.
3 pond Jonathans
68 et.
2 pond Heerlijke Handperen 98 et.
Z pond Jonathans
65 et.
Komkommers, Venkelknollen.

CHAMPIGNONÖ
100 gram 38 et.

Nieuwe kriel aardappelen 75 et. p. kilo

DONDERDAG:
^
•

?
•

*J
•

BOEIENDE JUDO-UITVOERING
In theater Monopole hadden zaterdagmiddag boeiende Judo-wedstrijden plaats door leerlingen van
de Sport- en Judosohool W. Buchel
te Zandvoort, met als inzet de jaarlijkse judokampioenschappen van
Zandvoort in de diverse Iceftijdsgroepen.
Er was voor dit gebeuren een zeer
grote belangstelling en de aanvyezigen hebben kunnen genieten'van
boeiende wedstrijden, die getuigden
van een gedegen opleiding en gestadige vooruitgang. De wedstrijden
stonden onder leiding van de heer
W. Buchel, terwijl als scheidsrechters optraden de heer A. Wagenaar
Amsterdam (4de dan) en P J. de
Vos Heemstede (2de dan).
Een bijzonder leuk en aantrekkelijk onderdeel van het uitgebreide
programma werd de demonstratie
,.Meisjes-judo" door meisjes van 8
tot 12 jaar. Met zijn assistent, de
heer A. Clowting bracht de heer
Buchel nog een spectaculaire demonstratie Jiu Jitsu, ' waarbij van
dolken stokken en sabels werd gebruik gemaakt en die zelfs tot in de
zaal werd uitgebreid.
De jaarlijkse kampioenschappen
Judo werden thans als volgt behaald
6 jaar Paul Roozendaal, 7 jaar Leslie Smits, 8 jaar Paul Havekate, 9
jaar Hemmo Dekkers, 10 jaar Alex
Heesemans, 11 jaar Dick Visser, 12
jaar Johnny Jansen, 13 jaar Freddy
Schiltmeijer, 14 jaar Peter Bruining,
15/1G jaar Jackie Agsteribbe en 17
jaar Maayk Agsteribbe.
Alle nieuwe kampioenen pntvingen een standaard op voet, die werden uitgereikt door de heer M. J.
Methorst, hoofdbestuurslid van de
Federatie Nederlandse Judo- en Jiu
Jitsu bond, de F.N.J.J.B.
Voor de heer W. Buchel betekende deze zeer geslaagde uitvoering
een mooie propaganda voor de Judo
sport in het algemeen en voor zijn
sportschool in het bijzonder.

Tob niet langer met Uw oude!
HOLLAND-ELECTRO ƒ168,HOOVER
ƒ250,ERRES
ƒ 158,-

EXCELSIOR
PHILIPS

ƒ149,50
ƒ 165,-

1V'U leveren U alle merken.

Firwaa Schuïlenbupg
GROTE KROCHT 5-7

-

TELEF. 2974

HERVORMDE KERK :
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. N. van
Egmond, pred. te Haarlem.
Kapel A. G. der Woodbrookers te
Bentveld, 10.45 uur:
Ds. W. H. Buijs, vicaris. .
19 uur: Jeugddienst. Voorganger Ds.
M. L. W. Schoen, predikant te
Heemstede.
10.30 uur:- Jeugdkapel in het jeugdhuis. Spreker dhr. _J. de Smalen.
PAROCHIE H. AGATHA ;
H.H. Missen om 7.30 en 11.30 uur.
9.30 uur Hoogmis. 19.30 uur avoödgebed. In de week H. Missen, om 7,
7.45 en 9 uur.
" "
Beatrixschool Zandvoort-noord:
H.H. Missen om 8.30 en 11.30 uur.

ZONDAGMIDDAG 9 FEBR. 2.30 u.:

20 PERS SINAASAPPELEN
ƒ1,49

GODSDIENSTOEFENINGEN
' GEREFORMEERDE.KERK'
Julianaweg 15
Zondag 9 febr. (eerste lijdenszondag)
10 en 7 uur: Ds. P. J. O. de Bruijne.
7.30 uur: Het Huis in de Duinen.
Ds. J. J. Bouwman te Heemstede.
(Uitsluitend voor bewoners tehuis).

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Robert Johannes, z. van
J. J. van Dijk en L. Tilkema.
Geboren buiten de gemeente:
Monique, d. van D. Schaap en' G.
M. A. G. Sieswerda. Machteld
Elisabeth, d. van W. H. Groen en
M. Cramer. Murielle J. B., d. van
J. van der Steen en J. B. Ravelli.
Ondertrouwd: A. Busscher en Joh.
C. E. Rebel. A. J. Schaap en R. J.
Terol. A. P. van, de Koppel en C.
A. J. Emous.
Gehuwd: C. Hölzken en G.C. Kerkman. J. D. Visser en I. Weeda.
R. Linden en E.M. v.d. Moolen.
Overleden: Grietje Dekker, 78 jaar,
geh. gew. met A. Stam. Alida
Melchior, 74 jr., wonende te Haarlem.
Overleden buiten de gemeente:
Pieter Groenhart, 77 jaar, geh. m,
P. Oskam.
H OOGWAT ER
Strand
febr.:
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
13.05 21.— 4.30-11.00
9 1.33 8.30
1.41 9.30 14.— 22.- 5.30-12.00
2.29 10.30 14.44 22.30 6.30-12.30
3.12 11.— 15.22 23.- 7.00-13.00
3.50 12.— 16.— 24.- 8.00-14.00
4.25 12.30 16.32 24.30 8 30-14.30
4.59 0.30 17.09 13.— 9.00-15.00
Samengesteld door P.v.d.MijeKCzn.
EEN INTERESSANTE SHOW
Gaarne vragen wij even Uw aandacht voor een leerzame en interesssnte show, die de firma Wassenaar,
de bekende beddcnspeciaalzaak aan
het Kerkplein, de komende weken
in haar showroom organiseert.
Het is een show, waarin men op
overtuigende wijze toont, hoe in een
minimale ruimte op praktische wijze
deze
ruimtebesparende
bedden
kunnen worden opgesteld. U zult
verbaasd staan, over de vele mogelijkheden, die hier worden geboden
en voor klein-behuisden, doch ook
voor kleinere hotels en pensions
bieden deze bedden een ideale oplossing. Wij raden U aan, een dezer
dagen eens een kijkje op deze show
te gaan nemen. U zult er zeker geen
spijt van hebben.
DANSFEEST
Het grote succes, dat de directeur
van het Badhotel, de heer J. J. Pas
j.l. zaterdag heeft geboekt met zijn
carnavalsviering in onze gemeente,
heeft hem ertoe gebracht zaterdagavond a.s. nog een dansfeest te
organiseren.
De
Carnavalsversiering is rul. nog aangebracht
en het is de laatste avond van de
zotheid die voorafgaat aan de vastentijd.
Het kan inderdaad niet worden
ontkend, dat de Carnavalsviering j.l.
zaterdag een uitbundig succes is geworden. Ik heb geen mens gesproken, die er iets op had aan te merken, integendeel, algemeen was men
zeer enthousiast, want organisatie
en uitvoering waren met de grootste
zorg behandeld, zodat pok van een
perfecte intocht van Prins Carnaval
kon gesproken worden, waarvan
velen hebben genoten. Dat het een
jaarlijks weerkerend evenement zal
worden, wellicht in een meer algemener vorm opgezet, staat nu reeds
vast en de heer Pas verdient dan
ook alle hulde voor dit genomen
initiatief. Ik heb deelnemers gesproken die mij zeiden: „Zoiets zouden we in Zandvoort elke maand
moeten hebben, het was zo'n echt
gezellig oud Zandvoorts feest". Deze
feestviering ligt de inwoners van
Zandvoort, die houden van vreugde,
hossen, dansen en springen en ongedwongen vrolijkheid. In dit verband zou ik nog willen noemen het
grote aandeel dat het Zandvoortse
duo Engel Paap en, Gerard Nijkamp
had in het welslagen met hun kostelijk accordeonspel. Zij waren de
hele avond en nacht overal en hebben gewerkt als paarden. Met hun
prettig spel veroverden zij aller harten, omdat ze de sfeer aanvoelden
en het bleek een duo, dat voor dergelijke evenementen welhaast onmisbaar is. Ook de plaatsing van het
draaiorgel in het hotel bleek een
kostelijke vondst.
En reeds bereidt de heer Pas een
nieuw nog grootser evenement voor
De opening van het nieuwe seizoen,
waaraan twee dagen zullen worden
gewijd met een grote show, een
lentebal, bekende artisten en. natuurlijk óók weer de Folklorevereniging „de Wurf" die getoond heeft,
op dergelijke feesten niet te mogen
ontbreken. Er komt leven in de
brouwerij en we kunnen daarover
niet andere dan verheugd, aijn.

Zandvoorts middenstand bijeen
In Hotel Keur kwam de Zandv.
Handelsvereniging donderdagavond
30 januari j.l. in vergadering bijeen.
De voorzitter, de heer H. Hildering, hield, een uitvoerige openingsrede. Spreker meende, dat de huidige prijzenslag, waarvan in hoofdzaak de kleine winkelier de dupe
wordt, hopelijk over enkele maanden — mede dank zij regerings ingrijpen — zal zijn geordend, omdat
een afglijden naar een chaos tot elke
prijs dient te worden voorkomen.
Het verheugde spreker, te hebben
mogen constateren, dat voorbereidingeh voor het komende seizoen
reeds weer allerwegen, worden getroffen. Bijzondere waardering had
spreker voor de opening in december j.l. van het imposante badhotel,
dat zozeer heeft bijgedragen tot verhoging van het algemeen aanzien
van de badplaats, doch, spreker memoreerde daarnaast, dat de behoefte
aan vermeerdering van kleine pensions en hotels, door deze opening
zeker niet minder is geworden.
NIEUW WINKELCENTRUM.
Spreker vestigde hierna de aandacht op de nieuwe winkels, die
zullen worden gebouwd in het in
aanbouw zijnde Boulevard-centrum
aan de kop van de Zeestraat en
waarvoor het grondwerk thans reeds
wordt verricht. Hier worden 30 nieuwe winkels gevestigd en in dit verband drong spreker aan op interesse
van de Zandvoortsc winkeliers voor
de mogelijkheden, die zich hier
openen, opdat niet straks, - wanneer geen interesse uit Zandvoort
zou bestaan, winkeliers van elders
de Zandvoortse winkeliers ernstige
concurrentie zouden kunnen berokkenen. Dat voorrang voor de Zandvoortse winkelier zal bestaan,
meende spreker hier wel te kunnen
verzekeren.
Kritiek op televisie-uitzending.
Ernstige kritiek uitte spreker op
de eigenaar van een Zandvoorts
groot-winkelbedrijf, lid van de
Zandvoortse Handelsvereniging, die
in een onlangs gegeven televisieuitzending optrad en onder meer
beweerde, dat zijns inziens de verticale prijsbinding maar zo gauw
mogelijk diende te verdwijnen en in
het geheel van zijn betoog dingen
verkondigde, die van een volkomen
verwaarlozing van de belangen der
kleinbedrijven getuigde. Van de
zijde van het bestuur van de Handelsvereniging
werden
intussen
reeds voorbereidingen getroffen en
besprekingen gevoerd om deze uitzendingen eveneens voor de televisie
met een wederwoord te kunnen beantwoorden, om zodoende de naar
voren gebrachte zaken ook eens van
een andere zijde te belichten.
Vervolgens bracht de heer Hiïüering naar voren, dat op zaterdagen
de laatste tijd de drukte in Zandvoort steeds meer toeneemt. Er komen steeds meer mensen die blijkbaar het rustig winkelen in een
dorp prefereren boven de drukte van
de stad. Spreker vroeg de aanwezige
winkeliers, voor dit merkwaardige
verschijnsel, dat zich ook op vele
andere plaatsen in ons land voordoet, een open oog te hebben.
Jaarverslagen.
Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat het ledenaantal was
teruggelopen tot 139. Er werden in
1963 4 leden- en 8 bestuursvergaderingen gehouden. Het jaarverslag
van de penningmeester bood een
gunstig beeld. Het batig saldo was
ongeveer ƒ700,- hoger dan vorig
jaar, hoofdzakelijk ontstaan door de
ingevoerde contributieverhoging. In
verband met het teruglopen van het
leden-aantal suggereerde de penningmeester, een propaganda-commissie te benoemen voor ledenwerving. In de kascommissie werden
benoemd de heren H. NieuwenhuiDOKTERSDIENST
Inlichtingen, over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoon-nummer van de huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout,
Van Lennepweg 57, telefoon 4294.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mej. G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: J. Beijers, Raamsingel
28, Haarlem, telefoon 02500 - 13164.
APOTHEKEN:
Van zaterdag 8 t.m. vrijdag 14 febr.
na 6.30 u. [s avonds: avond-, nachten zondagsdienst de Zeestraat apotheek, M.' J. Kerkhoven-Nieuwenhuis, Zeestraat 71, telefoon 3073.
Echter uitsluitend voor receptenspoedgevallen. De diensten wisselen
's aaterdagsavonds om 6.30 uur,

zen, W. van der Sloot en E. Jongsma jr. De periodiek aftredende bestuursleden H. Hildering, voorzitter
en B. Bosman, lid, werden bij acclamatie herkozen.
Zakengids. De penningmeester, de
heer I. Dikker deelde mede dat de
eerste uitgave van de Zakengids een
batig saldo opleverde van ruim
ƒ 650,—. Deze maand zal de gehele
oplage zijn opgebruikt. Een tweede
uitgave — in gewijzigde en enigszins uitgebreider vorm — is thans
in voorbereiding.
Wijziging winkelsluiting in mei.
De voorzitter deelde mede, dat
onder de Zandvoortse winkeliers
een enquête werd gehouden over
een gewijzigde winkelsluiting in de
maand mei. Voorgesteld werd de
avondsluiting te brengen van 10 uur
op 8 uur, op de zondagen eveneens
van 10 naar 8 uur, handhaving van
de wintermiddagsluiting en tenslotte gedurende het gehele seizoen,
dus van l mei tot 15 september, de
avondsluiting te vervroegen van 11
op 10 uur. Van de 133 verzonden en
ook terug ontvangen enquête formulieren bleek 80"/o voor de voorgestelde wijzigingen te zijn, zodat deze
thans aan de Kamer van Koophandel en het Gemeentebestuur van
Zandvoort ter goedkeuring zullen
worden voorgelegd.
Na enige bespreking werden in
de
propaganda-commissie
voor
ledenwerving benoemd de heren I.
Dikker en C. Kuyper, waarna een
rondvraag slechts in hoofdzaak
vragen bracht van intern-huishoudelijke aard.
NIET GESPAARD.
} In het postkanto'or te Zandvoort
werd bij de afdeling Rijkspostspaarbank gedurende de maand januari
j.l. door 586 personen ingelegd een
bedrag van ƒ 109.000,— en aan 382
personen terugbetaald ƒ 119.000,—.

Huidverzorging
zacht-zuiver- gezond

Puistjes drogen in mei Purolpoeder

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Bekendmaking.
Het Hoofd van het gemeentebestuur van Zandvoort maakt bekend, dat ingaande maandag 10
februari 1964, gedurende 14 dagen
ter gemeentesocrelarie voor een
ieder ter inzage ligt de bij raadsbesluit van 28 januari 1964, Ie afd.
np. 11 vastgestelde partiële wijziging 2 van het partiële uitbreidingsplan-in-onderdelen der gemeente
Zandvoort.
Zandvoort, 4 februari 1964.
Het hoofd van het
gemeentebestuur voornoemd,
VAN FENEMA.
Bekendmaking.
Het hoofd van het gemeentebestuur van Zandvoort maakt bekend, dat ingaande woensdag 12
februari 1964, gedurende 4 weken op
de gemeentesecretarie voor een
ieder ter inzage ligt het ontwerp
van een plan tot de partiële herziening (plan VI) van het wederopbouwplan-zeercep-midden
dier
gemeente, betreffende de panden,
genummerd 9, 11 en 13, aan de
Grote Krocht, alsmede de Tramweg
(westelijk gedeelte), de Tramstraat
en de Prinsesseweg, met de terreinen onmiddellijk grenzende aan de
zuidzijde van, deze straten.
Gedurende bovenstaande termijn
van 4 weken kan een ieder bezwaren tegen dit ontwerp-plan bij de
gemeenteraad indienen.
Zandvoort, 5 februari 1964.
Het hoofd van het
gemeentebestuur voornoemd,
VAN FENEMA.
Bekendmaking.
Het Hoofd van het gemeentebestuur van Zandvoort maakt bekend, dat ingaande maandag 17
februari 1964, gedurende vier weken
pp de gemeentesecretarie voor een
ieder ter inzage ligt een ontwerpplan van een partiële herziening
(plan IV) van het wederopbouwplan
„Zeereep-Noord", betreffende een
terrein gelegen op de oostelijke hoek
van de Van Lennepweg en de Parallelweg.
Gedurende bovenstaande termijn
van vier weken kan een ieder
schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren tegen het ontwerp indienen.
Zandvoort, 5 februari'1964.
Het hoofd van het
gemeentebestuur voornoemd,
VAN FENEMA.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. 15 uur samenkomst-in
huize „Pniël", Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, den Haag.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag . 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

Reparatie Inrichting .
van kunstgebitten
Geopend van 9-17, uur.
Zaterdag van-9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166
r

AREND SCHAAP
en
' E
RITA TEROL
=
hebben de eer. U, mede namens wederzijdse-ouders, kennis-te geven
van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking -zal plaats
hebben op 25 februari a.s. om 13.45
uur ten Raadhuizé~te Zandvoort en
om 14.30 uur in de Ned. Herv. kerk
te Zandvoort door Ds. C. de Bu.'
Zandvoort, 5 februari 1964,
Haltestraat 10
' •
Da Costastraat 1.
Receptie in „Zomerlust"
van 17 tot 19 uur.
Toekomstig adres: Willemstraat 19.
HERMAN J. MEIJER
en
MARIA J. E. VAN DEURSEN
hebben de..ecr...U,_kennis_te__ geven
dat zij het H. Sacrament des Huwelijks zullen ontvangen op dinsdag 11
februari a.s., te 10 uur, _in jJe
'parôchïêlcerk' van' ~St.'" Agatha te
Zandvoort, waarna tot hun intentie
een gezonden H. Mis zal worden opgedragen.'
"
-- --~-t~~ '•
Huwelijksvoltrekking ten raadhuize
te Zandvoort te 9.30 uur.
Toekomstig adres': Schelpenplein 9b
Zandvoort.
Dankbetuiging.
Langs deze weg willen wij hartelijk
dank zeggen aan, allen, voor de vele
blijken van sympathieke deelneming
ondervonden bij het heengaan van
onze onvergetelijke lieve man""en
vader
PIET KEUR - '
Uw medeleven heeft ons allen zeer
gesterkt.
Mevr. E. T.' Keur-Gropp
en kinderen.
Nieuw Loosdrecht, februari 1964.
:
Dankbetuiging.
Voor Uw hartelijke bewijzen van
medeleven en deelneming met de
ziekte en het overlijden van onze
lieve man, vader en grootvader
CORNELISi VAN DER VALK,
betuigen wij U onze oprechte dank,
mede aan Dr. Robbers, Dr. Mol,
buren en kennissen.
M. W. van der Valk-Steeneker
Zandvoort, februari 1964.
Van Ostadestraat 26.- . _

Dankbetuiging.
Voor Uw hartelijke bewijzen van
medeleven en deelneming met het
overlijden van mijn lieve echtgenoot
WILHELMUS CORNELIS
VERSTEEGE
betuigen wij onze oprechte dank."
Uit aller naam:
E. A. Versteege-Daas.
Zandvoort, februari 1964. "
Pakveldstraat 19.
Dankbetuiging. ; .~
Het is mij een behoefte," allen
hartelijk te danken, die door hun
spontane medewerking het' Carnayalsfeest op zaterdag l februari j.l.
in Zandvoort tot een zo groot succes hebben gemaakt.
~•
Ondoenlijk, hierbij namen"te noemen, dank ik de Zandvoorlse autoriteiten, de politie te Zandvoort en
de bereden politie uit .Haarlem, het
comtié van ontvangst, de'' folklórevereniging „De Wurf" en de jury
wel heel bijzonder.
_ •_
Het prachtige resultaat zal er "ongetwijfeld toe gaan leiden, dat een
volgend maal dit Zandvoortse carnaval op nog grootser en algemener
wijze zal worden voorbereid. • J. J. Pas
:
Directeur Badhotel
Zandvoort.
BÜ feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2251
Telef. 2150

Nóoy's nieuws
De opruiming is voorbij, evenzo onze carnavalsprijzen en onze medewerking lot het slagen van
het carnavalsfestijn. *
De- FA. NOOY gaat door met actie voeren.
Deze week, d.w.z. a.s. ZATERDAG starten wij
met 'n

kleuren verkoop

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag l februari:
Zandvoortm. - E.T.O.
2-1
Kenn.land 3 - Zandv.m. 2 4-3
Tw. Jeugd - Zandv.m. 3
3-0
Adspir anten:
Zandvoortm. a - Schoten a 3-0
Zandvoortm. b - H.F.C, b
0-7
Hfd. Boys b - Zandv.m. d Z.n.o."
Kenn.land d - Zandv.m. f
4-0
Kenn.land f - Zandv.m. g
1-5
Uitslagen zondag 2 februari:
Schoten - ZanUvoortm.
0-3
Zandv.m. 2 - Stormvogels 3 3-2
Stormvogels 5 - Zandv.m. 3 2-3
Zandvoortm. 4 - Haarlem 5 2-1
Zandvoortm. 5 - T.Y.B.B. 6 5-3
Zandvoortm. 6 - Ripperda 7 3-4
E.H.S. 7 - Zandvoortm. 7
4-0
Junioren:
Zandvoortm. a - A.D.O.'20 a 7-2
Geel Wit bi - Zandvoortm. c 0-11
T.H.B. a - Zandvoortm. d
2-9
Zandvoortm. e - Ripperda c 7-0
Programma zaterdag 8 februari:
Wartburgia - Zandv.m. 15.30 u.
12. Umuiden 5 - Zondv.m. 3 14.30 u.
Adspiranten:
34. Zandv.m. a - O.Gezell. a 14.30 u.
39. Zandv.m. b - T.Y.B.B. b 14.30 u.
70. E.D.O. f - Zandvoortm. d 15 u.
72. H.B.C, f - Zandvoortm. e 15 u.
96. Zandv.m. f - R.C.H, g 14.30 u.
100. Renova d - Zandv.m. g 15 u.
Programma zondag 9 februari:
Vriendschappelijk:
Zandv.m, l - D E.M. l 14.30 u.
Kompetitie:
Zandv. 2 - Vitesse '22 2 12.30 u.
24. Zandv.m. 3 - Bi.daal 2 9.45 u.
28. Zandv.m.4 - H.F.C. 5
9.45 u.
60. Ripperda 6 - Zandv.m. 5 9.45 u.
83. T.Y.B.B. 8 - Zandv.m. 7 12 u.
Junioren:
104. V.V.B. a - Zandvoortm. a 9.45 u.
118. Zandv.m. b - T.Z..B. a 12.30 u.
128. Zandv.m. c - D.I.O, a 9.45 u.

Show

Show

Ruimte besparende bedden
In onze zaak op het Kerkplein 8a te Zandvoort,
vindt U momentcel een grote collectie ruimtebesparende beddon van bekende fabrikanten als
AUPING, DICO, AVEK, JONGE POERINK en
KUPERUS. U kunt vrijblijvend even binnenlopen en om inlichtingen vragen.

Deze week zal staan in het teken van de

blauwe prijskaart
Zie' onze speciale BLAUWE PRIJSKAARTAANBIEDINGEN. Zij zijn enorm, dit vindt nergens zijn weerga. Wat vandaag in de etalages
staat is morgen weer vervangen door andere
artikelen.
Maak dat U er bij komt. Dit zijn pas prijzen!

KERKPLEIN 8a - ZANDVOORT
HAARLEM - STATIONSPLEIN

Vrij toegang

Vrij toegang

Opel Rekord 1964
vanaf f 7695,In 12 nieuwe kleuren voorradig.
Vraag demonstratie of inruil offerte.
Verkoop voor deze blauwe prflskaartaanbiedingen direct. Wie het eerst komt, heeft de meeste
keus!

VELO wascombïnatie
:-~ .

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afdeling Handbal
Uitslagen zaalhandbal Heemskerk.
Zaterdag l februari:
Meisjes: Z.M. l - De Bunkert l 1-8
A.D.O. - Zandv.m. 2
4-5
Zondag 2 februari:
Heren: IJmond 2 - Zandv.m. 2 9-8
Hr. jun.: Rapiditas - Zandv.m. 10-2
Dames: Zandv.m. - A.D.O.
5-3
Dames jun.: H.B.C. 2 - Z.M.
1-4
Programma zaalhandbal Heemskerk
/Zaterdag 8 februari:
Hr. jun.: Z.M. - Concordia
17 u.
Jongens: De Blinkort - Z.M.
16 u.
Zondag 9 februari:
Dames: Odin - Zandv.m.
11 u
Dames jun.: IJmond 3 - Z.M. 11.30 u.
Programma zaalhandbal Heemstede
Zaterdag 8 februari:
Meisjes: Atlas a - Zandv.m.b 16.30 u.

vanaf f 598,-

GRATIS ééN WEEK OP PROEF! Uw oude wasmachine heeft een hoge inr uilwaar de!
VELO ook voor T.V., radio's, meubels, vloerbedekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifuges,
haarden enz. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
.Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
.of vraag vrijblijvend inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort - Telef. 4590

Succes

fa*
~' "

N.V. VAN LENT

ZANDVOORT
2 (bü de watertoren)
Telef. 2240

HEEMSTEDE
Raadhuisstraat 53-65
Dreef 203
Telef. 02500 - 38810

tekst

achter Uw raam, brandend in een
• door U gewenste kleur.
Met als tekst bijv.: KAMERS.

Inl.: Zandvoort 4598.

'Belangrijke mededeling

De bloemenwinkeliers
in Zandvoort hebben gezamenlijk besloten met

vakantie
.te gaan.
Mededelingen hierover zullen t.z.t. volgen.
De bloemenwinkeliers in Zandvoort.

Hout- en boardhandel

„CENTRUM"
Naast psrceel Brederodestraat l, dr. Flieringa.

Metselzand
Portland cement
Carbolineum
TIMMERWERKPLAATS SLAGVELD
Dagelijks geopend.

Autoverhuur
ZANDVOORT
" VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Gevraagd:
door particulier: HUIS of FLAT met onbelemmerd uitzicht op zee.
Aangeboden: Huis met 8 kamers, 2 keukens, 2 w.c.'s, douche en dubbele garage.
Brieven onder no. 4-4 bureau v.d. blad.

FOTO-EXPOSITIE
OVER ZANDVOORT?
Naar wij zojuist vernemen, zal
met de Paasdagen in het Gemeenschapshuis een foto-expositie worden gehouden onder auspiciën van
de „Fotokring Zandvoort", Onder
het motto „Zandvcort 64" zullen
naast werken van eigen leden foto's
worden tentoongesteld van Zandvoort; waarvoor vorig jaar door de
Fotokring een wedstrijd was uitgeschreven.
VOOR HEN DIE DAMMEN
De oplossing van het laatste probleem tussen Gersjt en Koeperman
is: l
19-23. 2. 42-38? 23x34. 3. 30x
39; 14-20. 4. 25x5; 28-32. 5. 5x37
27-31 en wint de partij.
Het lot moest weer de beslissing
brengen en ditmaal was de gelukkige winnaar de heer P. Versteege,
Tramstraat 7, alhier. Onze gelukwensen!
Het is wel leuk te vermelden dat
we weer een aantal jeugdleden hebben. Deze komen iedere woensdagavond om 7 uur in het Gemeenschapshuis voor een half uurtje
theorie, waarna zij tot ongeveer half
tien een onderlinge kompetitie spelen. Hier nog onderlinge uitslagen:
J. Ovaa - P. Versteege
2-0
P .A. M. Smit - J. Ovaa
2-0
Th ter Wolbeek - P.Versteege 0-2
L.J. v.d. Werff - M. J. Klatser 2-0
J. Schuiten - J. van Dijk
0-2
J. Koper - E. Fransen
0-2
G. ter Wolbeek - C. Draijer sr.
afgebr.
K.J.C. „ZANDVOORT"
Woensdag j.l. speelde K.J.C. „Zandvoort" de vijfde ronde van de Paaswedstrijd. De stand luidt momenteel: 1. W. Molenaar; 2. J. Boekhout
3 J. Zwemmer; 4. C. Terol.
K.J.C. „NOORD"
De eindstand in januari is:
1. G. Spruit
19.528 p.
2. M. Pinheiro
19.304 p.
3. H. Bol
19.282 p.
4. Mevr. Sabelis
19.084 p.
„OEFENING STAALT SPIEREN"
De 60e jaarvergadering van O.S.S.
is vastgesteld op vrijdag 28 februari
'a.s. in Hotel Keur. Vanzelfsprekend
zal deze vergadering een feestelijk
karakter dragen, zodat na het afwerken van de agenda de leden en
oud-leden, die eveneens uitgenodigd
zijn, op gezellige wijze bij elkaar
zullen blijven. De adressen van de
oud-leden kunnen nog steeds aan
het secretariaat ter uitnodiging worden opgegeven.
GEEN SPREEKUUR
De wethouder van de Bedrijven,
Sociale en Culturele Zaken, Mevr.
C. Stemler-Tjaden is verhinderd op
11 en 18 februari haar spreekuur te
houden.
By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

BADHOTEL
Het nieuwe hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
-

wu zenen

NIEUWE HAKKEN
ONDER UW
OtlRE SCHOENTJES •\
OOK WANNEER HCT ^.
ITALIAANSE. FRANSE Of
ANDERE IMPORT IS»
__

EEN NIEUWE SERVICE VAN &€**€*•

Telefoon 4941

DANS-FEEST
op zaterdag 8 februari '64
Geen costumering. Alleen jolijt en leut.

Daarvoor moet je naar de vakman!

C.
Kostverlorenstraat 68 - Telefoon 2071
ERKEND HORLOGER.
is zulk een vakman!

Eigen reparatie inrichting
met electronische apparatuur.
KOOP IETS, WAAR JE WAT AAN HEBT:

Koop een
horloge!
Alles in een band,
over mens, dier en plant!
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 -

TELEF. 4321

OPGERICHT:
Tafelvoetbalclub
II
„Zandvoortmeeuwen
Aanvang competitiewedstr«den februari.
Kampioenswedstryden van Noordholland
24 februari.
Aanmelding van nieuwe leden bij:
D. van Duyn, Duinstraat 12.
A. Molenaar, Potgieterstraat 18.

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.
Soendastraat 17 Tel. 02500 - 50131

Haarlem

Levering alle soorten tegels in kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.
Laat vakkundig Uw. oude paden in orde maken.

Dansorkest-Hemelrijk
Aanvang 20.30 uur tot 1.30 uur. ENTREE ƒ 1,00
„LAATSTE DAG VAN DE ZOTHEID".

Voor uw kopje koffie met moorkop

Electro Technisch Bureau
ZWEMMER
Swaluëstraat 6

Telefoon 4035

Probeert U ook eens ons „speciaal tje"!

Een moderne electrische keuken
da' droom van iedere huisvrouw!

Grote afslag

In onze showroom demonstreren wij U gaarne
onze ELECTRISCHE FORNUIZEN en BOILERS
Alsmede de fantastisch werkende MIELE-WASAUTOMAAT.

varkensvlees 40 et p. kilo

SPECIALE VAATAFWAS-MACHINES
van de Wereldberoemde Hobart fabrieken.

Rund- en paardeiivlces tegen scherp
concurrerende prijzen.

Voor huishoudelijk en Klein-Horecabedryf.

Hondobrood 50 et. per 500 gram

In 5 minuten 150 kop on! schotels
gewassen en gedroogd.

Slagerij La Viande

Verder een grote sortering electrische apparaten,
keukenklokken, scheerapparaten enz.

Kleine Krocht l

Ziet de etalage!

Vraagt demonstratie!

Autofinanciering

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

-

Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon 3369
100
100
100
100

gr.
gr.
gr.
gr.

Assurantie en financieringskantoor

J-S.FOLKERS
Dr. Schaepmanstraat l
Tel. 4580 - b.g.g. 3283

Specl„alvooruw
autOi motor en

bromfietsverzekering

TELEFOON 2682

ONZE BIJZONDERE REKLAME:
750 gram SCHOUDERCARBONADE . . . . ƒ 4,25
500 gram PRIMA RUNDERLAPPEN v.a. ƒ 2,50
500 gram LENDE-ENTRECôTE
ƒ 3,75

A. HOEKEMA
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES.
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

Koop je niet zo maar ergens!

Aangesloten bij de N.T.V.B.

,ïn carnavalsstij! herschapen'

IS DE HAK VAN UW
PUMP GEBROKEN?

Het beste

VOOR DE BOTERHAM:
Pork en
150 gr. Gel. Lever
Pekelvlees
85 et.
150 gr. Pekelvlees
Gebr. Gehakt en
250 gr. Gek. Worst
Pekelvlees
85 et.
250 gr. Leverworst
150 gr. Ham
98 et.

NU OOK IN NEDERLAND:

FUNEL
98
85
95
80

et.
et.
et.
et.

Parfums, Make up en schoonheidsartikelen.
Funel brengt de vrouw in verrukking
en de mannen in verwarring.

drogisterij-Blaauboer
HALTESTRAAT 46 -

TELEF. 2392

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

DE OLYMPISCHE
WINTERSPELEN
hoort en ziet U op z'n best met

Philips apparaten
Uw plaatselijke handelaar
staat altijd voor U klaar!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896
Dé speciaalzaak In wijnen en gedistilleerd

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 40270

Vraagt naar onze speciale wjjnaanbiedingen!

Laat Uw

scharen en messen

VAKKUNDIG
SLIJPEN

Golfslypen van tafelmessen.
Grote sortering
HUISHOUDSCHAREN
PINCETTEN enz. enz.
NAGELVIJLEN
NAGELTANGEN
NAGELSCHAREN
Optiek - Staalwaren

A. G. SLINGER

te kopen dan

GR. KROCHT 20a - TEL. 4395

tuist nu l

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbtf!
Telef. 2254
Telef. 2150

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Thans in voorraad de nieuwe PHILIPS Televisie
43 cm. beeld met 2e kanaal, gradatiefilter en
automatische synchronisatie, tegen de prijs van
ƒ648,— of ƒ28,25 p.m.- na de eerste storting.
Na 11/2 jaar, is U klaar!
Bestel heden bü ons uw nieuwe Philips Televisie
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld met 2e
kanaal, vanaf ƒ 895,— of ƒ 38,70 per maand na
do eerste betaling.
Komt U eens kijken en luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

EEN TAXI?

F.H.PENAAT

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

Mals Rookvlees
In de maanden februari en maart zal er in
onze wasautomatick, iedere woensdagavond
extra assistentie aanwezig zijn, die U desgewenst
kan adviseren, bij de behandeling van minder
gemakkelijk wasbare artikelen, zoals wollen en.
andere dekens, spreien, overgordijnen enz.
Als U dergelijke stukken te wassen hebt wilt U
dan bij voorkeur op woensdagavond komen?
U zult het resultaat verbluffend vinden.

WASUNIE K.V,
HALTESTRAAT 63B

Waarschuwing
Om misverstanden te voorkomen, deelt Ver.
LIEF0EWERK „OUD PAPIER", Koudenhorn 30
Haarlem, haar clientèle mede dat er vanaf
22 januari 1964 EEN NIEUWE CHAUFFEUR
op haar bestclauto rijdt.
De mogelijkheid bestaat dat hierdoor vertraging, of in hot geheel geen papier bij U is gehaald. Wilt U dan even 02500-12931 bellen, en
onze dagelijkse ophaaldienst voor Heemstede,
Aerdenhout, Bentveld en Zandvoort komt bij
U aan.
Het bestuur.

HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS!
dat is bet devies van:

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT
Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

Naar de wintersport?
dan is een POLAROID-BRIL onmisbaar!
Ziet de grote collectie bij:

100 GRAM
100 GRAM
mm

MODERNE WRGENS

KERSENJAM

POT

89

PINDAKOEKEN
100 GRAM

PARTIJ VOORDEEL
VERKOOP

Helanca
pantalons

GEBRADEN - IN JUS

BLIK £1_ BALLEN

Boterham worst

PER so

•M^MM

°

(i B DIKKE PLAKKEN - HEERLIJK OM TE BAKKEN BIJ DE WARME MAALTIJD)

GRAM

maten 38 t.m. 48
Moderne tinten
groen - zwart - bruin - korenblauw - donkerblauw - rood

19,75
Kerkplein Sa - Zandvoort

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR - TAXATEUR
AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Have
lOUt
Erwt<
Witte Bloem

MET ROOKWORST - 1/1 BLIK

GRONINGER KOEK±ï= 1.-

PERZIKEN

GESNEDEN
REODART - 1/1 BLIK

FLB vt>

"» **•
Mosel Perlé
TéVé Zoute Pinda's
Kapucijneri

ALLEEN EVEN VERWARMEN 1/1 BLIK

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Mevr. Hose

DROOGKOKEND - 500 GRAM

Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Opticien A. G. Slinger
Grote Krocht 20a -

Telefoon 4395
Nu de juiste tijd voor

Hanau hoogtezonnen

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12 (t.o. Consultatiebureau)
Deze weck hebben \ve weer speciale aanbiedingen
DAMESHANDSCHOENEN
voorheen ƒ 4,25 NU voor / 3,95
HERENHANDSCHOENEN
voorheen ƒ 3,75 NU voor ƒ 2,95
GEITEN WOLLEN SOKKEN, krimpvrij,
voorheen ƒ 3,75 NU voor / 3,45
Leuke ruUcni BOODSCHAPPENTASSEN
voor slechts ƒ 2,95
Zwarte en rmrincblauwe ANKLETS.. .. ƒ1,95
Heeft U een SUèDE JASJE nodig? Komt U vrijbJijvend een§ bij ons langs. Voor suède kleding
hebben wij ook maatwerk.
Uw adres:

«LEBRU»

NIEUWSTE
PMC-PREMIE

Nieuwste inklapbare modellen van ƒ 129,— af.
Vraagt demonstratie.
Drogisterij -Parfumerie

HUISHOUDTRAP
CLUBPRIJS f27.- IN PMC-CHEQUES
VERGELIJKBARE WINKELWAARDE f «T.SO

Kom ooK naar

Prijzen gelden

t/m woens(jag

12 februari

Vraag In AH-winkel comp/ete PMC-pmspectusl

B<>ouwman

Gedipl. drogist
Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Glas- en verfhandel

G. deSchilder
Leeuw
Stationsstraat 9 - Telef. 2803

Speciaal adres
vakkundig
advies
Dinsdags gesloten.

Verwen Uw ogen met
ONTSPIEGELDE BRILLEGLAZEN

Brillenspecialist LOOMAN

Mr. Opticien

TELEF. ,2174
Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zo'nder kosten.

- HALTESTRAAT 5
Op monturen
vastgestelde vergoeding.

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

,A L KM»****
Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

Telefoon 4419

Tweede blad Zand voorts Nieuwsblad, 24e jaargang no.
DE 10e FEBRUARI 1937

Zandvoortse redders vochten in zware branding
Een herinnering aan een fatale dag....
Aan de rand van de 2de bank zou
de vuurproef komen. Alles ging nog
goed, ze waren, een kleine twintig
minuten, in. zee. Maar toen. gebeurde er iets ontzettends . . . Terwijl de
boot op del bank was gekomen rees
vlak voor de boeg een enorme hoge
breker op. Een muur van water liep
op de boot toe, Jan Molenaar zag
hem komen en gaf een kort fel commando: Houwe jongens. . . Nu moest
de boot vaart houden, nu ging het
er om. De bemanning trok in uiterste krachtinspanning aan de meer
dan polsdikke riemen, zodat ze bij
twee roeiers in splinters braken (o.a.
bij Floor Koper, de huidige schipper,
die toen nog roeier was).

Schipper Floor Koper
. . . . E r zijn altijd Zandvoorters geweest en zij zullen er ook altijd
blijven, die zullen gaan als hun reddersplicht hen roept....
(Foto: Anth. Bakels).

*ROEFTOCHT MET ONZE
dorp. Zo maar midden op een februari-middag, een fatale dag voor'
REDDINGBOOT
't reddingswezen, hier ter plaatse.
EINDIGDE IN DRAMA . . .
Wie zich het Zandvoort van 1937
Als maandag de kalender de 10de
nog herinnert zal weten hoe fel,
februari aanwijst zal het voor talhoe diep de slag ons allen trof
loos velen in ons dorp waarschijndoor het tragische reddingbootiyk een dag zijn als alle andere..
ongeluk, waarbij schipper Jan
Niets bijzonders, niets dat anders
Molenaar en roeier Engel Schuiis dan' anders, 't Leven zal zijn
ten het leven lieten bij een proefgewone gang gaan met de zorg en
vaart. Hoe verbonden was toen
de taak en de plicht van alle dag.
- in tegenstelling met nu - de
Zandvoortse bevolking in een veel
't Zal weer wat gewonnen hebben
aan daglicht 'smorgens en 'savonds
kleinere gemeenschap. Hoe voelde
misschien kan er zelfs een dun
men toen bet leed, de droefheid,
koesterend zonnetje af ... Maar
maar ook de verslagenheid om
het verscheiden van deze twee
toch echt geen etmaal, dat ons om
een bijzondere reden zal interesbrave, ervaren zeelieden, stoere
redders, voorbeeldige huisvaders...
seren . . . En toch is er in ZandZe werden ons dorp ontrukt door
voort iets, dat vele inwoners op
de zee, door het altijd loerende
de 10de februari ongetwijfeld door
de geest zal gaan, vooral de oudegevaar van de onstuimige brekers
' ren onder ons. Want oprietzo'n op de banken. Moedig, man-moedig waren ze met de roei-reddingvreedzame, rustige februaridag,
boot de zware branding tegemoet
op die fatale 10de, in het jaar 1937
gevaren. De zee wierp hen terug...
voltrok zich aan ons strand een
Er was rouw in Zandvoort . . .
kort fel drama, dat een zwarte,
Diepe rouw!
droeve schaduw wierp over ons

Wat gebeurde er op die fatale middag?
De plaatselijke commissie van de
N.Z.H.B..M. die b=stond uit Burgemeester H. van Alphen, Dr. C. A.
H. Gerke, J. Bückroann (t) en Jb.
van der Werff (t) had de periodieke
proefvaart van de plaatselijke reddingboot van te voren bepaald op
woensdag 10 februari des middags
om 2 uur. De paarden waren reeds
dagen te voren besteld en de bemanning was aangezegd.
Op de 9de februari was de zee
ruw door een reeds enkele dagen
doorstaande Zuid-Westenwind. In
de nacht van de 9de pp de 10de
ruimde de wind met windkrachl 7
naar Noord-West, waardoor de golven korter en, feUer begonnen aan
te lopen op de banken. In het tweede
en derde gat liepen de brekers hier'
en daar bruisend over de grootste
breedte van het gat en men kon
zelfs zeggen, dat de zee, nar.rmate
het middag werd, hol stond.
.Tegen 2 uur kwam de plaatselijke
commissie naar het strand in gezelschap van de secretaris van de N.Z.
H. R. M. de heer H. Th. de Booy,
(die onlangs na een zeer verdienstelijke loopbaan bij de maatschappij
als directeur met pensioen ging).
Er had met de schipper, de voortreffelijke zeeman, Jan Molenaar
(Jan van Huig) nog een kort overleg plaats, maar allen waren van
mening, dat juist onder deze minder
gunstige weersomstandigheden de
proeftocht doorgang moest vinden.
De bemanning was voltallig bereid
om zee te kiezen, al wist men, dat
er op de banken een zware strijd
zou wachten . . .
DE BOOT GING IN ZEE
De voerlieden dreven de paarden tot
het uiterste op om de boot 1e water
te brengen. Een grote schare nieuws
gierigen en kijklustigen volgde de
altijd spectaculaire verrichtingen
van „Gerrit van Steek" en „Bank
Schelvis", die ieder een driespanpaarden met de zweep op dreven

tot vér in de eerste branding. De
botenkar met zijn felrode massief
houten wielen mocht niet eerder tot
staan komen, of de volbemande boot
moest met goed gevolg in de rollers
van het eerste zwin kunnen glijden.
Onder het geschreeuw en getier van
de voerlieden en het woest snuiven
en schuimbekken van de paarden
lukte de manoeuvre en schuimend
joeg de kop van de boot door het
water. Schipper Jan Molenaar stond
voorop, stoer, onverzettelijk gaf hij
zijn korte maar duidelijke aanwijzingen: „Gelijk aan, haal op, Noordan, de kop op zee houwe...."
Daar dook de boot reeds voor de
eerste maal dreunend in een korte
felle breker. Een golf van spatwater
joeg over de gekromde ruggen van
de roeiers. Ze hingen zwaar op de
riemen en.achterop werkte Klaas
Visser (de Keeke) zwoegend aan de
stuurricm. Naast hem stond de heer
de Booy, die de reis voor inspectiedoeleinden meemaakte. Een kolkend
schuimspoor achter de boot toonde,
dat de boot vaart begon te lopen.
In de verte zag Jan Molenaar op
de tweede en derde bank de ene na
de andere zware breker woest rollend op zich toe komen . . .
De strijd, de zware strijd, was begonnen. Maar hij, wilde overwinnen,
hij had een' beste bemanning, hij
had een zeewaardig schip . . . En
weer klonken zijn korte bevelen:
„een beetje Noord-an jongens . . ."
Hij wilde de kop van de boot recht
„op zee" houden dan was de risicofactor hot geringst want als ze ook
maar twee streken dwars kwamen
te liggen zou geen breker aarzelen
de boot helemaal dwars te slaan . . .
Zo naderde hij ondanks de in kracht
toenemende golven de tweede bank.
Toen was de bemanning reeds geheel doorweekt van het overkomende water. Beurtelings dook de boot
in een diep golf dal, dan joeg ze weef
op tegen de rug van een rijzende
breker . . .

De roeireddingboot zoals z\j vóór
de oorlog met
paardenkracht
werd .gelanceerd'.
(Foto: archief).

De metershoge watermassa stortte
zich in de boot, die in een enkele
seconden tot het gangboord vol
water stond. Alles wat dry ven kon
ging geljjk over boord. De roeiers
klemden zich vast aan de doften,
aan het gangboord, aan alles wat
houvast bood . . . Enkele ogenblikken lag de boot sidderend stil,
als een willoze prooi der woedende elementen en toen kwam een
tweede hoge aanstormende roller,
die de willoze prooi als in haar
woedende klauwen opnam en met
ontzaggelijke vaart meesleurde ...
Sneller, steeds sneller dreef het
donderende waterge\veld de stuurloze boot voor zich uit en toen gebeurde het ... Door het „snijden"
van de boot liep ze over één kant
en sloeg om, het grootste gedeelte
van de bemanning meesleurend in
het ijskoude water van een kolkende zee ... Slechts énkele werden zover weggeslingerd dat ze
naast de boot terecht kwamen.
Zo wisten de heer de Booy, met
Floor en Rokus Koper (broers) zich
al spoedig in hun zeer zware oliegoed(!) naar de boot toe te werken
en klommen op de kiel. Doch om
hen heen dreven reeds spoedig verschillende makkers, die geleidelijk
aan waren los gekomen van onder
de boot. De reeds bejaarde Leen Koper (Leen van Willem Jansen) dreef
bewusteloos op enkele meters van
de boot en dreigde te zullen zinken.
De Hr. de Booy en de broers Koper
lieten de boot los en grepen hem
nog juist op tijd, terwijl zij anderen
door handreiking eveneens naar de
boot wisten te trekken.
Zo voltrok zich in enkele seconden
een drama met een felheid, zo overrompelend, dat feitelijk niemand
wist wat er allemaal gebeurde . . .
Dreinerig langzaam verdaagde de
boot naar het strand maar het was
nog steeds te diep om te kunnen
staan
Voor zover mogelijk telde
men de „koppen", maar er ontbraken er twee ... Waren ze door de
zee meegesleurd naar de diepte?
Zaten ze beklemd onder de felblauwe kiel van de boot? Terug naar,
het strand! Dan konden ze verder
zien ... Hulpeloos dreven ze af, tergend langzaam, iedere golf geeselde
hun ijzig verkilde lichamen, sommigen braakten, anderen kreunden..
Hun' terugtocht vertraagde extra,
omdat de „stopzak" bij het omslaan
ook te water was, geraakt en ongewild zijn remmende kracht uitoefende Ze wisten het niet ... Wat ging
het moordend langzaam....
Boven het geloei van de wind en het
aansuizende zeewater hoorden ze de
vaste stem van „meneer de Booy":
- Hou je vast jongens, niet loslaten,
houdt moed . . . !"
ONTSTELTENIS OP HET STRAND
Op het strand had men intussen met
een zekere bezorgdheid deze proeftocht gadegeslagen. Steeds zag men
de boot - soms geheel - verdwijnen
achter een muur van water. Dan
rees ze weer fel op tegen de soms
diep zwart kleurende golfkammen.
Het was een „smerige" zee die dag,
die 10de februari. Maar men had
vertrouwen in de schipper, in de
stuurman, in de bemanning. En bovendien was „meneer de Booy" toch
zélf ook meegegaan' Men kende
hem in Zandvoort maar al te goed,
de oud-marineofficier, die kon bogen
op een voortreffelijk zeemanschap!
Een man, die in de wieg gelegd was
als de grote voorvechter van het
reddingswezen aan de Nederlandse
kust!
Maar wat gebeurt daar ... ? Een
stille ontzetting siddert door de
wachtenden bij de botenkar. Ze zien
hoe een zware zee de boot meesleurt
en terug net van de bank. Een nieu\ve breker grijpt de redding boot en
jaagt hem voort naar het strand ...
En dan ervaart men ineens hoe het
daar mis gaat, hoe zich een ramp
voltrekt onder hun ogen. En terwijl
velen de keel wordt dichtgeknepen
van spanning en angst zien ze de
boot omslaan. Er ontstaat een ravage, roeiriemen vliegen door de
lucht, men ziet de bemanning verdwijnen onder en achter de golven
en even later rijst de blauw-witte
kiel van de reddingsboot als een
gruwelijke triomph van de woedende kracht der alles vernietigende
brekers glanzend in het" gbiifev zonlicht van een nu gruwelijk geworden februari-middag . . .
Vaag zien ze na enkele ogenblikken
hoe mensen in doodsnood trachten
op de kiel van de boot te klauteren.
Ze tellen er slechts enkelen.'Wat gebeurt er met de anderen? ... O, God,
wil hen redden en bewaren . . .
Vele Zandvoorters hebben daar
staan bidden voor de vaders, voor
de zoons, voor de geliefden . . ,

EEN KETTING VAN MENSEN
Maar dan ineens wijkt de vcrlamming van het ontzettende ogenblik. Zandvoorters van alle rangen
en standen grijpen elkaar bij de
polsen, men vormt een levende
ketting en men vliegt de zee in ..,
ze voelen het ijzige koude water
niet. BQ de voorsten is een jonge
vrouw, Jansje Dorsman, ze aarzelt niet. Een ijlings opgescharrelde Iqn voeren ze mee. Ze willen
de boot grijpen en naar de wal trekken. Maar de boot kunnen ze niet
bereiken, al staan de voorsten reeds
tot hun keel in het •water. De golven
slaan hun over het hoofd . . .
Dan maakt Jaap Dorsman zich los
en zwemt met de lijn geheel gekleed
de boot tegemoet en weet een knoop
te leggen om één van de uitstekende
dollen.
Intussen hebben verschillende redders het in het ijskoude water te
kwaad gekregen. De heer Anth. Bakels heeft geen grond meer onder
zijn voeten en, verdwijnt txveemaal
onder water. Zijn zware kleding
(hij kreeg van Burg. van Alphen
geen toestemming om de proeftocht
als cineast mee te maken) speelde
hem parten. Men weet hem te grijpen en naar het strand te brengen.

(De heer Weber, eigenaar van het
toenmalige pension „Ida" (Mosterdhuizen) nam hem mee naar huis en
stopte hem onder de wol.) En toen
sleurde men de boot uit zee. Vele
tientallen mannen grepen het dolboord om de reddingboot om te keren en toen zag men een vreselijk
vermoeden bewaarheid. Onder de
doften lagen de lichamen van schipper Jan Molenaar en roeier Engel
Schuiten. Ze werden naar het strand
overgebracht, waar leden van de
Zandvoortse Reddingsbrigade onmiddellijk begonnen met het opwekken der levensgeesten.
Onder leiding van de doktoren
C A. H. Gerke, C. A. van Fraassen
en C. J. Tichelaar hebben naast
vele anderen vooral de heren
A. Loos en P. Oud (t) zich hierbij
zeer verdienstelijk gemaakt. Doch
voor schipper Molenaar mocht deze
hulp helaas niet meer baten. Vermoedelijk was hij cïoor de eerste
zware breker met het hoofd tegen
een houten bolder geslagen, zodat
hij zich niet meer hoeft kunnen redden. Bij Engel Schuiten gelukte het
ns een enorme inspanning ds levensgeesten weer op te wekken. Hij
werd onmiddelijk naar het Badhuis
„Zeeduin" op de Zuid-Boulevard
overgebracht, waar Dr. C. A. H.
Gerke, geneesheer-directeur was. Op

diens advies werd hij onmiddellijk
in de hete kruiken gelegd en werden
zijn longen gereinigd van zand en
schelpengruis . . .
Aanvankelijk leek alles goed te gaan
want om 6 uur des avonds had hij
nog een kort bemoedigend gesprek
met Dr. Gerke. ^
Deze verliet toen voor korte tijd do
inrichting, maar werd nauwelijks 3
kwartier later opgebeld door de besturende zuster. „Dokter wilt U dircct komen want Engel Schuiten
heeft een hartverlamming gehad ..''
Zo eiste dit drama een tweede
slachtoffer. Ook met Engel Schuiten
is een Zandvoorter in hart en nieren
heengegaan. Met zijn schipper werd
hij na enkele dagen door een diep
rouwend Zandvoort ten grave gedragcn. . . Aan de groeve werd gesprokcn door Burgemeester van Alphen
en een zeer ontroerde Heer de Booy,
Nog klinken ons zijn woorden in de
oren: „Wij zijn geslagen, maar niet
verslagen....
Maar niet alleen in Zandvoort heelt
dit vreselijke ongeluk een diepe indruk gemaakt. Uit alle delen van
het land betuigde men zijn medeleven. We mogen wel zeggen het gehele Nederlandse volk leefde mee in
die dagen . . .

Zij vormden een ketting van naastenliefde!

Naar aanleiding van deze ramp heeft het bestuur van de Zandvoortse Reddingsbrigade een
„Kruis van verdienste" ingesteld, dat voor het eerst werd uitgereikt aan hen, die met gevaar
voor eigen leven hebben getracht de bemanning van de verongelukte reddingboot te redden.
Het waren, van 1. naar r.: Oud-Wethouder T. Molenaar; dhr. P. van Oostendorp, walkapitein Amstcrd. Droogdok Mij.; dhr. J. Koper, bakker; dhr. Anth. Bakels, zakenman; dhr.
Jb. Dorsman, smid; dhr. S. v.d. Bos (t) stoffeerder; dhr. P. Kerkman, expediteur; dhr.
W. J. Molenaar, timmerman en dhr. A. Paap, loodgieter. Op de voorgrond Mej. J. Dorsman,
die als enige vrouw, van Burgemeester Van Alphen een extra en alleszins verdiende bloemenhulde kreeg!
(Eigen foto).

LEZING MET FILM OVER
KUSTVAART
In het Gewestelijk Arbeidsbureau,
aan de Zeestraat 28 te Zandvoort
Dezer dagen hadden we metdehui- We spraken dezer dagen met velen zal kapitein J.D J. Postma een lezing
dige schipper van onze motorred- in en buiten ons dorp, die destijds houden over de Groningei kustdingboot, Floor Koper, een gesprek nauw betrokken waren bij dit vre- vaart, waarna over dit onderwerp
over die noodlottige 10de februari selijke gebeuren. O.a. met de heer tevens een film zal worden vertoond
1937. Hij was toen roeier en heeft H.Th. de Booy en-Di\ Gerke, rustend op woensdag 12 februari, aanvangcnd om half acht.
het gehele drama meegemaakt. Hij geneesheer alhier, die alles gedaan
Vooral voor jongens, die niet meer
roemde het zeemanschap van schipheeft wat hij kon om, het leven van
per Jan Molenaar, die hij nu 27 jaar
Engel Schuiten te redden. Het is nu dan een lagere schoolopleiding gcgeleden heeft opgevolgd, (overigens 27 jaar later. Maar nog klonk in zijn noten, is deze lezing uitermate bemaakt hij reeds 41 jaar deel uit van stem de teleurstelling door over die langrijk, omdat zien bij deze Kleine
de bemanning van de Zandvoortse plotselinge dood toen allen dachten, Handelsvaart vele mogelijkheden
„redboot".) Hij vertelde ons nog eens dat hij door het ergste heen was. Dr. openen bij een interessante en avonallo bijzonderheden alsof het de dag Gerke hoeft gevochten voor dat le- luurlijke werkkring. Zo kan men
van gisteren was. Koe hij op de om- ven van die eenvoudige Zandvoor- zelfs opklimmen tot 1ste machinist
geslagen boot zat en zijn arm stak ter. Niet alleen als arts, maar vooral en tot kapitein.
door de opening van een zg. zelf- als mede-mens , als mede-Zand- Wij raden daarom vooral onze» jonlozende klep in de kiel. Zijn hand voorter. Want tussen de Zandvoor- gcren aan, deze avond te gaan bijwerd weggedrukt . . . Het moet En- ters en Dr.Gerke bestond nooit enige wonen, en verwijzen verder naar de
hierover in dit nummer voorkomengel Schuiten geweest zijn, zegt hij. afstand. Hij hoorde bij hen....
de advertentie.
want deze heeft waarschijnlijk tol
het laatst toe geprobeerd door deze
Over enkele dagen zal het weer
klep adem te halen . . .
10 februari zijn. De zee zal mis- RAADSVERGADERING
De eerstvolgende openbare verschien kalm zijn, misschien ruw. gadering
van de gemeenteraad van
Het was een proeftocht, die hjj
Maar we zullen die dag even te- Zandvoort is vastgesteld op dinsdag
nooit meer zal vergeten.
rugdenkcn aan die middag op het 25 februari, des avonds te acht uur.
Zandvoortse strand toen we een
De namen van de volledige bezware tol betaalden van. 2 menmanning, die deze tocht heeft
En als de brekers over onze bansenlevens. Aan het menslievende
meegemaakt zijn: Jan Molenaar,
ken jagen dan zullen wc het wereddingswerk
van
de
nu
K
o
n
i
n
kschipper (f), H. Th. de Booy, secr.
ten: Er zijn altijd ISandvoortevs
1 ij k e Noord- en Zuidhollandse
'N.Z.H.R.M., Rokus Koper (f) (Rook
geweest en zy zullen er ook altijd
Rcddings
mij.
Toen
wij
de
tol
hevan Job), Leen Koper, (t), Klaas
bleven, die zullen gaan, als hun
taalden aan een zee, die haar prooi
Visser (f), Engel Schuiten (t), Sireddersplicht hen roept.
greep
in
enkele
luttele
seconden.
mon Klinkenberg (t), Dirk MoleJan Molenaar en Engel Schuiten,
Ter redding naar de mede-mens
naar (Dirk van Huig), Eep Koper,
die het'hoogste offer gaven wat
in nood!
(Eep van Ab), Klaas Koper (Klaas
een mens kan bieden zullen wij
de Bul), Gerrit Gerkman (Gerrit
Vervullende het hoogste Gebod . . .
blijven gedenken in bewondering,
Botje), Floor Koper en Rokus van
eerbied en dankbaarheid!
Zandvoort, februari '64.
Steen
Duyn.

We spraken met schipper Floor Koper

In 1942 werd het station Zandvoort
uitgerust met een motorstrandreddingboot, waarmee regelmatig wordt,
geoefend door een kleinere, maar
selecte bemanning. Al is er met de
roeireddingboot een prachtig stuk
romantiek van ons strand verdwenen, de moderne uitrusting van ons
reddingstation maakt de kans op ongelukken voor onze redders kleiner
en dat is een zeer waardevol winstpunt! Al blijven we zeemanschap
persoonlijke moed en kalm beraad
als een eerste voorwaarde zien.
Bij schipper Floor Koper weten we
deze ras-echte Zandvoortse eigenschappen overigens in zeer ruime
mate voor handen! Waarin we de
voortreffelijke bemanning zeker ten
volle betrekken'.

De boot komt vrfó
van de botenkar.
De roeiers moeten
nu zorgen, dat hu
vaart gaat lopen.
(Foto: archief).
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EN TELEVISIE
PHILIPS

-

ERRES - BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES

alle merken.

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914
Betaling desgewenst in overleg

Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

ZIET ONZE SHOWROOM

ADVERTENTIETARIEF

losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

OKT. 1923
Veertig jaar in Zandvoort.

Fa. GANSNER & Co.

OKT. 1963
Veertig jaar toonaangevend:

fa. £.

&

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

ALGEHELE INTERIEUR-VERZORGING

AMANDABALKE

V.W.

BEHANGERIJ
STOFFEERDER!!
BEDDENMAKERIJ

Voetkundige

-

OPEL -

TAUNUS 17 M

BECKING EN BONGERS - DAVONETTE
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

TAXI 2600

GROTE KROCHT 18

Linoleums

-

Colovinyl tegels

-

KASTANJETAKKEN,
KATJES, FORSYTHIA'S,
MIMOSA !

, LUXAFLEX ZONWERING.

M. Molenaarstraat 6, Tel. 3759

Narcissen, seringen, tulpen,
hyacinthen, blauwe druifjes
en alle voorjaarsbloemen
vindt U in een grote keuze bij

Dr. J. P. Tlüjsseweg 14, Tel. 4015

AUTOVERHUUR
1500
Grote nieuwe Volkswagen
Volkswagens '62 en '63
Óók Opel's Rekord '62-'63
en Chevrolct-Impala
Pieters, Haarlemmerstr. 2,
Telef. 4200 en 3652

TE KOOP: Bosch ijskast
nieuw m. compr. tafelmodel / 225,-. Mr. Troelstrastraat 8, Telef. 4793.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

-

Nieuw voor Zandvoort!!

TENTAMEN

TELEVISIE - RAPIO
GRAMOFOONPLATEN

OOEHETZElf
DOE HET ZÓ f

SCHOONHEEDS- EN
VERMAGERINGSSALON

Akersloot

COBI BEEK-MEISNER
Vermagering
zonder hongcrkuur
Succes \erzekerd!
W. Draijerstr. 3, Tel. 3112
B8355XQ2&SBS3EB3 OEH^BKB9BBS9B£fl
Nette flinke WERKSTER
GEVR. l d 2 maal p. week,
liefst dinsdags en vrijdags
ƒ 2,- p.u. Mevr. Nieberg,
Zuidboulevard 79a, tel.4121
TE KOOP: prima kanarie
met kooi ƒ15,-. Splinternieuwe stopelpannen, 5 st.
zwaar verchroomd, van
ƒ195- voor ƒ80,-. Kostverlorcnstraat 38.

RIPOLIN

In besc"»1.. milieu HUISH.
HULP AANGEB. van 9-2
bij Dame of Heer, Hotel of
Pension. Geen ruw werk.
Br. nr. 9-5, Boekhandel
Van Petegem.

HOBOPLEX

Verkrijgbaar bij:

WELTEVREDEN

ZANÜVOORT

betaalt voor lompen 30 et.
per kg. Tijdschriften, kranten en karton 5 et. per kg.
Lood 50 et. per kg.
Zink 40 et. p. kg. Koper,
geysers, baden, haarden,
tegen de hoogste waarde.
Alles wordt gehaald.
Pakhuis: Schelpenplein 7,
Telef. 2845
Gevraagd wegens huwelijk
van tegenwoordige, zelfst.
HULP i.d. HUISH., in, flat,
in gez. v. 2 pers. (man en
vrouw beide de gehele dag
afwezig). Van 9-2 uur.
's Zaterdags vrij. Hoog
loon. Tel. afspraak na 6 u.
4136.

Uw ANTENNE voor het 2c
programma het laagst in
prijs met 5 jaar garantie.
J. Kerkman, antennebouw.
Burg. Beeckmansóraat 36,
Telef. 4307
Eerlijke JONGEN, 17 jr.,
zoekt voor de middag- of
avonduren werk v.a. 2 u.
Brieven met loonopgaaf nr.
1-7 bureau van dit blad.

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

KEYSER

Dr. C. A. Gerkestraat 99 - Tel. 2294
Haarlem - Soendastraat 34 - Tel. 63636

BIJWERK

DAME heeft nog enige
uren . vrij voor bijwerken
M.U.L.O. leerlingen, (mod.
talen, wis- en meetkunde).
ƒ4,- p.u. Tel. 2141.

HEBT U EEN KINDERFEESTJE?
Wij verzorgen Uw kïnder petit fours.

Zie ook onze Scooters - Motoren - Rijwielen.
Onderhoud - Reparatie.

JAC. VERSTEEGE & Zn.
Voor Uw drukwerk

Oomstee

Kerkstraat 28

*

-

TELEFOON 2323

•
•

Drukkerij Van Petegem & Zn.

Vishandel

Telefoon 2793

Duivenvoorden
Haltestraat 49 - Telef. 2261

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

TE KOOP GEVRAAGD te
Zandvoort: goed onderhouden HUIS, 6 k.k. douchekamer en garage. Leeg te
aanvaarden. Aanmeldingen
Havenstraat 14, Heemstede

RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGERIJ

STEEDS genoegen en NOOIT. sp«t,
voor wie van ons een BROMMER berijdt!

PAKVELDSTRAAT 21

Elke donderdag en vrijdag
SPECIALE
MOSSELEN-AVOND
Zeestraat 62 - Telef. 2263

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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 175 et.;
geelkoper 120 et.; aluminium 80 et; lood 55 et.;
zink 45 et. per l"g.
Zaterdags tot l uur geopend.
Wy zijn elke dinsdag ia Zandvoort!

Uw adres voor
VERSE ZEEVIS
Uitgesneden zalm, bokking, sprot enz.
REKLAME: Grote gebakken SCHOL
50 CENT per stuk

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 16261 - Haarlem

KLEINE HANDELSVAART
KUSTVAART
Wij vragen voor de 600 bij ons
aangesloten schepen:

Cor van Eldik

Lichtmatrozen
Matrozen o/gage

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Rund-, Kalfs- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.
VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
200gr.Pork
/ 0,59

18-25 jaar
min. L.O. opleiding

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst ƒ0,85

Leerling-Machinisten
Assistent-Machinist

250 gr. Gelderse gekookte worst'
ƒ 0,85
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10
Ziet onze etalage!

Koks

Telefoon 02500 - 36503

Het voorjaar zit in de lucht!
UW TUIN KOMT WEER UW AANDACHT VRAGEN!
Wü leveren U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor TJw kamerplanten.
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prflsverhogingr thuisbezorgd!
Wü geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant „Bloem- en groentczaden" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
'

Telefoon 2653

en

Echt afwasbaar en toch goede
sier, is plasticbehang
BALACUIR!

J. van den Bos
woninginrichting
Bildcrdükstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Krijgt U gasten?
Geen bezwaart
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

IG-I? jaar
18-24 jaar

min. opleiding L.O. en L.T.S.
18 jaar en ouder

Belangstellenden
om op

/t Tuinbouwhuis"
fHerenweg
149, lik. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE

is-is jaar
18-23 jaar

Matrozen

Biedt U als zaterdagreclame aan

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS

ƒ 1,10
95 et.
ƒ 1,30
89 et.

Erkend en Gedipl. N.B.A.
Rij ksgediploirreerd.

WIE RUILT een hoek Mevr. Tromp, Merellaan l,
Verf - Plakplastic
Aerdenhout, Telef. 02500 koophuis te Zandvoort,
en alle andere
woonk., 3 slaapk., douche- 40063, zoekt WERKSTER,
„Doe het zelf" artikelen. kamer,
keuken, stenen 2 hele dagen p.w. Bij yoortegenover
een keur maandag en vrijdag.
Stationsplein 13, Tel. 3346 schuur,
koophuis te Zandvoort, 6
kamers, keuken, douche en WERKSTER GEVRAAGD
TE KOOP: Oliestookkachel garage.
Ook genegen huur- 2 ocht. p.w. ƒ 2,50 p. uur.
- karnertankje; een 2 pits ruil. Aanmeldingen:
Ha- Mevr. Zwerver, Julianagasstel. Oranjestraat 13rd. venstraat 14, Heemstede.
weg la, Telef. 2499.
Alle stoelen en tafels
hebben wij voor uw bedrijf!
Terrasstoelen ƒ 12,50; zaalstoelen ƒ 10,50. Verder café
en rest. stoelen en fauteuils, bekleed en onbekl.
Tafels in alle maten. Ook
met plastic blad. Belangrijke kortingen voor bedrijven. Bezoekt onze toonkamers. Enorme sortering.
Zeer lage prijzen.
Joh. v.d. Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam
Telef. 020 - 50667.

4 AMANDELBROODJZS
250 gr. ALLERHANDE
250 gr. BOTER ALLERHANDE
150 gr. WALNOOTBONBONS

De rijschool met jarenlange ervaring en 100%
Service. Ook voor vrachtwagen-rijbewijs het
aangewezen adres, alsmede voor luxe verhuur.
Uitsluitend nieuwe auto's.

Financiering van nieuwe
en gebruikte automobielen.
W.A. Verzekering motorrijtuigen. Zaterdag tot l u.
geopend. Admin.kant.Kroes
Zijlweg 46, Haarlem, Telef.
17632.

Café

- TELEF. 2159

zodat U beslagen ten ijs komt, alleen bij Rijschool

THORBECKESTRAAT 15

GEVRAAGD op klein kantoor in Zandvoort voor zo
spoedig mogelijk: een
TYFIST(E) voor de correspondentie. Goede kennis
van Duits is noodzakelijk.
Br. no. 5-2 bur. v.d. blad.

SEYSENER
HALTESTRAAT 23

onze bijzondere weekend
reclame:

DISCOTARIA

TELEF. 3378

Tel. 4492

Elke dag verse bloemen! .

Nog vóór de vacantie Uw rijbewijs. Dit is mogelijk door U aan te melden voor een snelle en
grondige rijopleiding met indien U wenst een
gratis

Lompen 25 - 30 et. p. kg.
Kranten, tijdschriften, geel
koper, rood koper, zink,
lood, ijzer, haarden, geysers tegen beursnoteringen.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!

Zandvoort

TELEFOON 2060

"Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAF.WERK.
Bediening, prgs en kwaliteit, stemt leder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

tCerfific

Bert geeft de
hoogste waarde!

daar slaagt U!
Kostverlorenstraat 49

Nieuw en mooier!
Graetz Televisie met
gemetaliseerde
beeldbuis (M-buis).
Scherper, nog
contrastrijker beeld,
veel minder reflectie.
ZIE dit verschil! Extra)
zekerheid: alle Graetz
TV's zijn voorzien van
het officiële Testcertificaat voor '
Nederland.

HUUR Phihps-TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767
en 's avonds 02964 - 17971

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna," Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

Balatums

Haltestraat 27-29, Tel. 2596, Zandvoort

Vraagt eens een proefrit bij
GARAGE
JAC. VERSTEEGE & Zn.
Pakveldstr. 21 - Tel. 2323

Verkoop van
olie-en kolenhaarden

Meubelen - Bedden - Ledikanten - Dekens
Gordijnen - Tapijten - Cocosartikelen.

SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Pcdicure - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via lelef. 2943
Behandeling bij U aan huis

NETTE MEISJES GEVR.
HOTEL NOORDZEE
Hogeweg 15 - Zandvoort

SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

worden

hierbij uitgenodigd

woensdag, 12 februari a.s.
's avonds half acht in het
G e w. Arbeidsbureau,
Zeestraat 28 te

Zandvoort
een voorlichtings- en filmavond met de nieuwe
kleurenfilm „VRIJE VAART" bij te wonen,
waar Kapitein Postma alle gewenste inlichtingen,
zal geven en eventueel vragen, zal beantwoorden
over de Kleine Handelsvaart en de scholen van
het KON. ONDERWIJSFONDS VOOR DE
SCHEEPVAART (vooropleiding voor stuurman/.'
kapitein K.H.V., voor jongens van 13-16 jaar).
Schriftelijk kan men inlichtingen inwinnen bij:
HET KON. ZEEMANSCOLLEGE
A-Kerkhof 32a - Groningen
Telefoon 05900 - 27343 - 27344,
Alle ARBEIDSBUREAUS geven, in de morgenuren ' 05 alle werkdagen de nodige inlichtingen.

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 215O

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

Langs de vloedlijn

IEUWSBIA
24e jaargang no. 32

DP oudste on korstc woorden
„ja" en „nee" zijn de woorden,
die de moeste bcdachtzaamheid vereisen.
Pythagoras

1 4 februari 1964

„TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAEK DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT J"

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,-; franco per post l 7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Ds. R. H. Oldeman met emeritaat
Op zon reeds eerder gedaan verzoek is met ingang van L maart
1964 emeritaat wegens invaliditeit
verleend aan Ds. R. H. Oldeman,
Ned. Herv. predikant alhier. We
zijn er van overtuigd, dat het bericht door velen in ons dorp ongetwxjfeld reeds eerder was verwacht,
doch een aantal factoren heef t zij n
emeritaatsverlening onnodig vertraagd. Nu het dan zover is willen wjj in een kort overzicht even
dieper ingaan op dit afscheid van
zijn gemeente.
Ds. R. H. Oldeman werd geboren
op 28 maart 1901 te Limmen (N.H.)
waar zijn vader Ned. Herv. predikant was. Op 13-jarige leeftijd verloor hij zijn vader en kwam na de
lagere school en do H.B.S. in 1919
op de Kon. Militaire Academie te
Breda. Hij bleef hier tot 1923 toen
hij de officiers-opleiding om zijn
inmiddels gerijpte pacifistische idealen wilde afbreken. De theologische
studie trok hem meer aan, zodat hij
in 1925 met goed gevolg hef Staatsexamen deed. Na voltooiing van zijn
studies was zijn eerste standplaats
Broek in Waterland (1931 -1933).
Daarna stond hij in Varsseveld van
1933 -1936 als voorganger van de
Ned, Prot. Bond. In 1936 deed hij
zijn intrede in Santpoort, daarna bij
de Vrij z. Herv. te Haarlem. Daarna
opnieuw van 1940 -19,47 als Ned.
Herv. predikant in Santpoort en van
1953 tot heden in Zandvoort.
Ds. Oldeman heeft in zijn ambts' periode in Zandvoort krachtig meegewerkt aan tal van initiatieven,
waarbij hij het niet alleen bij woorden liet.
Hij richtte hier tde Herv. jeugdvereniging „De Vliegende 'Schotel"
op, (en was 7 jaar lang iedere
zaterdagavond aanwezig). Onder zijn
leiding kwam de uitbreiding van de
nieuwe consistoriekamer tot stand,,
zodat .men. nu* ook-hier oven' een
eigen jeugdhuis beschikte. Als voorzitter en stuwende kracht van de
Bouw- en
restauratiecommissie
kwam in de zomer van 1962 de
buiten-restauratie van de Herv. kerk
tot stand. Dan was hij de oprichter
van het Bloemenfonds (voor zieken
en bejaarden) en organiseerde hij
gedurende 5 jaar in de zomer maanden voor badgasten en inwoners concert-avonden in de kerk.
Het Hervormd Kerkblad heeft hij
gedurende 8 jaar voortreffelijk geredigeerd en schreef voor iedere
uitgave een persoonlijk en bemoedigend hoofdartikel, dat gaarne gelezen werd.
Bekend is ook zijn grote activiteit
voor het jeugdwerk ter plaatse en
zo organiseerde hij 5 jaar achtereen
grote jeugd-uitvoeringen in Monopole (toneel, muziek, ballet etc.).
Zijn jeugddiensten waren dan ook
steeds bij de jongeren van Zandvoort zeer gewild en druk bezocht.
Wat het kerkbezoek betreft, pverdrijven we niet als we schrijven,
dat Ds. Oldeman in Zandvoort
steeds volle kerken getrokken heeft.
In 8 jaar trjds heeft hij meer dan 240
nieuwe lidmaten aangenomen en
bevestigd. Deze diensten trokken
steeds zeer de aandacht doordat hij
voor ieder een persoonlijke tekst
had, die hij na het uitspreken van
naam en voornamen (geheel uit het
hoofd) citeerde. Er is een ;aar geweest, dat hij 43 aannemelingen
had! Voor een plaats als Zandvoort
is dit een ongekend hoog aantal (in
verhouding b.v. tot de grote steden!).
* **
Nu het dan zover is, dat Ds. Oldeman de Ned. Herv. kerk te Zandvoort gaat verlaten, willen we niet
nalaten uitdrukking te geven aan
de diepe teleurstelling, die hierover
in brede kring van de bevolking

.WURF-PRAET'

WULLUM v.d. WURFF:
Op 't strand begint 't alweer
zeumer te worde.

bestaat. Hoe gda;-nc had men het
anders gezien! Hoe gaarne hadden
wij deze door velen geliefde predikant nog een aantal jaren behouden.
Hij heeft in Zandvoort veel en goed
werk gedaan, méér dan wij hier
zouden willen en kunnen vermel-

den. Moeilijkheden in zijn particuliere leven hebben hem echter doen
besluiten zijn ambt neer te leggen.
Het is hier echter niet de plaats
om in te gaan op de achtergronden
van deze emeritaats-aanvrage. Het
is hier ook niet de plaats om te
schrijven over het „Hosannah!" en
het „Kruisigt Hem", dat óók een gewoon mens, óók een predikant, kan
ervaren.
We willen deze plaats wél gcbruiken om hem te danken voor het
vele, dat hij goed gedaan heeft. Hij
heeft Zandvoort en de Zandvoorters
willen benaderen en. begrijpen, al
begrepen wc hém vaak niet. Maar
wie is het gegeven om af te dalen
in het zieleleven van de ander?
Laten we dat overlaten aan Hem
die ons aller leven oordeelt naar
zijn goede en kwade werken. Joh. 8
vers 7, kan ons daarbij helpen. Ook
hen, die dit hoofdstuk in een oogwenk weten op te slaan....
Al heeft Ds. Oldeman vele, vele
lege kerkebanken achtergelaten, er
zijn zichtbare en onzichtbare sporen
geweest van een ambtsvervulling,
die velen in Zandvoort de rijkdom
'van een vernieuwend geloofsleven
heeft geschonken. En dat is bij veel
verlies toch nog een troostende
winst!
St.

Strandschap Zandvoort in 1963
Het bestuur van het strandschap
Zandvoort heeft zijn verrichtingen
over het jaar 1963 gepubliceerd. Na
een opsomming te hebben gegeven
van de diverse mutaties, die in de
loop van het jaar in het bestuur
plaats hadden en die door ons reeds
eerder werden gepubliceerd, wordt
medegedeeld, dat men in 1963 vergaderde op 25 april, 4 juli <?n 20 december.
Waarschuwingsbord
Naar aanleiding van de vele
klachten- over verwondingen, veroorzaakt door glasscherven en andere scherpe voorwerpen op het strand
besloot het bestuur een suggestief
waarschuwingsbord te ' doen vervaardigen en dit in het komende
seizoen op verschillende punten op
en bij het strand op te stellen.
Folders voor strandbezoekers
Gebleken is, dat de op initiatief
van de korpschef van de gemeentepolitie vervaardigde folder, waarin
in vfer talen gewezen wordt op de
gevaren van de zee en de veiligheidsmaatregelen, uitstekend heeft
voldaan. De folder werd in een grote
oplage verspreid en deze voorlichting bleek door de strandbezoekers
zeer te zijn gewaardeerd.
Honden op het strand
Hoewel in de verordening „ordemaatregelen 1961" reeds een bepaling werd opgenomen, dat de houders van honden verplicht zijn,
zodanig toezicht uit te oefenen dat
hun hond op het strand geen hinder
of schade kan veroorzaken, bleven
de klachten van hinder door honden
op het strand aanhouden. Vooral uit
hygiënisch oogpunt bleken deze bezwaren gegrond. Het bestuur besloot
daarom in beginsel tot uitvaardiging
van een verbod van honden op een
nog nader te bepalen gedeelte van
het strand gedurende het zomcrseizoen.
Strandseizocn 1963
Alleen gedurende de Pinksterdagen en de periode van 20 juli tot en
met 3 augustus (de bouwvak-vakantie) kon van zeer goed strandweer
worden gesproken. Overigens kwamen zonnige dagen met druk strandGECOMBINEERDE JEUGDAVOND
Op zaterdagavond 15 februari a.s.
vindt in de grote zaal van Treslong
te Hillegom een evenement plaats,
dat uniek genoemd mag worden in
de geschiedenis van het open jeugdwerk in deze streek.
Drie grote Jeugdsociëteiten, t.w.
„De Vliegende Schotel" uit Zandvoort, „De Snceubal" uit Heemstede
en „In den Moriaen" uit Leiden zijn
de organisatoren van dit groots opgezette treffen, waarvoor men hoopt
ongeveer 700 jongeren bij elkaar te
krijgen.
In de afgelopen jaren was het
traditie, dat „De Sneeuwbal" en „De
Vliegende Schotel" een gemeenschappeljjke avond organiseerden.
Nadat en inmiddels sterke contacten
waren gegroeid met de anderhalf
jaar geleden opgerichte jeugdsociëteit „In den Moriaen" te Leiden, besloten de drie besturen deze jaarlij kse ontmoeting'op grotere schaal
te organiseren.
Een aantrekkelijk programma van
cabaret, toneel en show wordt de
leden van deze sociëteiten geboden.
Een groot „Bollenbal" m.m.v. twee
orkesten zal de avond besluiten.
Naast echter het brengen van zuiver amusement zien de organiserende besturen deze avond vooral als
zeer belangrijk om een nog nauwer
contact tussen de jongeren onderling
te bewerkstellieen.

bezoek sporadisch voor. Het seizoen
1963 kenmerkte zich dan ook door
lage temperatuur, ook van het zeewater. Hoewel daardoor velen werden weerhouden, zich in zee te begeven, vonden toch 2 verdrinkingsongevallen plaats, terwijl de Zandvoortse Reddingsbrigade in haar
rapport melding maakt van de redding van 14 personen.
In de politiepost in de Rotonde werden 3500 personen'behandeld voor
kwallenbeten, terwijl in die post 1020
maal E.H.B.O.-huip werd verleend.
De ernstige gevallen werden behandeld door de gemeentearts of diens
assistent. In totaal werden 4245
zoekgeraakte kinderen in deze politiepost verzorgd, tot ze weer aan
ouders of verzorgers konden worden
teruggegeven.
Het Strandschap bracht tenslotte
dank aan Gemeentepolitie, het beleden detachement van de Rijkspolitie en de Zandvoortse reddingsbrigade voor de toewijding waarmede
men werkzaam was in het belang
van de veiligheid van de sTrandbezoekers en de baders en zwemmers
in zee.
BURGERLIJKE STAND
Geboren: Feico Pieter, z. van P. Koper en E. W. Arxhoek.
Geboren buiten de gemeente:
Brigitta, d. van A. Koning en M.
J. J. van den Elshout. André Frits
z. van G. A. Klaassen en H. van
Geijt. Ellen Krijntje Her La, d. v.
H. Koper en E. A. Bluijs.
Marcelle Sylvia Irene, d. van G.J.
Schuitemaker en. A. J. Pellerin.
Ondertrouwd: L. Zonneveld en A.F.
Paap. J. J. Quak en G. Brune.
Gehuwd: H. J. Meijer en M. J.E.
van Deursen. R. A. Busé en W.
van der Mije.
Overleden: Marijtje Koper, 80 jaar,
geh. gew. met J. Koper.
Overleden buiten de gemeente:
Catharina L. Geerlings, 22 jaar,
ong. Neeltje den Houdijker, 42 jr.
geh. m. J. Hölzken.
VERKIEZING KERKERAAD
HERVORMDE KERK
Door ziekte van de Hervormde
predikant in Zandvoort, Ds. C. de
Ru, zijn de tweejaarlijkse verkiezingen van kcrkeraadslcden van de
Nederl. Hervormde kerk te Zandvoort met toestemming van het
classicaal modcramen dit jaar uitgesteld en thans vastgesteld op 12
maart a.s. voor de beide wijkgemeenten: Zandvoort-noord en zuid.
Tot uiterlijk maandag 17 februari
kunnen voor de ontstaande vakatures aanbevelingen worden ingcdiend, ondertekend door tien of
meer lidmaten.
Uiterlijk 8 dagen voor de stemming wordt
de verkiezingslij st,
waarop alle aanbevolen candidaten
voorkomen, (ook die van de Kerkeraad) ter kennis van de belanghebbenden en belangstellenden gebracht.

CONTACTCOMMISSIE
„CULTURELE BELANGEN"
De contactcommissie „Culturele
Belangen," te Zandvoort komt voor
het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen, op maandag 17 februari
in het Gemeenschapshuis.
In deze vergadering zal een nieuwe
voorzitter worden, gekozen in de
vacature, ontstaan door het overIrjden van de heer C. Schaap.
KONINKLIJKE GOEDKEURING
VOOR RES. GEM. POLITIE
Bij' Koninklijk Besluit d.d. 24 januari 1964 no. 47 is aan de Vereniging
van Reserve Gemeente politie te
Zandvoort de Koninklijke goedkeuring verleend.

LEZING OVER INDIA
Een zeer bijzondere, leerzame en
interessante middag staat de leden
van de Zandvoortse bejaardensociëteit „Voor Anker" a.s. maandag
te wachten in' Rest. Zomerlust.
Het bestuur is er namelijk m geslaagd mevr. M. Schröder-v. Gogh
uit Haarlem bereid te vinden, een
lezing met lichtbeelden te houden
over India. Mevrouw Schröder-van
Gogh, die secretaresse is van het
Unesco comité in Haarlem, maakte
vorig jaar een icis door India op
uitnodiging van de „Indian Council
for Cultural Relations", de Indiase
Raad voor Culturele Contacten. De
titel van haar lezing is: „India zo
ver en toch dichtbij". Een groot aantal door haar gemaakte kleurendia's
zal haar lezing toelichten, terwijl
een vrouw uit India de daar veel gebruikte Indiase thee zal serveren.
•Het belooft een bijzondere middag
te worden, die stellig grote belangstelling zal trekken en die onder
meer.zal worden bijgewoond door
burgemeester Mr. H. M, van Fcnema en vele andere autoriteiten.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

-

Haltestraat 57

- Zandvoort

Serie

1964

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ 895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE

GROTE DUINBRAND
Reeds zeer vroeg in het jaar kreeg
Zandvoort zijn eerste duinbrand te
verwerken, een brand, die een grote
omvang aannam en door de brandweer van Zandvoort door de sterke
wind slechts met de grootste moeite
kon worden bedwongen.
De brand brak uit woensüagmiddag 5 februari omstreeks 4 uur aan
bet einde van het Boogkanaal in de
zuidelijke duinen van de Amsterdamse waterleiding.
Het vuur laaide hoog op in het
kurkdroge gewas, met lage en hogere duinbeplanting. Na een uur was
men het vuur meester en.kon met
het nadoven worden begonnen.
Ruim twee hectare begroeiing was
toen aan het vuur ten offer gevallen.
De oorzaak van iiet uitbreken van
de brand is niet bekend.

Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze
in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 138.—
ƒ 168.—
PHttJPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

H O O G W A TE R
Strand
febr.:
- H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
16 5.35 1.— 17.45 13.30 9.30-15.30
17 6.12 1.30 18.27 14.— 10.00-16.30
18 6.54 2.30 19.09 15.— 11.00-17.00
19 7.34. 3.- 19.54 15.30 11.30-18.00
20 8.19 4.- 20.45 16.— 12.30-18.30
21 9.13 4.3021.50 17.-S 13.00-19.30
22 10.25 6.- 23.14 18.30 14.30-21.00
Samengesteld door P.v.d.MijeKCzn.

Dranken bestellen?
Brokmeier bellen!

Radiatoren en
Plintverwarming

Een hoekje in onze showroom

/t

*TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

BADHOTEL

Voor Uw nieuwe coiffure

Het nieuwste hotel aan de kust
ELKE

": Satan

ZATERDAGAVOND
20.30 UUR

Coiffeur pour dames.
Tramstraat 11 - Telef. 2723
- 's Maandags gesloten.

DANSFEEST
A.s. zaterdag het
HOLEANDIA KWARTET
o.l.v. Rob van Egercn.

V

/

----

""~\

De Veenendaalse
Haltestraat 55
Ie keus, naadloze

NYLONS
zeer goede kous
maat

95 et. per paar
Voor onze bijzondere wekeIvjksc aanbiedingen:
Ziet de etalages!

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten

r

HOTSL 80UWSS
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend
Zaterdag 15 en zondag 16 febr.
elke avond 8.30 uur:
*

WEGENS ENORM SUCCES
herhalen wij onze speciale

wolaanbieding
100 gr. SPORTWOL van ƒ 2,98
NU ƒ 1,98
100 gr. JAEGERWOL nu ƒ 1,78
100 gr. SOKKEN WOL
van ƒ 2,25 NU ƒ 1,78
BOLLEN JAEGER WOL
50 gr. NU 98 ot.
BABYWOL in 5 kleuren,
NU 98 et.

De Wolbaai
Haltestraat 12 - Telef. 2099

Het orkest
Irene and her
gentlemen

*
In ons cabareten
variétéprogramma:

Voor een. modern
en charmant kapsel.
SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214

Een aantrekkelijke

Floorshow
met Internationale aitistcn
's Zondagsmiddags MATINEE
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wijzigingen voorbehouden.
's Maandags gesloten

De grootste sortering! De scherpste prijzen!

De Amsterdammer
Alleen Kosterstraat 13 a
85 et.

15 Valencia Sinaasappelen
15 halen, 10 betalen ƒ1,30

SPRUITJES
65 et.
Spruitjes (Hero) 98 et.
Witlof (prima.) 38 et.
Witlof (niet bitter)
48 et.
l pond Witlof (extra)
55 et.
l BLOEMKOOL
98 et.
l pond Schorseneren
55 et.
1 pond Tomaten
85 et.
2 pond Wortelen
30 et.
2 pond Uien
30 cl.
2 pond Koolraap
30 cl.
2 pond. Rode Kool . . . . 35 et.
2 pond Savoye Kool
50 et.
2 pond rauwe bieten . . 45 et.
l KROP SLA
22 et.
(Komkommer)
(Rabarbar)

10 Jaffa Sinaasappelen ƒ1,40
4 Jaffa Sinaasappelen ƒ0,95
10 Navel Sinaasappelen ƒ1,35
5 Navel Sinaasappelen ƒ1,10
10 Valencia Sinaasapp. ƒ1,25
10 Valencia Sinaasapp. ƒ0,98
8 Mandarijnen '.
ƒ1,00
10 Citroenen (14 et. p.st.) ƒ1,25
S Grape Fruits
ƒ0,95
2 pond Golden Delicious 89 et.
3 pond Golden Delicious 69 et.
2 pond Hand Goudrein. 69 et.
3 pond Moes Goudrein. 69 et.
3 pond Laxtons (als Cox's)
55 et.
3 pond Cox's Elison
Heerlijk!
89 et.
Venkel - Taugé - Ramenas

l KILO HANDPEREN
l
l
l
l

pond
pond
pond
pond

CHAMPIGNONS.
40 cent 100 gram

10 Roomverse
eieren 99 et.

DINSDAG: 10 kilo Zeeuwse
KLEIAARDAPPELEN ƒ1,50
(Ons succes!)

2 pond BANANEN
95 et.

DONDERDAG:
2 KROP SLA voor ? ? ? ? ?

10 jaar Dr. Albert Plesmanschool
Op l februari was het 10 jaar geleden, dat de Dr. A. Plesmanschool
in Zandvoort Noord in gebruik werd
genomen.
In die 10 jaar is deze school in de
Zandvoortse
scholengemeenschap
een belangrijke plaats gaan innemen.
En dat, ondanks het feit, dat het gebouw nog steed,; geen gymnastieklokaal, geen handt narbeidlokaal,
geen dokters- tandartsenkamer en
voldoende bergruimte heeft, zodat
do leerkrachten in veel opzichten
aan handen en voeten gebonden zijn
bij de uitoefening van hun werk.
De leerkrachten, onder leiding van
het hoofd der school, dhr. J Ramkcma, stellen er echter een eer in hun
leerlingen steeds datgene te geven,
wat mogelijk en bereikbaar is, zodat
de resultaten van.- het onderwijs gezien mogen worden.
Ter gelegenheid van het heuglijke
feit kwamen Oudercommissie en
personeel der school in een fecstelijko vergadering bijeen, waar diverse
bloemstukken van o.a. „Volksonderwijs", ouders en belangstellenden
blijk gaven van medeleven.
Een geschenk van de Ouderconv
missie aan de school, n.l. een fraaie,
door dhr. Klinkcrt vervaardigde
prijzenkast, kreeg een plaatsje in de
hal, terwijl door de leerkrachten aan
dhr. Ramkema een mand fruit werd
aangeboden.
Op dinsdag 4 februari was het

feest voor de leerlingen. -Om kwart,
voor negen stonden zij rondom de
vrolijk wapperende vlag geschaard,
waar het, hoofd . der school enige
woorden wijdde' aan Dr. Albert
Plesman en zei er nog steeds trots
op te zijn, dat de school de naam
van deze grote Nederlander draagt.
Na het zingen van het schoollied
en een driewerf Koera voor de Dr.,
Albort Plesmanschool
nodigde dhr.
Ramkema alle1 leerlingen uit om een
fijne feestdag te vieren. Daar had
niemand iets op tegen en zo werd
e:: onder grote vrolijkheid een programma afgewerkt, dat door de Oudercommissie was aangeboden.
In groepen gingen de diverse klasscn afwisselend naar de filmvoorstclling: naar monsieur Pierre, de
goochelaar, die een .fantastisch en.1
zeer komisch programma afwerkte,
en naar de Boulevard de Fauvauge,
waar in „Le Potit Restaurant" van
een portie heerlijke poffertjes werd
genoten.
Een tractatic van chocolademelk
en enige versnaperingen verhoogde,
nog de feestvreugde van 'n dag, die
een hoogtepunt werd in de geschie- .
denis van de Dr. A. Plesmanschool.
Voor de Oud-leerlingen en de
Ouders der leerlingen zal, op een
nog nader te bepalen datum, een
feestelijke Ouderavond worden gehouden in het kader van de 10e
verjaardag der school.

Huldiging van jubilerende ambtenaar

H.H. Hotel en Pensionhouders
Wij hebben in depot, dagelijks vers

Voorgebakken Patates Frites
Geschilde Aardappelen
Verse Champignons
Blik Champignons
heel en gesneden
Komt eens praten voor- het komende seizoen
Het bespaart TJ veel tijd en geld

De Amsterdammer
KOSTERSTRAAT 13A

,/t Tui n bouwhuis11
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

HEEMSTEDE

Het voorjaar zit in de lucht!
UW TUIN KOMT WEER UW AANDACHT VRAGEN!
Wü leveren U gaarne COMPOST 'en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: ASEF's GEDROOGDE .STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijs verhoging thuisbezorgd!
Wy geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant „Bloem- en groèntczaden" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.

VOOR VEEL WARMTE
WORDT SNEL DOOR ONS GEZORGD....
Zodra er olie nodig is komen wij. Met modern
materiaal en ideale haardolie: Esso Petroleum,
die zuiniger, schoner en reukloos brandt!

Neem 'n leverancier die altijd voor U klaarstaat. Wend U voor goede service tot önsl

Esso Petroleum voor oliehaarden en Essogas.
Alle soorten olie-, gaskachels en stellen

Fa. A. KERKMAN & Zn,
Zandvoort - van Lennepweg 5
Telefoon 3576

Spontaan, enthousiast en welgemeend hebben superieuren en perr
soneelsleden van de dienst van Publiekc wecken te Zandvoort dinsdag
j.l. de technisch ambtenaar D. Termaat, die zijn zilveren jubileum bij
deze dienst herdacht, gehuldigd.
De bijeenkomst Iiad plaats in de
tekenkamer van de dienst, waar om
half vijf ruim' honderd personen
aanwezig waren.
, Nadat de jubilaris met zijn echtgehote, zoons en dochters was binnengeleid, sprak de direkteur van de
dienst, de heer C. H. Vogt een kort
welkomstwoord, waarna hij het
woord verleende aan de heer J. L.
C. Lindeman, wethouder van publieke werken.
' •
Deze meende, dat het jammer is,
wanneer iemand zijn 25 jarig jubileum viert, omdat hij dan meestal
de eerste helft van zijn diensttijd er
wel heeft opzitten en dit gold zijns
inziens zeker voor deze jubilaris.
Na op 11 februari 1939 in losse
dienst te zijn getreden, wist hij zich
na een groot aantal promoties op te
werken tot technisch ambtenaar, een
ambtenaar, die altijd blijk gaf zijn
vak te beheersen en altijd bereid,
zelf de handen uit de mouwen te
steken. Dat deze bekwame jubilaris
nog 11 jaar bij de dienst voor de'
boeg heeft, stemde
spreker tot
vreugde. Nadat de wethouder nog
had gememoreerd, dat de heer Termaat uitstekend leiding weet te
geven en uitermate tactvol optreedt,
bracht hij de jubilaris hiervoor dank
namens de gemeente en overhandigde hem eon geschenk onder couvert.
De directeur, de heer Vogt gaf een
gedetailleerd overzicht van de
dienstperiodc van de heer Termaat,
waaruit bleek, dat deze van chauffeur-arbeider wist op te klimmen"
via opzichter 1ste klasse tot technisch ambtenaar tot welke, rang hij'
in 1963 bevorderd werd. Spreker
noemde de jubilaris prettig en cpllegiaal in de omgang, zeer geschikt
voor een leiding gevende functie en
schonk namens de dienst mevrouw
Termaat een fraaie plant en namens
het personeel de heer Termoat een
actetas en diens echtgenote bloemen.
Namens de personeelsvereniging
feliciteerde de heer van der Reyden,.
die dé jubilaris kenschetste als een
zeer actief lid der vereniging, waarna hij hem een kist sigaren schonk.
De heer J. G. Bisenberger sprak
namens de afdeling Zandvoort van
de Algemene Bond van Ambtenaren.
Deze herinnerde eraan, hoe de heer
Termaat vele jaren bestuurslid was

Pracht hemden
en nimmer ruw of schraal

Tub 1 6 95

° .: °- £ Hcsmea-Gelei

EEN LEERZAME CURSUS
De als altijd bijzonder actieve süchting Huishoudelijke en gezinsvoorlichting, die door interessante en
leerzame cursussen de laatste jaren
reeds velen in Zandvoort aan zich
verplichtte, is zaterdag j.l. in gebouw Tolweg 10 gestart met een
nieuwe nog nooit gehouden cursus','
die stellig onze belangstelling verdient. Het is een cursus meubelstofferen, die geleid wordt door een expert op dit gebied, de heer Krom.
De tweede les wordt a.s. zaterdag
gehouden en daarna volgen er nog
twee op de daarop volgende zaterdag-ochtcnden.
De heer Krom bleek op deze eerste les zijn onderwerp tot in de finesses te beheersen. Op populaire
en bevattelijke wijze belichtte hij
de vele facetten van zijn onderwerp
en toonde daarbij op instructieve
wijze de verschillende fasen van het
bekleden van een stoelzitting.
In volgende lessen zal door hem
op dit meubelstofferen nog in veel
uitgebreider vorm worden ingegaan,
doch de heer Krom slaagde er in
alle opzichten in, reeds tijdens deze
eerste les warme belangstelling en
veel interesse te kweken voor dit
onderwerp, dat niet alleen onze
huisvrouwen, maar ook hun echtgenoten buitengewoon veel lecrzaams
biedt.
Eenvoudig herstel en vernieuwing
van stoffering blijft daarbij op de
voorgrond staan. Wij kunnen een
ieder aanraden, deze nog drie volgende cursus-ochtenden te gaan
meemaken, men, aal er ongetwijfeld
veel van kunnen opsteken.

van de afdeling en ook thans nog'
een "actief werkend lid. Mevrouw
Termaat overhandigde hij een doosbonbons, terwijl hij de jubilaris na-'
mens de A.B.V.A. een set bandjes
voor een bandrecorder en een doos
sigaren schonk.
De technisch hoofdambtenaar, de
heer P. Aay voerde als laatste
spreker het woord. Deze herinnerde
aan zijn thans 11 jarige prettige
samenwerking met de jubilaris,
waarvan weinigen weten, hoeveel
werk deze verzette mede als beheerder van het pompstation in Zandvoort-noord en schonk hem als persoonlijk aandenken aan dit zilveren
jubileum een. electrische reiswekker.
Kennelijk onder de indruk over al.i
dit huldebetoon dankte de heer Termaat daarvoor, daarbij de hoop uitsprekend, nog vele jaren met allen
op dezelfde prettige wijze te kunnen
samenwerken.

GODSDIENSTOEFENINGEN
'• GEREFORMEERDE KERK
'
Julianaweg 15
Zondag 16 feb'r. (tweede lijdenszondag). 10 en 7 uur: Cand. S. Greidanus te Amsterdam.
HERVORMDE KERK ,. .
Zondag a.s. 10.30 uur; Ds. C. de Ru.
Bediening H. Doop. Medewerking
van het kerkkoor. •,
19 uur: Géén dienst. ', '•
10.30 uur: Jeugdkapel in'het jeugdhuis. Spreker R. G. Wijers.
PAROCHIE H. AGATHA ., H.H. Missen om 7.30 en 11.30 uur.
9.30 uur Hoogmis. 19.30 uur avondgebed. In de weck H.,>Missen, om 7,
7.45 • én 9 uur.
'
-:;' '; '
Beatrixschool Zandvobrt-noörd:"
H.H. Missen om 8.30 en 11.30 uur.
NED. PROTESTANTEN- BOND- •
Brugstraat, 15"
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. J. Heidinga, > Ned. Herv. Haarlem,
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. 15 uur samenkomst' in
huize „Pniël", Zuiderstraat 3.
Spr. J. \V. van Zeijl.JEHOVAH's GETUIGEN •
Maandag 20-21 uur Gerheenschappelijke bijbelstudie. Zondag -9- uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN,
Gemeente Zandvoort

. Bekendmaking
,.
Het hoofd van het gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend,-dat
ingaande maandag 17 februari 1964
gedurende vier -.veken op de \.ger
meentesecretarie voor een ieder ,ter
inzage ligt het ontwerp van een plan
(plan \ H3) \ tot, partiële herziening
,van ^.het üitbreidingsplan-in-onderdélen der gemeen üe-Zandvoort,--voor
zover betreft het Dennenpad en de
aan weerszijden daarvan liggende
gronden ter diepte van 20-28 meter,
met de daarop van toepassing zijnde
bebouwingsvoorschriften.
Gedurende bovenstaande termijn
van vier. weken kunnen belangheb•benden schriftelijk bezwaren tegen
het ontwerp bij de gemeenteraad
indienen.
•
i.
Zandvoort, 10 februari 1964.
Het hoofd van het
gemeentebestuur voornoemd,
VAN-FENEMA.

GROTE VERANDERINGEN OP DE
GROTE KROCHT

• ...T,J.ASPER .JOJHANNES. QUAK/
t'
f'
( " e n „ .'_'..
" .'' GEERTJE.BRÜNE'^ '•hebbenk c(e eer U., mede.namens:3iun
ouders, kennis "te "géVëri van-Shun
voorgenomen huwelijk.•••
•~r":r •
De voltrekking zal. plaats-hebben'op
-dinsdag .25. februari a.s.-pm—14.30 .
uur in het raadhuis te Zandvoort.
,De kerkelijke inzegening om'. 15 uur
'door.deyWeleerw'.-:Heer^Ds.."F. J: O.
de Bruïjhe ih-jdê'Geréi.'Kérlsf'aldaar.
Zuidland, Raadhuisstraat 3.3;; ',
Zandvoort,,' Westerparkstraat. 27. •
12'februari 1964,. ._. . . . ' . \'
Receptie:» '
.'
te Zuidland 19-februari, van 19.30itot
J
21-.30 uur .-in.' z'aal' Lügtenburg
te Zandvoort 25, februari, van 16: tot
17.30 uur in de ontvangstzaal achter
;• ,'• •: • .' -,.de,,kerk.;.-: v-v'V
' ' - •-t'Toekomstig'adres:':'-'
j
Madeliefstraat 10, Spijkénisse.
!

Getrouwd:,. . . _ • , •
''" " '
';ROB A. BUSé
ï •;
' •••••! -en
;
_WILLY VAN DER MlJE l
De heer 'en mevr. Busé-van der Mij e
danken ,.„ mede nametis__weclerzydse
ouders voor .de, yeie^hajtêlijké„.bewijzen van .medeïevènj" bij hun
huwelijk ondervondenj. , tx _~ ,-. j
Singapore
•'•
-•~--..
;
•5—r^
--13 februark.1964. j
Zandvoort-" «•• -;- .;,yr.'x.xS- ï,.: !
Heden' overleed -tot "onze diepe
droefheid, na een kortstondige
..ziekte,ronzejliey.e,Man, Vadèrj
•.Behuwd- .'-.'enSï Grootvader1,
,'Broer~Zwager.:én Oom'
:
~, • • • •'.
de Heer
|

Petrus Schweinsbérgen;
"ïn'dë
..» , j*- o- leéftijfl'van""56~jaar7"~"
< - . j- ^.-~-—j--» **-."-r—v." "^
Zandvoort:
'
5
•-,. E, Schweinsbergen-P.aap:
.J. Schweinsbérgen,...^ '
' G . Baars-ScHweinsbeVgeri
H. B. M. Baars .
'. en' kleinkind.
j
'
.•
|
-Zandvóórt;V;i2 februari 1964. :
•Dr.-}C. A.".'Gërkestraat 165. ';
• De -= •-' teraardebestelling
zal
plaats hebben zaterdag 15
februari a.s., des v.m. te 10.30
. uur-op de.-Algemene,Begraaf?!
.' , plaats te-Zandvöoft'."" :
Vertrek van'het sterfhuis \
-„ • ".• „ 10.10 uur,; .'•! £
5

Naar wij vernemen' zal in verDankbetuiging'.
;
band met de bouw van een superDoor deze.betuigen-,wij onze -hartemarki door het Albert Heijn-concern .lijke
• dank- voor de- betoonde 'belangop de Grote Krocht in Zandvoort,
stelling bij ons vijftigjarig huwelijk.
deze drukke winkelstraat in Zahd• t, Fam. Zantvcjort.
voort binnenkort ingrijpende verHoestdrank in tabletvorm.SScf:
Zandvoort, februari 1964.
"
anderingen ondergaan. Genoemd
Van Lennepweg' 97zwv•J
concern heeft. namelijk' voor deze
Z.S.V. „ZANDVOORTMEE UWEN" •
voorgenomen bouw drie grote winUitslagen zaterdag 8 februari:
'kelpanden gekocht.
• : Wartburgia - Zandvportm.
2-2
De thans gevestigde zaak. pp "de
Begrafenissen - "', Crematie's
IJmuirlen 5 - 'Zandvoörtmv 3 8-3" Grote Krocht - varT dit concern zal
:
Adspiranteii: '
•. • a.s. zaterdag voor het laatst 'geopend'
Zandv.m, a - O.Gezellen a
2-0
zijn. Daarin wordt 'dan' voorlopig
Zandy.m. b - T.Y.B.B'. b
3-4
gevestigd de schoenhandel van de
E.D.O'. f - Zandvocrtm. d
Z.n.o.
heer Brossois. Het bloemenmagazijn
HB.C.
f - Zandvoortm. e
5-1
van de heer C. G. A. Cassee.krijgt
DORPSPLEIN'11'- TEL. 2873
Zandvoortm. 'f - R.C.H, g
0-4
voorlopig een noodwinkel in de
:
( . Verzekering in Natura
• Renova d - Zandvoortm. g
7-1
Tramstraat naast café „Old Dutch"'
" "" Inlichtingen "geheel
':'
Uitslagen zondag 9 februari.
en kledingmagazijn „Cortina" ont•vrijblijvend.
:
Vriendschappelijk:
ruimde zijn pand.reeds en zal zich
vestigen op het Kerkplein, waarin
Zandvoortm. l, - D.E.M, l
3-2
voorheen „Maiso'n de Nouveauté"
Kompetitie:
j '.
Zandv.m. 2 - Vitesse '22 2
0-0
van de heer Bluijs gevestigd was,, RECTD7ICATIE
.. Door een onverklaarbaar, nu'syerZandv.m. 3 - Bloemendaal 2 0-3
welk bedrijf werd opgeheven: Wanstand vërzüiriuferV,:wifjoök^de_beer
Zandv.m. 4 - H.F.C. 5
5-0
neer de Supermarkt
voltooid zal
Kl. Paap "te noemen "als "één der "opRippc;:da 6 - Zandvoortm. 5 1-3
zijn, zal ook het grootwinkelbedrijf
varenden van de Zandvoortse redT.Y.B.B. 8 - Zandvoortm. 7
9-1
van Albert Heijn in de Kerkstraat
dingboot^in ons artikel van de vôriJunioren:
verdwijnen. Daarin zal 'dan schoenge week over het ofhsïaan van deze
V.V.B. a - Zandvoortm.' a
3-3
handel, Brossois gevestigd worden,
boot op 10 'februari l9373Wij y'erZandvoortm. b - T.Z.B, a
6-4
terwijl het bloemenmagazijn van de
melden dit hierbij ;nbg'';gaaïhe :- en
Zandvoortm. c - D.I.O. a
1-3 • lieer Cassee dan definitief het voorbieden de' heer'' Paap ónze èxciises
malige wiinkelpand van Albert
Programma zaterdag 15 februari:
aan.
••~ •"•~. r
Heijn aan de Grote Krocht zal gaan
Kinheim - Zandvoortm. 16 u.
betrekken.
"
j
'
9. V.E.W. 2 - Zandv.m. 2 15.15 u.
Ook enkele achter deze panden- geAdspiranten:
Deze week -vangen bij de kultui?ele
75. Zandv.m. c - Haarlem e 14.30 u.'.- legen '.woningen zullen moeten worVereniging „Phoenix" weer de \?olden ontruimd,- onder andere van de
86. Zandv.m. d - D.I.O. b 15.30 u.
gende • kursussen • aa'n: :." ':'-- T/ ï ~
110. Zantlv.m. t . T.H.B, b 14.30 u. /amilies Vossen en Versteege- voo*.
. , .
wie voorlopig onderdak zaL worden ; ledere zaterdag115. Zandv.m. g - Schoten d 15.30 u.
verschaft in pensions in Zandvoort.
1 uur.- 2 uurfeleutergjrmnaBJïek\
Pupillen:
Het gehele complex moei per 23
4 t.m. 6 j.aar
147. Zandy.m. a - D.C.O. a 14.30 u.
153. Zandv.m. c - Zandv.m. b 14 u. maart a.s. ontruimd zijn. Direct
2 uur - 3 uur handenarbeid -n : '
159. Zandv.m. e - Sp.vogels :>. 14.30 u. daarna zal met de totale afbriak
, .-•
vanaf -8 jaar
van de panden worden, begonnen.
172. Zandv.m. f - Geel Wit b 15.30 u.
3
uur
-4.30
uur
Dansgroep
•;,RobinWanneer de supermarkt 'zal worden
Programma zondag 16 februari:
son". met Intern. Dansen 8 t.m. 12i jr.
geopend,
staat
nog
niet
vast.
Wat'
U.V.V. - Zandvoortm.
14 u.
in „Ons' gebouw" Brug- .
wél vast staat is het feit, dat dev repetities
28. N.A.S. 2 - Zandv.m. 4 14.30 u.
straat 15, Zandvoort. : , . ; . . . , i
Grote Krocht door deze ingrijpende
\ ~. t
65. Hillegom 3 - Zandv.m. S 9.45 u.
ledere dinsdagavond: 'IV.' H. Surinveranderingen een heel ander aan73. Zandv.m. 6 - D.S.B." 4 9.45 u.
garschopl, Herenstraat 5, Zandvoort.
zien z a l kragen.
>'~•','
>•
95. Zandv.m. 8 - T.H.B. 5 9.45 u.
.Dansgroep „Robinson" kursus InJunioren:
tern. Dansen', ' van "7-8 uur 12 tm.
Bö feestklanken:
110. Zandv.m. a -, Kenn. a .12.30 u.
14 jaar, 8-9 uur 14 jaar en ouder.
127. Bl.daal a - Zandv.m. b 9.45 u.
LEFFERXS DRANKEN, - ,
Binnen' enkele- maanden "Kan" men
139. Zandv.m. c - T.Y.B.B. c 12.30 u.
Telef. 2254
, ,XeIef. 2150,
inschrijven' vt>or' dè"kursussên"vrqe148. Zandv.m. d - H.F.C, e
9.45 u.
expressie, mo_dern-dansen, balletten
1.53. VI.Vogels a - Zandv.m.e 14.30 u.

Rouwkamer

'

JACKÖPERJ

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afdeling Handbal
Uitslagen zaalhandbal .Heemstede.
Zaterdag S februari:
Meisjes: Atlas a - Zandv.m. b 11-10
Uitslagen zaalhandbal Heemskerk;
Zaterdag 8 februari:
i
Hr. jun.: Zandv.m. - Concordia 5-11
Jongens: De Bunkert - Zandv.m. 8-8
Zondag 9 februari:
Dames: Odin - Zandvoortm. 0-2
Dames jun.: Umond 3 - Z.M. 2-2
Programma zaalhandbal Heemstede.
Meisjes: Atlas a - Zandv.m. c 16 u.
Zandv.m. a - Zandv.m. b 16.30 u.
Programma zaalhandbal Heemskerk.
Zaterdag 15 februari:
Jongens: Concordia l - Z.M. 18.30 u.
Meisjes: Odin - Zandv.m. l
19 u.
Zandv.m. 2 - T.Y.B.B. 17.30 u.
Zondag 16 februari:
Heren: Bunkert 3 - Zandv. 2 19.10 u.
Hr.jun.: Zandv.m. - Bunkert 11,30 u.
Dames: 'Bunkert 3 - Zandv.rn. 11 u.
K.J.C. ZANDVOOHT

Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort de 6e ronde van de Paaswedstrijd. De stand luidt momenteel:
1. J. Boekhout; 2. G. Meyer; 3. W.
Molenaar; 4. J. Zwemmer.
De op dinsdag 'gespeelde revanchewedstrijd tegen K.J.C. „De Ton" uit
Amsterdam, werd evenals de eerste
wedstrijd met één punt .verloren.
„De Ton" kwam daardoor in het
bezit van de gouden medaille, uitgeloofd door de heer Bluys. . .

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!
Reparatie Inrichting
van kunstgebitten;

Geopend van 9-17.uur
Zaterdag-van 9-12 uur
HOGEWEG 58 -

TEL. 4166

DOKTERSDIENST

Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoon-nummer
van de huisarts.i
»
DIENST WIJKVERPLEEGSfERS

Zondag a.s.: Zuster S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE:

Zondag a.s.: Mej. G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:

'

'

Zondag a.s.: J. Westerman, Harterilustlaan 7, Bloemendaal, Telefoon
(02500) 51555.

APOTHEKEN:.

Van zaterdag 15' t.m.. vrijdag 21
februari na 6.30 uur % avonds:
avond- nacht, en ?.ondagsdienst de
Zandvoortse apotheek,
Haltestrasit 8
telefoon 3185. l

toneel-'-; '; •„ ,- , .:. .".'. ~~
_ . 'JE •'
Geachte 'inwoners
y'ôh
Za'rïd
voort! ' •
Zorg dat ~U; -'kinderen aan deze nüttige, en beeldende..- .vrjjetrjdsbesteding deelnemen. Steun "dé goede bedoelingen van de .initiatiefnemers !
vani,dez.e:.vopr ons'.btorp zo belangrijke vereniging, door U op te geven
als donateur/trice.
:
v•Er -zijn driei. mogelij khe'den -om U
kinderen aan te melden: resp. U.op
te geven^als- donateüf/tr'ice':-r :'
1) Bij de sekretaris R;, Tingaf'. :. Emmaweg 16,t tel. 3527
2) 'in de1; repetitielokalen, "aan
bovengenoemde dagen 'ëh- ufëri.;; ":
3) De gemakkelijkste weg: invullen
en opsturen van onderstaande cpupon aan de sekretaris;' " ~ —
K N I P U I T.
:
Sekretariaat .Kulturele -Vereniging
iPhoenix", Emmaiweirie," Zandvoort

Ondergetekende
. ............ [ . .
Adres ;
;". i . . .',:. ....... ....... ••..:..
event. telefopn
.....,
'•,
geef op als.lid z'rjn zoon/dochter l

voor de kursus
geef. zich op als donateur/trice tegen
een bijdrage van ƒ
per maand •
per jaar ........'.
"
•

doorhalen watmiefr.van-itoepassing.ls. .•

::'''WHNHANDEIT- SLIJTERIJ

'

„BROKMEIER" A° 1896

ZANDVOORT
Haltesiraat 50 - Tel. 02507 - 2002

Dé speciaalzaak .in wynen en gedistilleerd

.„Vóör''het "verlenen ^ari'. o.av service aan onze
"elfenteir en.' het,', bedienen, van' de benzinepompen
vragen wij eetï"
, '

SEYSENER
HALTESTRAAT 23

Drukkerij Van Petegem & Zn.
.fc

Kerkstraat 28

-

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

Brederodestraat 6-10-Tel. 02507-2088
^Dealer" D AF en HILLMANN

V.W.

-

OPEL -

TELEF. 2159

ƒ 1,15
95 et.
ƒ 1,30
ƒ 1,75
89 et.

Van DONDERDAG 13 t.m. WOENSDAG 19 FEBRUARI (dus de gehole week) iedere avond 20 UUR:

THE WEST SIDE STORY
(Toegang 14 jaar).
Prijzen der plaatsen van ƒ 1,50 t.m. ƒ 3,50.
ZONDAGMIDDAG 16 FEBR. 2.30 u.
Stan Laurel on Oliver Hardy als

STRUIKROVERS

TAUNUS 17 M

Bespaar op

.
TAXI 2600

-

4 AMANDELGEBAKJES
250 gr. ALLERHANDE
250 gr. BOTER ALLERHANDE
250 gr. AMANDELKOEK
150 gr. DE HEER. BONBONS

in het'bezit van één. rijbewijs.

H. P. Kooyman

Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

onze bijzondere weekend
reclame:

Telefoon 2793

actieve kracht
Voor de juiste man prettig en afwisselend werk.
Vijf daagse werkweek, wisselende dienst. Goed
..salaris^; " . ~,' \ . ' . . _ • .
>
,_—,.
AUTOMOBIELBEDRIJF

HEEMSTEDE /AERDENHOUT

Vraagt naar onze speciale wijnaanbiedingen!

Voor Uw drukwerk:

GEVRAAGri VOOR DIRECT

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

';'

~-*~~„.~~•*'•"'"

schoenreparatie met Bestolite zolen

GROTE KROCHT 18

DONDERDAG 20 FEBR. - 20 UUR:
(onder voorbehoud)

5x sterker dan leder

. . .

meisje voor verkoop
.,_.:•. ..;.,Prettige „werkkring-.ivastwerk.

HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS!
dat is het devies van:

(Alle leeftijden).

EDDY IN TOPVORM
met Eddie Constantine.

r

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON Z939
ZANDVOORT
ZANDVOORT

Onze sortering vleeswaren is.enorm. Wij vragen
Uw 'speciale aandacht voor onze rauwe rook' worst, leverworst en gekookte worst.

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.

'- Voor "kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

{--STEEDS genoegen e'n NOOIT spijt,
' voor wie vari ons een BROMMER berijdt!

Soendastraat 17 - Haarlem
Tel. 02500 - 50131
Levering alle soorten tegels iu kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.
Laat vakkundig Uw oude paden in orde maken.

Alles in een band,
over mens, dier en plant!
ie3róol£'-onze Scooters •- Motoren - Rijwielen.
, , ' " " " ".Onderhoud - Reparatie.

JAC. VERSTEEGE & Zn;
PAKVELDSTRAAT 21

-

Autoverhuur
ZANDVOORT

:::.-. ;o.-.vs tfe groene^

' - - a - ~s
• - • -.:-.• i: ...... urr
~• ;f:fmogé'töhzè'!' niéuwe naam u spoedig : . ,
_ _ vertrouwd Jin de oren klinken.

*T'7: .*KUNSTNIJVERHEID ,' , , .
r

: .;;;..• ;';.

''

;. „-

,,

Zandvöort

TELEF. 4321
voor Dames en Heren.
HALTESTRAAT 14 -

in, het begin -van dit jaar kozen wij
een._nieuwe_naam^._ „
• ....... ....

Kerkstraat la

uitgevoerd door vakkundig personeel
gaat men in Zandvöort bij voorkeur
naar:

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18

. p, V,(M% Dam

Voor een moderne coupe

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek.

.TELEFOON 2323

Worden, U exclusief
gegeven en getoond door
Salon van Dam. 1
De heer J. W. van Dam is zojuist terug van zijn
jaarlijkse reis naar Parijs. •
•Hij heeft van de grootste Franse createurs de
nieuwste modelijnen ontvangen.
Het is, hem een groot genoegen U, dames in
Zandvöort, van advies te dienen bij een nieuwe
haarkleur, coupe of coiffure.

Alle gebeurtenissen
hoort en ziet U op z'n best met

TELEFOON 2462

Philips apparaten

Een oud en vertrouwd adres.
In onze speciale Parfumerie-afdeling
vindt U voor elck wat wils.
De merken: Yardley, Tabac, Bourjois,
4711,
Old Spice, Boldoot, Maja etc.
. spreken v.oor zichzelf. Parfum, lotion, zeep, lipstic, nagellak,,pöeder en crème, voor moeder en dochter.
Af ter en pre shave, haarlotion, brillantine,
schcerapparaten enz. voor vader en zoon.
Ziet de etalage's.

.VERHUUR VAN.OPELS ,
en VOLKSWAGENS met roldak

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Uw plaatselijke handelaar
staat altijd voor U klaar!

~; fpauline rey

~ haitestraat-'19

-

téllfoon.,3469

RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGERIJ

Cor van

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Nieuw voor Zandvöort!!
-Nog vóór de vacantie Uw rijbewijs. Dit is moge-.'liJk.'dobr.-U aan te melden voor een snelle en
..Vgrqndigé, r ij opleiding! met indien U wenst een
""gratis

TENTAMEN

Biedt U ais zaterdagreclame aan
Rund-, Kalfs- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijren.
VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
200 gr. Pork
/ 0,59

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst ƒ 0,85
250 gr. Gelderse gekookte worst
ƒ 0,85
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10
Ziet onze etalage!

zodat U beslagen ten ijs komt, alleen bij Rijschool

WELTEVREDEN
De-rijschool met jarenlange ervaring en 100°/«
'-Service. Ook voor vrachtwagen-rijbewijs het
. 'aangewezen adres, • alsmede voor luxe verhuur.
\•••;
•', Uitsluitend nieuwe auto's.
Erkend én Gedipl.' N.B.A.
. JEUjksgediplomeerd. :
.
.
• . - : - ~ - ' _ . Dr. C." A:-Gerkestraat 99^ - Tel. 2294
:; :
• - ' .. Haarlem - Soendastraat 34 - Tel. 63636

Fa. GANSNER & Co.
/ • " 7 v . , : SMEDERIJ EN TÓONZ AAL
;
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 3Ga-

^ V e r k o o p van
olie-en kolenhaarden

Laat Uw
scharen en messen

Electro Technisch Bureau
ZWEMMER
Swaluëstraat 6

Telefoon 4035

Golfslijpcu van tafelmessen.
Grote sortering
' HUISHOUDSCHAREN
PINCETTEN enz. enz.
NAGELVIJLEN. '
NAGELTANGEN, •
NAGELSCHAREN
Optiek - Staalwaren

Een moderne electrische keuken
dei droom van iedere huisvrouw!
In onze showroom demonstreren wij U gaarne
onze ELECTRISCHE FORNUIZEN en BOILERS
Alsmede de fantastisch werkende MIELE-WASAUTOMAAT.
SPECIALE VAATAFWAS-MACHINES
van de Wereldberoemde Hobart fabrieken.

A. G. SLINGER

Voor huishoudelijk en Klein-Horecabedryf.

GR. KROCHT 20a - TEL. 4395

Zandv. groenteen fruithal

Verder een grote sortering electrische 'apparaten,
. keukenklokken, scheerapparaten enz.
Ziet de etalage!

e.a.

Vraagt demonstratie!

Diaconiehuisstraat 9 -

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

„De kunst van
liefhebben"
Spreker Dr. D. H. Prins, den Haag.
-'• Maandag 17 februari 1964.' Gcmeenschapsuuis.
Aanvang 8 uur.

Toegang vrij.

-

TELEFOON 2682

ONZE BIJZONDERE REKLAME:
750 gram SCHOUDERCARBONADE . . . . ƒ 4,25
500 gram PRIMA RUNDERLAPPEN v.a. ƒ 2,50
500 gram LENDE-ENTRECôTE
ƒ 3,75
100
100
100
100

gr.
gr.
gr.
gr.

VOOR DE BOTERHAM:
Pork en
150 gr. Gel. Lever
Pekelvlees
150 gr. Pekelvlees .
85 et.
Gebr. Gehakt en
250 gr. Gek. Worst
Pekelvlees . . . . 85 et.
250 gr. Leverworst
150 gr. Ham
98 et.

PHILIPS SPECIALIST

F.H.PEMAAT

Kostverlorenstr. 7 - Zandvöort - Tel. 02507-2534

Naar de wintersport?
dan is een POLAROID-BRIL onmisbaar!

98
85
95
80

et.
et.
et.
et.

Opticien A. G. Slinger
Grote' Krocht 20a

-

Telefoon 4395

Telef. 4752

FANTASTISCH LAGE PRIJZEN
GROENTE EN FRUIT!

• Humanistisch Verbond

Thans in voorraad de nieuwe PHILIPS Televisie
43 cm. beeld met 2e kanaal, gradatiefilter en
automatische synchronisatie, tegen de prijs van
ƒ 648,-— of ƒ28,25 p.m. na- de eerste storting.
Na l'/sjaar Uw eigendom.
Bestel heden bü ons uw nieuwe Philips Televisie
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld met 2e
kanaal, vanaf ƒ 895,— of / 38,70 per maand na
do eerste betaling.
Komt U eens kijken en luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.

Ziet >de grote collectie bij:

In 5 minuten 150 kop cnl schotels
gewassen en gedroogd.

BECKING 'EN BONGERS
DAVONETTE
E. M, JAARSMA' - HOENSON - ETNA e.a.
.,, GA^FÖRNÜIZÈN EN KOOKTOESTELLEN
Etna,. Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

VAKKUNDIG
SLIJPEN

"©'

«LEBRU»

Onze bijzondere vveekreklame!
Maandag: Koolraap 8 et. p. pond
Dinsdag en woensdag: 2 pond worlelen en l pond uien samen 25 et.
Donderdag: l p. gesn. rodekool 9 et.
Sinaasappelen bijzondere kwaliteit
tegen de laagste marktprijzen.

De kleine voordelige winkel 'met het grote assortimcnt in Reistassen, schooltassen en voordelige boodschappentassen. Kolïcrriemeiv

Voor
verhuizingen

Dames en Heren portemonaies en portefeuilles.
Leuke ' ruiten boodschappentassen voor de
speciale prijs
ƒ 2,95
Hooft U een suedo jasje nodig? Komt U vrijblijvend eens bij ons langs. Voor suedckleding
hebben wij ook maatwerk.'

en ongeregeld vervoer
is en blyft Uw adres

P. KERKMAN
Haltestraat 63 -

Telef. 2214

POSTSTRAAT 12 (t.o. Consultatiebureau)

Uw adres:

«LEBRU»

ERKEHiE PHILIPS
üiDIO S E R V I C E

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombrecdte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m
Licfdadigh adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

AMANDA BALKE
Voetkundige
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Podicure - Manicure

-

-

BLAUPUNKT

MONTEURS
Vast werk
Verhoogde lonen.
Gunstige toeslagregelingen.
Vijfdaagse werkweek.
Sollicitaties te richten aan:
Afdeling Personeelszaken, Hoofdkantoor N.Z.H
Leidsevaart 396, Haarlem - Telefoon 18460.

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij N.V.
$& EEÖÏEffi^
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OKT. 1963
Veertig jaar toonaangevend:

fa. L. Battedux &

Lompen 25 - 30 et. p. kg.
Kranten, tijdschriften, geel
koper, rood koper, zink,
lood, ijzer, haarden, geysers tegen beursnoteringen.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!
WILT U BADGASTEN?
Wij starten weer rnet het
plaatsen van onze succesvolle advertenties in de
„Rheinische Post".
Inlichtingen: Sigarenmag.
Th. Ladener, Gr. Krocht
25, Telef. 2900.
GEVRAAGD per 15 marr4;
tot eind sopt.: 2 slaapkamcrs voor personeel.
Liefst omgcv. v. Speijkstr.
l kamer event. voor het
gehele jaar. Hotel Interlaken, Van Speijkstr. 20,
Telef. 2966.
Financiering van nieuwe
en gebruikte automobielen.
W.A. Verzekering motorrijtuigcn. Zaterdag tot l u.
geopend. Admin.kant.Kroes
Zijlweg 46, Haarlem, Telef.
17632.
HUUR Phihps-TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767
en 's avonds 02964 - 17971

ZIET ONZE SHOWROOM

P. SCHAAP

Er komt in ons filiaal te Zandvoort een plaats
vacant voor een

Comesiibles
HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215

verkoopster
Een prettige werkkring in druk zomerseizoen met verkoop van modieuze
bad- en strandkleding. In najaar en
winter m goed gesorteerd bedden
speciaalbedrijf.
Interesse voor het werk, beschaafd optreden, enige vreemde talenkennis zijn
belangrijke voorwaarden.
(Oudere leeftijd is geen bezwaar).
Hebt U belangstelling voor deze baan, schrijf
ons dan en laat iets weten over Uzelf en Uw
opleiding. U ontvangt dan spoedig een uitnodiging tot een gesprek.

Het beste
Koop je niet zó maar ergens!

ALGEHELE INTERIEUR-VERZORGING
BEHANGERIJ
STOFFEERDERIJ
BEDDENMAKERIJ

Daarvoor moet je naar de vakman!
Jansweg/Stationsplein, Haarlem

Meubelen - Bedden - Ledikanten - Dekens
Gordijnen - Tapijten - Cocosartikelen

Vishandel

Lmolcums - Colo/inyl tegels - Balatums

Haltestraat 27-29, Tel. 2596, Zandvoort
M. Molenaarstraat 6, Tel. 3759

Kostverlorenstraat 68 - Telefoon 2071
ERKEND HORLOGER.
is zulk een vakman!

Duivenvoorden

LUXAFLEX ZONWERING

DUMPNIEUW

Bert geeft de
hoogste waarde!

Betaling desgewenst In overleg

Zwitserse Emmentaler van 85 et.
voor 70 et. 100 gr.
Zwitserse Gruyère van 85 et. voor 65 et. 100 gr.
Doosjes Gerber kaas met Roquefort, Paprika en
Tomaat ƒ 1,30 Kernhemse kaas 70 et. 100 gram.
Potten Boerenkool
70 et. geen statiegeld
Potten Wortelen
95 et. geen statiegeld
Potten Rodekool
85 et. geen statiegeld

daar slaagt U!

Wij bieden:

2e PROGRAMMA
zonder uw toestel omtebouwen (al is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
programma. Met garantie,
gem. betaling Antennebouw
J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel. 4307.
Ford F 2 voor 13 pers. en
vrachtvervoer, zeer weinig
gelopen. 4 x 2 . Pn.is zeer
billijk.
W. Draijer, Kruisstraat 12.

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio, en televisietoestellen.

Voor de Fondue

OKT. 1923
Veertig jaar in Zandvoort.

AUTOVERHUUR
1500
Grote niauwe Volkswagen
Volkswagens '62 en '63
Óók Ppel's Rekord '62-'63
én Chevrolet-Impala
Pieters, Haarlemmerstr. 2,
Telef. 4200 en 3652

Koelkasten - Stofzuigers

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

J. KEUR

In onze moderne werkplaats te Haarlem, waar 320 bussen in onderhoud zijn, is nog plaats voor enige

Massage

ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

ERRES

Electro-Radio
Technisch Bureau

Dr. J. P. Thysseweg 14, Tel. 4015

Haltestraat 49 - Telef. 2261

Uw adres voor
VERSE ZEEVIS
Uitgesneden zalm, bokking, sprot enz.

W O N I N G R U I L ,
Wie ruilt een koophuis te
Zandvoort, bev. twee afz.
woningen, huur ben. huis
ƒ65,- p.m., bovenhjjis bev.
4 kamers, keuken,"" badk.,
plus zolder-etage m. 2 kamers en keuken, tegen een
koophuis (heel huis) te
Zandvoort? Br. no. 60-50
bureau van dit blad.
Gevraagd hulp v. hele of
halve dagen. Emmaweg 17,
Zandvoort, Tel. 2453.

W O N I N G R U I L
't Gooi - Zandvoort
Aangeb., Huis te Blaricum.
5 kam., badk., gar. ƒ 110,p.m. Gevr te Zandvoort
soortgel, huis. Inl. telef.
02953 - 2268.

PHILIPS
NIEUWSTE

NAAIMACHINES

U bereikt hiermede
250.000 GEZINNEN!

Zend Uw advertentie spoedig aan de D.G.A. vertegenwoordiger.Brederodestr.118, Zandvoort, Tel.2964
Te koop gevraagd:
EEN HUIS OF FLAT
te Zvrt Event. huurhuis in
A'dam-C. beschikbaar. Br.
no. 13-2 bur. v.d. blad.
WIE WIL RUILEN

Houten zomerhuisje m.alle
comf., (douche-verw.) enz.
gesch. v. 6 pers., midden in
de bossen, voor woonh. in
Z. of logeergel, gcd. juli of
augs. (ook enkele weleen).
Br. no. 12-2 bur. v.d. blad.

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et.
per kg. Tijdschriften, kranten en karton 5 et. per kg.
Lood 55 et. per kg.
Zink 45 et. p. kg. Koper,
geysers, baden, haarden,
tegen de hoogste waarde.
Alles wordt gehaald.
Pakhuis: Schelpenplein 7,
Teler. 2845
W O N I N G R U I L
Aangeb. vrij bovenhuis, 2
min. v.h. strand, bev. hal,
4 kam., keuken, badcel, v.
en a. balcon. Gevr. grotere
woning in Zv. of omg. Ev.
koop. Tel. 4660 na 6 uur.
GARAGE TE HUUR GEVRAAGD. v. Oostendorp,
K. Doormanstraat 8, flat 6.
TE HUUR GEVRAAGD:
een GARAGE. Bij voorkeur i.h. centrum v. Zandv.
Tel. aanb. 2004.
PEDICURE - MANICURE
Voet- en handmassage
Steunzolen naar maat.
Vraagt eens een proefrit bij
Med. Gedipl.
GARAGE
JAC. VERSTEEGE & Zn. Mevr. A.M. v.d. Mije-Walet
Pakveldstr, 21 - Tel. 2323 Haarlemmerstr.46, Tel.3989

Eigen reparatie inrichting
met electroniscbe apparatuur.

REKLAME: Grote gebakken SCHOL
50 CENT per stuk

KOOP IETS, WAAR JE WAT AAN HEBT:

Wie helpt mee het
Badhotel schoonhouden?
Vaste prettige werkkring. Aantrekkelijke voorwaarden. Aanmelden: Zuidboulevard 1.

Koop een
horloge!

Café Oomstee

Reparatie, taxatie, inruil.
W. Draijerstr. 12, Tel. 3751
21 MAART 1964
8 dagen vóór Pasen verschijnt eer zeer speciale
ZANDVOORT BIJLAGE
m de
DUISBURGER GENERAL
ANZEIGER
in combinatie met 14
andere dagbladen in het
Ruhrgcbied.
Wilt U aan duitse badgasten verhui en? Plaats dan
in deze Zandvoort-bijlage
Uw advertentie.

Alle stoelen en tafels
hebben wij voor uw bedrijf!
Terrasstoelen ƒ 12,50; zaalstoelen ƒ 10,50. Verder café
en rest. stoelen en fauteuils, bekleed en onbekl.
Tafels in alle maten. Ook
met plastic blad. Belangrijke kortingen voor bedrijven. Bezoekt onze toonkamers. Enorme sortering.
Zeer lage prijzen.
Joh. v.d. Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam
Telef. 020 - 50667.
Elke donderdag en vrijdag
SPECIALE
MOSSELEN-AVOND
Zeestraat 62 - Telef. 2263

DOE HET ZELF
DOEHETZÓf

Krijgt U gasten?

OpeB Caravan 1964
f 8465,-

648.-

Geen bezwaar l
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid l
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Vraag demonstratie

Bg feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

ZIE ONZE ETALAGES

Discotaria
Thorbeckestraat 15
Zandvoort

Uw Perzisch
tapijt stuk?
Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

WIST U
dat 20V» korting op alle
stoomgoederen permanent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26
Chemische wassertj
en ververij

KEYSER
Telefoon 2653

RIPOLIN
Verkrijgbaar bij:

HOBOPLEX
Verf - Plakplastic
en alle andere
„Doe het zelf" artikelen.
Stationsplein 13, Tel. 3346

Mevr. Hose

Official dealer

Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

N.V. VAN LENT

HEEMSTEDE
Raadhuisstraat 53-65
Dreef 203
Telef. 02500 - 38810

ZANDVOORT
Hogeweg 2 (bü de watertoren)
Telef. 2240

EEN TAXI?

eet méervvlees en betaaïrninder
750 gr. de±a£rte Runderlappen 4,98
Varkenskarbonade 2,88 2,98 3,08
Nu weer Lamsvlees

WEEKENDREKL AME:
100 gr. Ham en 100 gr. Paté
1,09

MODERNE WAGENS

Woensdag voordeeltjes:
500 gr. heerlijk Gehakt
1,65
100 gr. Ontbrjtspek 0,59

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken «rbtf!
Telef. 2254
Tetef. 2150

Gezond - Goedkoop en... lekker!

RONDEBOUT
ROLLADE

3,25
KARBONADE
. . ..
2,25
LAMSBOUTLAPPEN
300 GR. HACHcVLEES
1,19

Gebr. Burger

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wljlieil

1,75
2,98

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Buitenwerk - - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

HALTESTRAAT 3

OH gedistilleerd!

KERKSTRAAT9
ZEESTRAAT 44

-

TELEFOON 215O
TELEFOON 2254

i1 (s !-•• | '-'"j-' '"•,C : '•-* i •'•"•
Vw .-• *
J

Tweede blad Zandvoorts Nieuw^jiad, 24e. jaargang np. 3/>;

Zandvoortse brandweët
vangen, terwijl oo.c het lagedrukmateriaal hoognodig dient te worden
vernieuwd.
In afwachting van een nieuw te
stichten brandweergarage acht de
commandant een tijdelijke, voorziening gewenst voor de berging van
het materiaal dat niet direct voor de
brandbestrijding
nodig is, terwijl
verbetering van hel alarmenngssyHet bewakingsgebied van de brand- steem aanbeveling verdient.
weer omvat thans 4014 particuliere Een nieuw systeem, dat t.z.t. aan het
woningen, 10 verzorgings- en ver- gemeentebestuur zal worden voerpleeghuizen, 6 camping- en parkeer- gelegd, wordt thans - in overieg met
terreinen 7 industriële ondernemin- de politieautoriteiten - uitgewerkt.
gen, 62 hotel en pensionbedrijven
Cn het
-gebied
"«gestrekte- duin- TONEELGROEP .SANDEVOERDE'
De totale brandschade in 1963 wordt De toneelgroep ,Sandevoerde' heeft
S esc *ft°P ongeveer ƒ 20.000,- ' als tweede stuk in dit tonee] seizoen
Grote branden kwamen voor in per- in studie genomen het toneelspel
ceel Zandv0orlselaan U2 in een nat jVerlorcn horizon' van Wilfred
aan de van Lennepweg en in de Massey.
kleuterschool aan |e ^j sterstraat.
De opvoering zal plaats vinden op
De commandant meent, dat uitbrei- zaterdag 21 maart" in restaurant
dmg van het aantal personeelsleden ,Zomerlust'. Na afloop volgt een bal.
noodzakelijk blijft, waarbij verhoS1Ii V
n- £? * bestaande vergoedingen ANGST EN ZENUWEN
^
^ ^ stimulans zal zijn, zich
Last van angst en zenuwen bij het
als vrrjwilhge,, op te geven.
voeren van het woord in een gezelr We
20
n H w^ oefeningen gehouden. schap of bij het stellen van vragen
Onder leiding van de hereS Kl.Paap op vergaderingen of tijdens het nouen van der Kruk werd een cursus den van een toespraak bij een feeso
r n i s e e r d Voor het behalen van tolijke gelegenheid of bij Uw taak
ornise
het diploma
brandwacht 2de klasse als gastheer of gastvrouw, is beslist
lmibranders-installatie werd niet nodig. Bij voldoende deelname
aangeschaft, terwijl het aantal begint binnenkort m Zandvoort een
w t H81"611 Werd uitgebreid tot 492. cursus van het „Instituut voor Spre« JIaL2ï Materiaalvoorziening be- kersvorming". Deze cursus telde bijtreft deelt de commandant mede, dat voorbeeld het vorige jaar in Hoofd? 1935
T£t en
2Udste
dateren
30 cursisten en in Aalsmeer
van
i936voertuigen
| wa
gens dorp
D
23 cursisten die aan het einde van
erd e n g
uwd in
1956 19 8
de cursus allen slaagden. Ook nu zal
rn q fi n n°
"«.
' ,!
* »~«Jk™* todertijd aangeschafte deze cursus staan onder de bekwame
tweedehands
manschappen-mate- leiding van de Gemeente-logopedist
riaalwageir (bouwjaar 1948) zal op uit de Haarlemmermeer,"de heer W.
korte termijn dienen te worden ver- van Oosten.
Men zal gedurende 10 lesavonden
worden getraind in het voor de vuist
ZWEDEN NAAR ZANDVOORT
weg spreken voor publiek. Wat men
inwoners
van Zweden, tot nu toe voor onmogelijk hield zal
als
vakantieoord kiest men op deze gezellige avonden leren
]aren
sterk toegenomen. of het nu een gelegenheids-toova
t>
arschijmijk tengevolge spraak of een. instructieve-toel
? *
onze gemeente de laat- spraak of een propaganda-toespraak
ar n
Re,o"
' vertegenwoordiging is ..
'£es°
word gesticht, de coöpe- Ook wordt men getraind in het leiev
r
den van vergaderingen, debatteren
^ ° Sani
Satie, die een aantal
tne
enz.
v t ™£ Hin
hotels, veel restau- vertellen
h
Gegadigden kunnen zich (nog geheel
tt ? »4 eaus °°fdzaak
de
bekendin
fn P £ alP
Z^den bezit. Een vrijblijvend) schriftelijk op geven
speciale afdeling „Bijgdesemester" als deelnemer/ster. Adres: Postbus 7
bo
eildiea
^ ,yten
voor bemiddeling B adhoevedorp.
van bungalows en/of
^ kookgelegenheid in DRIE INBRAKEN IN EEN NACHT
In de nacht van vrijdag op zaterOenemarken,
Noorwegen,
Duits
land, Oostenrijk, Ne- dag j.l. is in Zandvoort ingebroken
e
dit
, ?Qk
- seizoen
voor het eerst in het kruideniersbedrijf van de
' verder bezit „Beso" heer S. voorheen de heer B., aan. de
Diacondehuisstraat, voorts in de naV akantiedor
iTaanse RK
- ' In Zandvoort
P aan de heeft
"ï bij gelegen slagerij van de heer van
lera
ledur
f
ende twee seizoenen E. en het daarnaast gelegen schildraaid en men verwacht dersbedrijf van de heer K. aan de
Jan Steenstraat.
gelet
het succes V an
n
*
In alle drie gevallen kwam men
' een°Pnog veel groter
s e
kantte r e d6lgen
toeristen voor „va- op dezelfde wijze binnen, namelijk
als de vrii
huishouding", »- door het uitsnijden van een ruit in
ertalin
de achterdeur, waarna het omdraasemester»T.I
e van „Bijgdesemestei imdt j Zandvoort
is de- len van de sleutel en het terugschuiven van de grendel een eenvoudig
iets was.
In de slagerij, noch in het schildcrsbedrijf wordt iets vermist, hoewel ook daar, - evenals in hot kruidcniersbedrrjf - de telefoondraden
uitgevoerde reispro- werden doorgeknipt. In laatstge™nr° 0 r 1964' waarin ook aan noemd bedrijf echter werd uit de
Zandvoort in hot 'Zwee(is vrij uit- winkel een bedrag van ruim vierwerd besteld.3 Het duizend gulden meegenomen. De
politie volgt bij haar onderzoek
speciale aanwijzingen.
De Zandvoortse brandweer heeft
het jaarverslag ovei. 1963 gcpubliceerd. Hieruit blijkt, dat 39 maal
V
°,°f ï?*ï branflalarm werd uitge£*•„ =? aa"tal duinbranden bedroeg 14 tegen 8 in 1962. Bij 25
circuit-evenementen werd assistentie
verleend. Be brandweerlieden waren
n
aÖlenI k
itegen
ffiouren
«in 1962.
"8 «ren in touw
962

van

VAN '
PUBLIEKE WERKEN
GEÏNSTALLEERD

'

Eet nu paardevlees!

Een welkome afwisseling op Uw
menu
De nieuw benoemde directeur van
do Dienst van publieke werken 1e Lappen v.a
ƒ 1,98 500 gr.
Zandvoort, de heer C. H. Vogt, is
maandag 3 februari in zijn functie Lappen m.kl.randje vet ƒ 2,20 500 gr.
geïnstalleerd, nadat hij in de teken- Magere lappen
ƒ 2,35 500 gr.
kamer van de dienst aan hst Raad- Rosbief
ƒ 2,70 500 gr.
huisplcin had kennis gemaakt met Biefstuk (mals als boter) 90 ct.100 gr.
het personeel.
ƒ 1,75 500 gr.
De wethouder van Publieke wer- Poulet
ken, de heer J. C. L. Lindeman Hondebrood
50 et. p. 500 gr.
sprak de nieuwe directeur toe. Hij
R U N D V L E E S
memoreerde onder meer, dat het
college van B. en W. na rijp beraad Riblappen
ƒ 3,20 p. 500 gr.
de keuze op de heer Vogt had laten
ƒ 3,40 p. 500 gr.
vallen, waaraan hij thans de wens Bieflappen
ƒ 1,00 p. 100 gr.
verbond, dat blijker zou, dat deze Biefstuk
de juiste man op de juiste plaats zou Picmc worst] es ± 250 gr.
78 et.
zijn, waaraan spreker overigens niet
twijfelde. Dank bracht spreker daarna aan de voorganger van de nieuwe directeur, de heer M. Deutekom
Kleine Krocht l
er. aan de plaatsvervangende directeur, de heer B. Wit, die deza functi?
twee maanden lang waarnam.
De heer Vogt betuigde xich bij- HET CIRCUIT VAN ZANDVOORT
zonder erkentelijk voor de hartelijke
Uit het door de directeur van het
ontvangst, die hem en zijn gezin in Zandvoortse
circuit, de heer J. B.Th.
Zandvoort deelachtig was geworden Hugenholtz uitgegeven
maandelijkse
van de zijde van het gemeentebe- nieuwsbulletin blijkt, dat
exploistuur en van de dienst. Wat het per- tatie-resultaten van het de
1963
soneel betreft, zei spreker steeds een voor het circuit op allejaar
fronten
open oor te zullen hebben voor hun
een belangrijke vooruitgang
wensen en verlangens, waarna de weer
geboekt. Het totale aantal
nieuwe directeur dank bracht aan de hebben
bedroeg 204, dit
heren Wit, Aaij en Tol voor de wijze exploitatiedagen
was voor het eerst boven de 200.
waarop zij de belangen van de De
opbrengst van deze aparte verdienst in de laatste maanden hadden
aan particulieren, maatschapbehartigd. Spreker eindigde zijn toe- huur
en dergelijk klom van ƒ3890,spraak: „Ik zal mijn best doen, doet pijen
in 1959, in 1962 ƒ 16.500,-, naar ruim
U dat allen ook, dan zal het best ƒ20.000,in 1963. Ook de inkomsten
gaan."
uit reklames en entrees stegen opnieuw. Het circuit werd in het afJAARVERGADERING
gelopen jaar bezocht door berijders
„GEEL-BLAUW"
De supportersvereniging „Geel- van 11.874 motorvoertuigen, waarBlauw" van de Zandvoortse sport- van 10.450 auto's. Ook het aandeel
vereniging ..Zandvoortmeeuwen," be- uit de wedstrijden en de vermakelegt de jaarvergadering op donder- li.ikheidsbelasting is in 1963 sterk
gestegen, zodat het Zandvoortse cirdag 20 februari in. hotel Keur.
De periodiek aftredende bestuurs- cuit op een zeer geslaagd jaar kan
leden, E, Kerkman voorzitter, E. N. terugzien.
v Petegem, penningm., K.F. Koning
Programma voor 1964:
en P. Paap commissarissen, hebben
Voor 1964 werden de volgende
zich allen herkiesbaar gesteld.
wedstrijddagen reeds vastgelegd:
ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
18 april: Clubdag Neder], autoVoor de bekercompetitie wordt rensportvereniging (N.A.V.).
weer verwoed gestreden. Elke kans15 april en 2 mei: trainingsdagen
hebber heeft al de nodige puntjes van de K.N.M.V.
verspeeld, zodat or nog alles moge24 mei: „Grand Prix", Grote prijs
lijk is.
van Nederland voor renwagens,
Onze tientallen staan in de meetellend voor het wereldkamBondscompetitie op de tweede plaats pioenschap der courcurs. Hieraan
dus zeer eervol en een eerste plaats voorafgaande twee trainingsdagen.
is nog te bereiken.
7 juni: Nat. motorraces K.N.M.V.
Met de jeugdgroep gaat het ook
21 juni Nationale sportwagenraces
hoopvol. De jongelui tonen zich N.A.V.
leergierig en hier zullen zeker
5 juli: wedstrijden om de Coupes
goede schakers uit komen.
Benelux voor sport- en renwagens.
12 juli: Nat. motorraces K.N.M.V.
VOOR HEN DIE DAMMEN
18 juli: AmateurkampioenschapDe eerste helft van de onderlinge pen
wielrennen op de weg.
competitie zit er nu bijna op. Op
8 augustus: zes-uurs motorrace
deze plaats krijgt U volgende week K.N.M.V.
een ranglijst van dit eerste gedeelte.
30 augustus: Internationale sportHier zijn de onderlinge uitslagen: wagenraces
N.A.V.
J Koper - J. v. Dijk
2-0
11 oktober: 9de P.A.C.-traditierit
M. Weber - J. Ovaa
0-2 voor
historische auto's.
P. Verstcege - E. Fransen
1-1
en 18 oktober' Coureurs-curM. J. Klatser - G. ter Wolbeek 0-2 sus17N.A.V.
L. J. v.d. Werff - F. v. Beem
1-1
P. A. H. Smit - C. Draijer jr.
0-2
Bezoekers-tarieven
C. Draijer sr. - G. ter Wolbeek 1-1
worden verhoogd.
P. Versteege - J. Koper
2-0
Het bestuur van stichting „TouA. Hoekema - C. Draijer sr.
1-1
Th. ter Wolbeek - A. Hoekema afg. ring Zandvoort" heeft besloten het
entreebedrag voor een bezoek aan
K J. C. „NOORD"
het circuit dat tot nu toe per auto
De stand in februari is:
of motor ƒ 1,50 bedroeg, met ingang
1. G. Spruit
5597
van l april a.s. te verhogen tot ƒ2,2. W. Paap
5565
per motorvoertuig.. Jaarkaarten
3. Mevr. Kraayenoord 5134
blijven verkrijgbaar voor ƒ 25,- per
4. J. Hogendijk
5121
stuk.

Slagerij LaViande

BEJAARDEN-SOCIëTEIT

KASTANJETAKKEN,
KATJES, FORSYTHIA'S,
MIMOSA!

„VOOR ANKER"

Maandag 17 februari a.s. 2-5 uur

LEZING

Narcissen, seringen, tulpen,
hyacinthen, blauwe druif j es
en alle voorjaarsbloemen
vindt U in een grote keuze bij

met kleurendia's
Door mevr. M. Schröder-v. Gogh in .Zomerlust'
Onderwerp: India zo ver en toch dichtbij".
Een Indiase dame serveert thee uit India, verder
muziek uit New-Delhi.
Ieder is welkom, dus ook niet-leden.

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze opgemaakte
BLOEMSTUKJES.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65
TELEFOON 2060
Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!

VELO wascombinatie
vanaf f 598,GRATIS éêN WEEK OP PROEF! Uw oude wasmachine heeft een hoge inruilwaarde!

Vele soorten kamerplanten.
Het
voor Dw BRJUDS- en
Bediening, vnja en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid I
Ziet onze etalage!

VELO ook voor T.V., radio's, meubels, vloerbedekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifuges,
haarden enz. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
of vraag vrijblijvend inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort - Telef. 4590

Favaugeplein 21 - Zandvoort
Telefoon 2163
Vraagt voor het a.s. seizoen

een juffrouw
v.d. garderobe en de- toiletten

In een wip
schoon schip

VAMOR ATJTO-MOTORRIJSCHOOL

Voor al Uw rijbewijzen

Hout- en boardhandel

Hotel - Café - Restaurant

Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

„CENTRUM"

Telefoon 4419

STOFZUIGERS alle merken, zonder
kassa-storting, vanaf ƒ 1,50 p.week.
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 -

Telef. 2534

Naast perceel Brederodestraat l, dr. Flieringa.
Metselzand

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Portland cement
Carbolineum
TIMMERWERKPLAATS SLAGVELD
Dagelijks geopend.

Het is als beeldhouwer zijnde niet de
gebruikelijke manier, om via de krant U
nader tot m'n werk te brengen.
Indien U belangstelling toont voor m'n
werk, nodig ik U hierbij uit m'n atelier
eens te komen bezoeken.

Lompen 30 et; kranten en plat karton 6 et;
druk 5 et; tapijt 7 et.; gonje en gewatt. deken
10 et.; bed vulling 7 et; bedveren 25 et, alles per
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 175 et.;
geelkoper 120 et; aluminium 80 ct.f lood 55 et.;
zink 45 et. per \~g.
Zaterdags tot l uur geopend.
Wij zijn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 16261 - Haarlem

Kees \JetUade
Atelier: Sijiedestraat 5, Zandvoort.
Woonhuis: Telef. (02500) 40621, Heemstede.

Altijd tevreden
En dat is met reden
Zijn de bollebozen
Die Drommel kozen!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151
Kerkstraat 35
Telefoon 2452

A. HOEKEMA
Zr.. Dina Brondersstr*»*-15
Zandvoort - Telefoon 3S69
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES.
Opmaken van jaarsttüsken.
Verzorging van belasting23*1611
Prima, referenties!

Voor lange duur en gemak,
LINOLEUM op de trap!

J. van den Bos
woninginrichting
Bildercüjkstraat 5 - Tal- 3796
Leverantie van alle meubelen

lG. de Leeuw
Glas- en verfhandel

Schilder
Stationsstraat 9 - Telef- 2803

Verwen Uw ogen met

ONTSPIEGELDE BRILLEGLAZEN?

Brillenspecialïst LOOMAN
Mr. Opticien
TELEF. 2174 Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zo'nder kosten.

HALTESTRAAT 5
Op monturen
vastgestelde vergoeding.

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
ALLE VERZEKERINGEN
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394
Agent Levensverzekering Mij.
Utrecht. Holland Greep van
1859 Schade Verzekering.
Stichting Vezeno Ziektekosten
Kostprijspolis. Auto verzekering.
FINANCIERINGEN.

Speciaal adres
vakkundig
advies
Dinsdags gesloten.

Bq feest of partü,
LEFFERTS dranken er
Telef. 2254
Telef. 3160

A

«--'

AN DVO OKT
IEUWSBIA
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„TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT J"

Langs de vloedlijn

21 februari 1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort.Tel. 2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,—; franco per post f7,50 per jaar. * Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Zandvoorts strand herleeft weer

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

•
' Dubbel blank
'• Met een blanke lei, is ons eerste
elftal zondag j.l. uit Utrecht teruggekeerd na een spannende strijd
' tegen U.V.V. Een ietwat teleurstellende uitslag, want vooral in de
eerste helft had onze ploeg - dank
zij een- duidelijk overwicht - toch
zeker wel een doelpuntje verdiend.
- Maar "datzelfde dient eerlijk gezegd
"ook op onze gastheren van toepassing te worden verklaard, die de
tweede helft het heft weer meer in
handen hadden, zodat tenslotte deze
' dubbel blank-uitslag de verhouding
-zeker niet zo gek weergeeft. Intussen 'staan we 6 punten achter op
koploper Hillegom en l punt achter
' op H.B.C., dat verrassend won van
Quick A. Broederlijk vereend met
dit elftal en Velsen staan we gedrieenxnet 15 punten op de ranglijst,
Zandvoortmeeuwen
als
derde,
dank zij het beste doel gemiddelde
' van genoemde drie. In theorie is dus
nog-alles mogelijk, want er moeten
' in deze competitie nog een behoor'lijk aantal wedstrijden gespeeld,
worden. Maar veel hoop op het bereiken van een eerste plaats hebben
we toch niet, meer, hoewel . . . je
• kunt nooit weten!

Ouderdom bestaat niet. Wel
gebrek aan levenslust en fantasie en dat is dodelijk.
Bernard Shaw.

-

Haltestraat 57

- Zandvoort

•M' rraf *'*,-; '<"• '-"* "F?:*™;'ss» TOM

f ï

Serie
1964

48 cm. beeld /82S.—;

59 cm. beeld ƒ 895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS In kleuren ƒ49,95; in chroom /53.50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICK
Betaling ook In overleg - Demonstraties thuis

SSÈBimHBmmis^&ïS^T^- - "- af- ,r.J-t-.-«

Grote keuze
In Draagbare
Radiotoestellen

'.

Seizoenvcrtichting
Van de voorzitter^,.yan de Zandvoortse Handelsvereniging, de heer
H.. Hildering vernam ik, dat de
Na een periode van. winterse
voorbereidingen voor een nieuwe
seizoenverlichting in Kerkstraat en rust, die de laatste jaren wel steeds
Haltêstraat reeds- een heel eind ge- korter Jijkt te .worden, zijn de eerste
• vorderd zijn. Een nog, mooiere ver- symptomen van het nieuwe zomer' lichting dan vorig, jaar mag- als alle seizoen op het Zandvoortse strand
voortekenen niet bedriegen, -ver- al weer merkbaar. .
wacht worden. Deze activiteit ^ van , .Verschillende strand-exploitanten.
onze Zandvoortse-fwinkeliërs,- waar- zijn~.al ' weer druk doende hun
trandbedrijïjen' op~te"bouwen~-'en->
voor - men ^-tenslotte 'toch "een'-llink* -»_:/
\ frl "-*
" ."v
.
- ;l'_~ *
•bedrag moet fpurnèren,",kan niet genoeg' worden gewaardëerd.-^Natuur;lijk heeft'men zelfs bij' een, gezellig
en mooi verlichte" winkelstraat in
het seizoen ook voordeel, doch daarnaast mag,het algemeen belang, dat
'hierdoor wordt gediend, zeker niet
De beer Max Cerni, Impressario,
uit het oog worden verloren. Badvan de Nederlandse
gasten'en inwoners genieten er heel directeur'
variété en theater-productie- te
erg van en -zouden- niet feestelijk Rotterdam
onze gemeente "-grote
•verlichte straten zeer' missen. Het bekendheid inverkrijgend
door zyn
is de verdienste van onze winkeliers succesvolle exploitatie van
„Oberdat men op-deze wijze er veel toe bayern" en danspaviljoen „Italia"
xis
bijdraagt, onze badplaats voor het wat je noemt een „uitgekookt man".
vreemdelingenverkeer aantrekkelijHy gaat niet over één- nacht ijs en
ker te,maken.
Of de Grote Krocht zich ook brj ontvouwt zijn plannen pas dan,
Haltestraat en Kerkstraat zal aan- wanneer een redelijke kans van
sluiten, daarover was nog niets be- slagen aanwezig lijkt. Het is een
kend.-Het kan niet worden ontkend, man, met wie je gerust in zee kan
dat de seizoenverlichting. van de gaan, want wanneer de heer Cerni
laatste jaren hier uitstekend heeft iets onderneemt, dan heeft hu bet
voldaan, hoewel een uniforme ver- welslagen daarvan tevoren terdege
lichting natuurlijk te prefereren zou overwogen.
Reeds lang was het ons bekend,
zijn. Doch ook met de komende grote
verbouwing in het vooruitzicht dat de heer Cerni plannen had met
- naar aanlefding van de bouw van betrekking tot het imponerende
aan de Van Lennepeen-Supermarket - staat het wel I'.E.N.-gebouw
>
zeer tebezien, of men reeds, dit sei- vveg ,"de grote hal met het gebogen
zoen met Kerkstraat en Haltestraat dak, waarover reeds vele jaren een
zal' gaan meedoen. Van groter be- sluier van geheimzinnigheid hing.
De heer Cerni zag mogelykheden
lang acht ik het, dat ook het Raadhuisplein in de gemeenschappelijke in' dit gebouw, vele mogelijkheden
verlichting wordt opgenomen. Wan- • zelfs en thans lyken enkele daarvan
neer ons gemeentebestuur nu eens werkelijkheid te* zullen worden.
. „Wat gaat er met deze kabelloods
zou beslissen, dit voor zijn rekening
te nemen, zou een mooi aansluitend gebeuren?", dat is de vraag die men
geheel worden verkregen, want het zich momenteel stellen kan, maar
is welhaast ondenkbaar, dat men dat er iets me'e gaat gebeuren, nog
de komende zomermaanden weer de vóór het komende seizoen, staat wel
kale lampenslingers zou ophangen. vast.
Dat er een televisie-studio zal
We kregen reeds een prachtige permanente'verlichting op. de Rotonde komen is wel vrijwel zeker aan te
waarvoor ons gemeentebestuur ze- nemen .Of dit een Duitse'T.V.-stuker. een extra woord van lof ver- dio zal worden, voor het maken van
dient. Zou dit kleine stukje Raad- vóóropnamen, of dat de N.T.S. er
huisplein nu niet' op gemeentekosten beslag op zal leggen, zal nog moeten
bij' de .seizoenverlichting kunnen worden afgewacht. Een beslissing
hierover is nog niet genomen. In elk
worden Ingeschakeld?
geval is men in televisiekringen
;

(Cliché welwillend afgestaan door Haarlems Dagblad).
enkelen daarvan zijn met de werk"zaamheden reeds zo goed als gereed,
- Het is wel een heel verschil met
- vorig jaar toen de strenge winter
-er oorzaak- van was,, dat met deze
werkzaamheden pas' in maart kon
-worden begonnen.
- De Paasdagen, die dit jaar uitzon- deïlijk-vroeg vallen," namelijk einde

maart, zullen er wel mede oorzaak
van zijn geweest, dat men'op het
strand tijdig gereed wil zijn om de
nieuwe gasten te ontvangen. Toch
zal het nog tot l maart a.s. moeten
duren, 'eer men de bedrijven mag
openstellen. De strandexploitatie is
namelijk
slechts • geoorloofd .vanJLj
:maartrtot VoKtWer.1'~~-'~?~*~" ~"

ƒ 138,ƒ 168,PKOJPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

v

Wat gaat er met de kabellooefs gebeuren!

WURF-PRAET"

WULLTJM v.d: WURFF:
't- Wordt vooi' de raedslede1-"
nou ook,: „verzekering .dokt
~ de schaede"

,

Vernieuwde Twentsche Bank
De ingebruikstelling van het geheel verbouwde en gemoderniseerde
pand van de Twentsche Bank aan de
Grote Krocfit is zonder enig officieel vertoon geschied. We vinden
het echter wel de moeite waard, dit
feit in onze kolommen te vermelden.
De Twentsche Bank, reeds jaren een
der centra van het
Zandvoortse
zakenleven verdient dat om haar
prettige en coulante service ten volle
We feliciteren Directie'en personeel
dan ook van harte met deze uitbreiding en vernieuwing. Reeds enkele
jaren werd. het pand veel te klein
Thans, beschikt men over een groot
en modern ingericht bankgebouw,
waarbij in de.seizoenmaanden voor
de afdeling wisselen van vreemdgeld
de neven-afdeling in gebruik zal
worden gesteld, zodat de gangbare
bankzaken normaal kunnen worden'
afgewikkeld.
Deze nevenafdeling zal vóór het
Kortende seizoen eveneens nog wat
verbeterd worden wat de ingang
betreft.
Ongetwijfeld een vooruitgang, die
het noemen' waard is. De Twentsche
Bank' heeft' bewezen, de gestadige
groei van Zandvoort aan te' voelen
en-daarmee' t e-.willen meegroeien.

enthousiast over *de mogelijkheden
die deze hal als studio biedt.
Daarnaast mag worden verwacht,
dat de heer Cerni in deze hal, of in
een gedeelte daarvan de komende
zomermaanden een amusementscentrum zal gaan stichten in de
geest van een gecombineerd „Oberbayern-Italia", waaraan ongetwijfeld in onze gemeente — met een
betrekkelijke geringe amusementsmogelijkheid voor de badgasten —
grote behoefte bestaat.
De heer Cerni heeft zijn plannen
reeds bij het gemeentebestuur ingediend en nog deze week zouden
deze in B. en W. worden behandeld,
waarbij de burgemeester ons verklaarde, in principe niet afwijzend

tegenover'deze plannen te staan, die
echter, wat de details betreft, nog
nader onder het oog moeten worden
gezien.
Hoe deze zaak zich verder zal ont~ wikkelen, dient in dit stadium van
voorbereiding te worden afgewacht,
doch 'zeker is, dat de mysterieuze
kabelloods nog het komende seizocn óf als televisie-studio, (hetzy
Duits of Nederlands) of als geconibincerd object met een zogenaamde
„strandbal" met-alle mogelijkheden
die dit biedt, door de heer Cerni in
exploitatie zal worden gebracht.
Wy wensen hem by de voorbereiding van déze voor Zandvoort ingrypende plannen, gaarne alle mogelyke succes toe.
K.

Prachtige lezing over India
Een bijzondere en leerzame middag heeft het bestuur van de Zandvoortse bejaardensociëteit „Voor
Anker" maandagmiddag leden en
belangstellenden geboden in restaurant „Zomerlust", waar mevrouw
M. Schröder-van Gogh uit Haarlem
een lezing met dia's hield over het
onderwerp: „India zo ver. en toch
dichtby". Mevrouw Schröder, maak'te als secretaresse van het Unescocomité in Haarlem vorig jaar een
reis door India op uitnodiging van
de „Indian Council for Cultural
Relations."
De grote zaal was tot de laatste
plaats bezet en de aanwezigen hebben buitengewoon genoten van haar
boeiend en interessant reisverhaal,
dat zij op populair wetensc'nappelijke wijze behandelde, daarbij de nadruk leggend op cultuur en godsdienst 'in dit uitgestrekte land. Ook
zeden en gebruiken werden door
haar op duidelijke wijze uiteengezet.
Na de pauze verduidelijkte zij
haar lezing met een groot aantal
door haar vervaardigde kleurendia's
zowel uit de grote steden als van
het platteland tot in de verste uithoeken, een serie bijzonder fraaie
dia's die terecht aller bewondering
wekte.
ALGEMENE BOND VAN
AMBTENAREN
De afdeling Zandvoort van de Algemene Bond van Ambtenaren, belegt de jaarlijkse algemene ledenvergadering op vrijdag 21 februari
in het Gemeenschapshuis.
Onder meer zal een bestuursverkiezing worden gehouden. De periodiek aftredende bestuursleden D. A.
Heijnen, 2de secretaris en W. Keur
lid, hebben zich beiden herkiesbaar
gesteld.
Voorzien zal moeten worden
in de1 bestuursvacatures, ontstaan
door het bedanken van de heren G.
Keur en P. Pijper.
Voor hen werden door1 het bestuur
candidaat gesteld de heren A. J. van
der Heijden en Jb. Bos.

Miss Moody, een onlangs uit India
overgekomen dame, die een toernee
door ons land maakt, liet gestoken
in fraaie Indiase kledij, de aanwezigen kennis maken mst echte
Indiase thee waarbij muziek uit India werd ten gehore gebracht.
De voorzitter, de heer P. M. Heil,
opende de middag met een welkomstwoord en bracht na afloop de
dames dank voor de kostelijke uren,
die men de bejaarden had geschonken.
Een onderwerp als dit en op deze
bijzonder geslaagde wijze met grote
kennis van zaken gebracht, lykt ons
bü uitstek geschikt, om in breder
kring in Zandvoort te herhalen. Wy
denken daarby aan de stichting
„Culturele kring 't Helm", die er
zyn leden zeker een groot genoegen
mee zou doen.
NED. CHR. VROUWENBOND.
Vrijdag 28 februari a.s. aanvang
20 uur, feestelijke jaarvergadering
in het jeugdhuis.
NIEUWE BEHEERDER
ROTTERDAMSE BANK
ZANDVOORT
De directie van de Rotterdamse
Bank n.v. bericht ons, dat met ingang van l februari 1964 werd benoemd tot bijzondere procuratiehouder van de kantoren te Haarlem
en speciaal belast met het beheer
van het kantoor te Zandvoort de
heer J. H. Eriksson.

Een hoekje in onze showroom

/t
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

De Veenendaalse
Haltêstraat 55
• Ie keus, naadloze

NYLONS
zeer goede kous
maat 81/2-11

95 et. per paar
Ook verkoop van LIBELLE
en SUPP-HOSE kousen.

Radiatoren en
Plintverwarming
/TECHNISCH WERK*
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Haltestraat 63 - Telef. 2214

HOTZl 80UW&S
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend
Zaterdag 22 en zondag 23 f ebr.
elke avond 8.30 uur:
Het orkest

Irene and her
gentlemen

*
In ons cabareten
variétéprogramma:
Een aantrekkelijke

Floorshow
met Internationale artisten

'B l Maandags. gesloten1

Voor een modern.
en charmant kapsel.
SALON DE COIFFURE

's Zondagsmiddags MATINEE
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wüzigingon voorbehouden.

Dranken bestellen? OfifiO
Brokmeier bellen!
L\)\)L

Wij handhaven
onze oude prijzen
Zolang de voorraad strektl
100 gr. SPORTWOL van / 2,98
NU ƒ 1,98
100 gr. JAEGERWOL nu ƒ 1,78
100 gr. SOKKEN WOL
van ƒ 2,25 NU ƒ 1,78
BOLLEN JAEGER WOL
50 gr. NU 98 et.
BABYWOL in 5 kleuren,
NU 98 et.

De Wolbaai

Haltestraat 12 - Telef. 2099

De grootste sortering! Het laagst in prijs!

De Amsterdammer
Alleen Kosterstraat 13 a
10 BLOED SINAASAPPELEN .. 98 et.

100 gr. Champignons
45 et.

10 MANDARIJNEN
zonder pit
ƒ 1,15

i/-, kilo Witlof, niet bitter 38
V. kilo Witlof, extra . . . . 48
«A- kilo Spruiten, prima
65
«A- kilo Spruiten, Hero
98
l Bloemkool
98
'/s kilo Schorseneren
60
i/s kilo Patat (voorgebakk.) 65
l kilo Koolraap
25
l kilo Wortelen
30
l kilo Uien
30
l kilo Rode Kool
30
l kilo Bieten (rauw)
45

•

4 Jaffa's (extra)
1,10
10 Jaffa's (zonder pit) . . 1,40
5 Navels (zoet)
1,10
10 Navels (zonder pit) . . 1,45
15 Valencia's
.'
1,48
3 Graps Jaffa's
1,10
l kilo Handperen
85
l kilo Jonathans
60
l kilo Golden Delicious .. 55
l kilo Golden Delicious . . 98
l kilo Handgoudreinetten 70
l»/» kilo Moesgoudreinetten 60
l kilo Stoofperen
70

Rabarber Komkommer Venkel Rammenas Tomaten. Verse Spinazie
4 pond JONATHANS
69 et.

Z pond BANANEN
89 et.

10 grote verse
EIEREN . . . . 1,10

DINSDAG:
10 kilo Aardappelen
1,50
Gesneden wortelen en uien
per V. kilo 18 et.

DONDERDAG:
l pond Zuurkool en
l Rookworst

ƒ l,-

AGENDA RAADSVERGADERING
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
dinsdag 25 februari, 8 uur.
Gemeente Zandvoort
1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
' Bekendmaking.
3. Benoemingen, ontslagen enz.
Het Hoofd van het Gemeente4. Verkoop bouwterreintje aan de
bestuur van Zandvoort maakt beGalenstraat aan het P.E.N.
Eet nu paardevlees! 5. Van
kend, dat ingaande maandag 2 maart
Ongevallenverzekering voor de
1964 op de gemeentesecretarie voor
' leden van de raad in functie.
Een welkome afwisseling op Uw
een ieder ter inzage liggen de par6. Voorschotten exploitatiekosten
menu
tiële herzieningen IV en V van het
bijzonder kleuteronderwijs 1964.
Lappen v.a
ƒ 1,98 500 gr.
wederopbouwplan .Zeereep-midden'
7. Idem bijzonder uitgebreid en
en de partiële herziening I van
Lappen m.kl.randje vet ƒ 2,20 500 gr.
lager onderwijs.
het wederopbouwplan, „Zeereep8. Extra krediet leermiddelen t.b.v.
Magere lappen
/ 2,35 500 gr.
noord" der gemeente' Zandvoort,!
de 3-jarige afdeling van de Wim
Rosbief
ƒ 2,70 500 gr.
door de raad bij zijn besluit van 19
Gertenbachschool (o.u.l.o.)
Biefstuk (mals als boter) 90 ct.100 gr. 1 9. Verlenen medewerking,mgevoldecember 1961 vastgesteld en door
Poulet
ƒ 1,75 500 gr.
ge art. 72 der lager-onderwijs- ^de'Minister van Volkshuisvesting en*
Bouwnijverheid bij zijn besluit van
wet voor de aanschaffing van
Hondebrood
50 et. p. 500 gr.
24 januari 1964 goedgekeurd.
leerlingensets t.b.v. de BeatrixR U N D V L E E S
school.
Zandvoort, 20 februari 1964.
10. Aanvragen.
rijksvoorschotten
Riblappen
ƒ 3,20 p. 500 gr.
. Het Hoofd van het
•'. > '
woningbouw.
Bieflappen
ƒ 3,40 p. 500 gr.,
' Gemeentebestuur voornoemd,.
11. Verhoging vergoedingen brand- '
Biefstuk
/ 1,00 p. 100 gr.''
weerpersoneel enz.
' '
,!VAN FENEMA'
t <H£'. ,\
' f ,
, Picnic worstjes ± 250 gr.
78 et.' 12. Subsidie stichting openbare bibliotheek en leeszaal.
13. Strandexploitatie 1964/1966.
E U R O P A l, 2,1,3"
' 'i
14. Verkoop bouwterrein CelsiusJcugdactie ter versteyiging Europese
straat-Lorentzstraat
aan
W.
Kleine Krocht l
samenwerking
Kelder.
• Eind vorig jaar kwamen de afge15. Rondvraag.
vaardigden7 van alle Nederlandse
middelbare en uloscholen, sportBURGERLIJKESTAND
Voor
verenigingen e.a. jeugdorgamsaties
Geboren: Ramona, d.v. P. C. van
in het Amsterdamse RAI-gebouw
Loon en K. Loos. Yvonne, d.v. A.
bijeen in een gezamenlijk jeugdappcl
P. Bol en A. Smit.
verhuizingen
Europa l, 2, 3. Dit appèl vond plaats
Geboren buiten de gemeente: Jeroen
en ongeregeld vervoer
op initiatief van de Nederlandse
Maarten, zv. R. W. Heringa en
Jeugdgemeenschap in samenwerking
is en biyft Uw adres
M. C. A. Brave. Monique Helene,
met de Nederlandse Sportfederatie
d.v. J. A. Hartman en J. C. F. Jane a. organisaties en beoogde,de.start
sen. Catharina Helena, d.v. C. J.
van een jeugdactie ter versteviging
Eden en H. B. Klem.
van de Europese samenwerking. Ook
Ondertrouwd: G. van ,der Meulen
Haltestraat 63 - Telef. 2214
Zandvoort was bij dit appèl verteen S. B. B. Vleeschhouwer.
genwoordigd^door tweer afgevaardigGehuwd: D. J. Dee en M. D. Textor.
den, een, jongen van de Chr. ulo en
A. van Vliet en S. H. Walrecht
VOOR HEN DIE DAMMEN
een meisje van de openbare ulo de
A. P. van de Koppel en C. A. J.
Een wedstrijd die een zeer spanWim Gertenbachschool.
Emous. A. Busscher en J. Rebel.
nend verloop had was wel die tusHet is de bedoeling yan de jeugdOverleden: Gerntje Smink, 82 jr.,
sen de heren Versteege en Weber.
geh. gew. m. H. Nijkamp. Clara , actie dat in liedere > "* gemeente een
Weber haalde al spoedig een stuk
actie comitié wordt gevormd, terwijl
Prins, 62 jr, geh. gew. m. I. Natwinst. Versteege fabriceerde toen
in de provincies de actie wordt gekiel Catharina E. van der Lelie,
een mooi slagzetje, dat hem 'n stuk
stimuleerd door een landelijk, - zo
89 jr., geh. gew. m. J. H. Verleur.
winst opleverde. Het emdspel dat
breed mogelijk samengesteld jeugdOverleden buiten de gemeente:
hierdoor ontstaan was leek remise
comité (elf jongeren, uit,elke proEvert A. Bosman, 59 jr., geh. gew.
te worden, maar door een vergissing
vinsie één). Daar naast* komen'jonge
m. H. C. Markgraf.
van Versteege (tempozetje) wist Wemensen uit verschillende Europese
ber toch nog te winnen. Zeer verDE BURGEMEESTER OPENT DE landen naar Amsterdam.
rassend. Hier de overige uitslagen:
HAARLEMSE VOORJAARSBEURS
Als motto voor de actie koos men
A. Hoekema - G. ter Wolbeek 2-0
Europa l - organisatie; Europa 2 Naar wij vernemen zal de BurgeJ. Ovaa - L. J. v.d. Werff
1-1
innerlijke kracht; Europa 3 - dienstmeester van Haarlem, Mr. O. P. F.
C Draijer jr. - J. Schuiten
2-0
M Cremers, op donderdag 5 maart
baar aan de wereld.
P. A. H. Smit - F. v. J3eem
1-1 a.s. des morgens om 10 uur de 22e
Ook in Zandvoort bestaan plannen
P. Versteege - M. Wefier
0-2
een plaatselijk comitié op te richten
Haarlemse Voorjaarsbeurs voor de
J. Koper - M. J. KJatser
1-1
om, de jeugdactie Europa l, 2, 3 tot
vrouw — die van 5 t.m. 13 maart
E. Fransen - J. v. Dijk
0-2
een succes te maken. Scholieren,
zal worden gehouden, in aanwezigTh. ter Wolbeek - C Draijer sr. afg.
leden van jeugdverenigingen, clubs
heid van tal van genodigden openen.
e.a. organisaties en met aangesloten
jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar
kunnen zich voor'nadere inlichtingen wenden tot 't contactadres van
Europa l, 2, 3 in Zandvoort: mej.
Helga Bonset, Brederodestraat 2,
telefoon 2533.
Herenweft 149, hk. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE
Telefoon 02500 - 36503
MOGELIJKHEID VAN '
TELEFOON-STORING
Gezien de te verwachten groei van
.... toch wordt het weer voorjaar!
het IJmond-object en de daarmee
gepaard gaande toename van. het
Zorgt, dat U tijdig gereed bent als
aantal telefoonabonnees is_ het noodUW TUIN UW AANDACHT WEER KOMT VRAGEN!
zskelijk reeds" nu maatregelen". t"e
Wö leveren U' gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle betreffen--' in de
telefooncentrale
nodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Beverwijk. Teneinde de capaciteit
Speciaal aanbevolen: ASEF's GEDROOGDE STALMEST.
van deze centrale in de toekomst te
kunnen vergroten wordt deze maand
' "
Een uitkomst voor elke tuinier!
van de bestaande 4-cijferige numALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
merserie op de 5-cijfenge overgeGKOENTEZADEN - BLOEMZADEN
schakeld.
Op vrijdag 28 februari om 14 uur
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
zal met de betreffende werkzaamElke bestelling wordt met de< meeste SPOED zonder prysverheden worden begonnen; deze zulhoging thuisbezorgd!
wy geven ook Contantzegels!
len duren tot zondagavond l maart
Onze nieuwe prijscourant „Bloem- en groentezaden" is gratis ver1964. Er worden maatregelen getrofkrijgbaar of wordt op aanvrag'e gaarne toegezonden.
fen de abonnees hiervan zo "min
mogelijk hinder te ' doen ondervinden. Het is echter niet geheel te
voorkomen, dat gedurende genoemde
periode enige stagnatie in de verkeersafwikkeling optreedt,' zowel
wat het lokale- als wat het interlokale verkeer betreft. Behalve bö
abonnees in de sector Beverwijk,
omvattende de telefooncentrales Bever wfl k, Heemskerk, JJitgeest, Wyk
vana» f 7695,aan Zee en Castricum, kan dit ook
voorkomen bij abonnees in het geIn 12 nieuwe kleuren voorradig.
deelte van het telefoondistrict HaarVraag demonstratie of inruil offerte.
Icm, waarvan de netnummers met
025 beginnen.- Aangenomen mag
worden, dat het telefoonverkeer na
zondagavond l maart 1964 weer geheel normaal kan plaats hebben.
Vóór de bestaande telefoonnummers van de abonnees op de telefooncentrale Beverwijk, netnummer 02510^ wordt het cijfer 2 geplaatst. Ten gerieve Van de abonnees zal een zgn. beantwoordingsapparaat
worden
ingeschakeld,
waardoor degene die "een oud abonnee-nummer in Beverwijk kiest,' zowel bij lokale- als bij interlokale
gesprekken te horen krijgt: „De
abonnee-nummers ^zijn gewijzigd,
kies eerst' een 2 en daarna het oude
abonnee-nummer".
i •
By feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Xelef. 2254
Telef. 2150

H.H. Hotel en Pensïonhouders
Wij hebben in depot, dagelijks vers

Voorgebakken Patafes Frites
Geschilde Aardappelen
Verse Champignons
Blik Champignons
heel en gesneden
Komt eens praten voor het komende seizoen
Het bespaart U veel tod en geld

De Amsterdammer
KOSTERSTRAAT 13A

Electro Technisch Bureau
ZWEMMER
Telefoon 4035

Swaluëstraat 6

Een moderne electrische keuken
do droom van iedere huisvrouw!
In onze showroom demonstreren wij U gaarne
„
onze ELECTRISCHE FORNUIZEN en BOILERS
Alsmede de fantastisch werkende MIELE-WASAUTOMAAT.
SPECIALE VAATAFWAS-MACHINES
van de Wereldberoemde Hobart fabrieken.
Voor huishoudelijk en Klein-Horecabedrijf.
In 5 minuten 150 kop en schotels
'
gewassen en gedroogd.
Verder een grote sortering electrische apparaten,
keukenklokken, scheerapparaten enz.
Vraagt demonstratie!

Ziet de etalage!

B A D H O T E L

„'t Tuinbouwhuis"

Opel Rekord 1964

Official dealer

N.V. VAN LENT

HOTEL

HEEMSTEDE
Raadhuisstraat 53-05
Dreef 203
Telef.- 02500 - 38810

ZANDVOORT
Hogaweg 2 (bij de watertoren)
Telef. 2240

Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telefoon 4941

fledere zaterdagavond

DANSFESTIJN

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib ' -

radio-orkesten
*

MATINEE
Entertainer WIM BOSCH

100
100
100
100

TELEFOON 2682

ONZE BIJZONDERE REKLAME:
750 gram SCHOUDERCARBONADE
/ 4,25
500 gram PRIMA RUNDERLAPPEN v.a. / 2,50
500 gram LENDE-ENTRECôTE
ƒ 3,75

met medewerking van bekende

Iedere zondagmiddag

"V"»-"

* ^t i

iZr

™

Het is,met bijzonder genoegen
dat wij U ervan in kennisstellen dat onze ouders^ de
Heer en mevrouw''''"' ~_?
F. J. E. VAN HOUTEN-"'
AARSSEN
op vrij'dag 28 februari a.s. de
dag hopen te herdenken,
waarop zij vóór'40"jaar in het
huwelijk traden.
" - -ïj
Op deze dag" 'van ' 15-17 uur
wordt gelegenheid 'geboden
het bruidspaar to complimenteren en wel in Hotel-Restaurant „Queenie",'Kerkplein 8,
Alhier. U bent van harte weikom.
^
i De Kinderen
Zandvoort, 21 februari 1964.
Cort van der Lindenstraat 42

Slagerij LaViande

P. KERKMAN

ATTENTIE

V> o OOOOOCOflQOODOOO<»OOQOOOOOOOOOOOOOO<»OOa(»»fc •/

gr.
gr.
gr.
gr.

VOOR DE BOTERHAM:
Pork en
••150 gr. Gel. Lever
Pekelvlees
85 et.
150 gr. Pekelvlees ,
Gebr. Gehakt en
250 gr. Gek. Worst
Pekelvlees . . . . 85 et.
250 gr. Leverworst
150 gr. Ham
98 et.

98
85
95
80

et.
et.
et.
ot.

AVOND- EN DAGRIT
MOTORCLUB„ZANDVOORT"
De motorclub „Zandvoort" örganiseert op zaterdag 22 februari een
avondrit voor auto's en motoren*
over een lengte van 35 km. Het is
een normale oriënteringsrit met een
gemakkelijke routebeschrijving. De
start- vangt aan om 8 uur bij Res- <
taurant „Zomerlust", Kosterstraat 5.
Van 7 uur af kan aldaar worden
ingeschreven.
Op zondag l maart volgt de eerste
grote dag rit 1964, een P.C.C, rit,
waarvan er 5 zullen verreden worden en waarvan deTaeste-drie tellen.
Deelname staat open voor berijders
van auto's motoren, scooters en
biomfietsen. Het wordt een pittige
rit door mooie streken van Noordholland over een lengte van 75 km.
Om 13 uur worden de eerste twee
deelnemers, (twee per minuut) geslart bij restaurant ,,de la Course"
op het circuit, alwaar men van 12
uur af voor deze rit kan inschrijven.
HOOGWATER
febr.:
Strand
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
23 11.59 7.
.- 20.— 16.00-22.30
24 0.49 8.30 13.22 21.— 4.30-11.00
25 1.59 10.— 14.21 22.- 6 00-12.00
26 2.51 11.-- 15.10 23.- 7.00-13.00
27 3.39 11.30 15.55 24.00 7.30-14.00
28 4.22 12.— 16.32 24.30, 8.30-14.30
29 ,4.57 0.30 17.10 13.-— 9.00-15.00
Samengesteld door P.v.d.MyeKCzn.

GODSDIENSTOEFENINGEN
, _ GEREFORMEERDE KERK / , . Julianaweg 15.' --> •
23 februari (derde lijdenszondag).
10 en 7 uur: Ds. P. J., O. de B,ruijne.
HERVORMDE^ KERKT
Zondagi a.s. 10.30 uur7 " "~J
Ds. G.Kochv van Haartem-Schoten
19 uur: Jeugddierist. Voorganger
* Ds. J. Veenendaal, uit Haarlem.
Kapel- , A.-G. .der -Woodbrookers te
> -*'Bentveld. 1,0.45^ u.:~ Ds.'W. H. Buijs.
Het Jïuis in jie Duinen, 19.30 uur:
; Ds. C. de Ru. (Uitsluitend voor
i bewoners wan- het, tehuis)?
10.30 uur: Jeugdkapél i.h. jeugdhuis.
Spr. A. Forrer.
, _~
l PAROCHIE _;H. .AGATHA
H.H. Missen om 7.30 en ÏL30 uur.
9.30 uur Hoogmis. 19.30 uur avondgebed. -In'de week H: Misse» om 7,
7.45 en 9 uur., •*
-. ~ ,
Beatrixschool Zandvoort-noord:
H.H. Missen om- 8.30 en. 11.30 uur.
NED'.- PROTESTANTEN'BOND"
Brugstraat_~15,„ „j/
Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. Dr. J.A.
Oosterbaan, Doopsgez.j Haarlem.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. 15 uur samenkomst
in
huize „Pnièl",* Zuiderstraat 3.f
Spr. Zr. B. Helmhout.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemêênschappelijke bijbelstudie: Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.^_, ,

•Uitslagen zaterdag 15 februari 1964:
'Kinheim - Zandvoortm,.^" 2-1
" V.E.W..2 - Zandvoortm'. 2" 3-3
Adspiranten: '~^
Zandvoortm. c - Haarlem e' 8-0
2-1
Zandvoortm. d '- D.I.O. b
Zandvoortm. f - T.H.B.' b r/
6-1
Zandvoortm. g - Schoten; d
5-1
Pupillen:
1-0
Zandvoortm. a - D.C.O. a~
Zandvoortm. c - Zandv.m. b 1-4
Zandvoortm. e. - Sp.vogels a 0-5
Zandvoortm. f - Geel Wit-b- 1-0
Uitslagen
zondag 16 februari'1964:
1
U.V.V. - Zandvoortm. ~-~ - 0-0
N.A.S. 2 - Zandvoortm. 4 <- 4-2
Hillegom 3 - Zandvoortm: >5> 1-2
Zandvoortm. 6 - D.S.B.. 4 . -r 5-1
Zandvoortm. 8 - T.H.B. 5_-,_ 4-3
Junioren:
. "
~
i
Zandvoortm. a - Kenneïners a 1-0
Bl.daal a - Zandvoortm."b " 5-1
Zandvoortm.c - T.Y.B.B, c";
4-3
Zandvoortm. d - H.F.C, ë '(- 1-3
Vl.V,ogels a -? ZandTOortmTe 1-3
Programma zaterdag 22 februari '64:
Zandvoortm."- V.E.W. -~ 16u.
6. Zandvoortm. 2 - D.D S. * - 15 u.
Adspiranten:
'i
44. Kenn.land a --Zandv.m. a 15 u.
52. Concordia a - Zandy.m.Ja 15 u.
80. ED.O. e - Zandvoortm. c 15 u.
90. Hfd. Boys b - Zandv.m. d 15 u.
114. H.F.C, i - Zandv.m. f 15.15 u.
120. Zandv. g - Telefonia b 14.30 u.
Pupillen:
" _.
>" V
153. H.B.C, a - Zandvoortm. a 15 u.
158. H.B.C. b - Zandvoortm. b 15 u.
159. Hfd. Boys a - Zandv.m. c 15 u.
167. Zandv.m. e - Zandv.m.d'13.45 u.
Programma zondag 23 februari 1964:
Zandvoortm. - Baarn, '14.30 u.
H.F.C. 3 - Zandvoortm. 2- 10 u.
20. Zandv.m. 3 - T.Y.B.B. 3 12.30 u.
'26. D.C.O. 3'- Zandvoortm. 4 12 u.
68. D.S.O.V. 2 - Zandv.m. 5 12 u.
72. Zandv.m. 6 - Spl vogels 2 9.45 u.
91. VLVo'gels 5- Zandv.m. 7'9.45 u.
Junioren:,,
,>.v
116. Haarlem a -.-Zandv.m. a 14.30 u.
131. Haarlem b - Zandv.m. b 14.30 u.
142. Zandv.m. c - BLdaal 'b 9.45 u.
147. Zandv.m. d - E.H.S. b , 9.45 u.
157. Zandv.m. e - H.B.C, e- ~-12.30 u.
DOKTERSDIENST
' "Inlichtingen, over de weekenddiensten worden verstrekt- via het
telefoon-nummer van -de-huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster E. Reitsma,
Van Lennepweg 42, telefoon 2382.
VERLOSKUNDIGE: ,i )i
Zondag a.s.: Mej. G.- Bokriia,
Sophiaweg 3, telefoon 2816. :
DIERENARTS:
Zondag a.s.: C. Verhagen: A. Fokkerlaan 31, Haarlem, tel. 02500-63070
APOTHEKEN:
Van zaterdag 22 t.m. vrijdag 28
februari- na 6.30<• Uur 's avonds:
avond-, nacht- en zondagsdie'nst de
Zeestraat-apotheek M.J. KerkhovenNiêuwenMis, Zeestraat 71', tel. 3073.
Echter *uitsluitend voor reëeptenspoedgevallen. De diensten wisselen
& aaterdagsavonds onV6.30~Uuf,

'WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

BROKMEIER" A° 1896

ZAtfDVOORT
'Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002
- -ADVERTENTIETARIEF
* losse adv. per m.m. regel
, Kolombreedte 41 m.m.,
pagina 3 ot4, 12" et. p.m.m.
.. Kolombreedte 54 mm.
"pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
• ^pagina 2 22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
-Liefdadigh.adv. 40%> red.
' Bij-contract belangr.' kort.

Gespecialiseerd in
moderne modellen ' ',^

met Hans Söhnker - Marisa Mell - Heli Finkenzeller. Dit zijn de gevolgen wanneer een leraar
bezwijkt voor een betoverende leerlinge! (18 jr.)

paul'me reijenga.
haltestraat 19 -

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten
OKT. 192S
Veertig Jaar In Zandvoort.

OKT. 1963
Veertig jaar toonaangevend:

fa. L

telefoon 3469

ZATERDAG 22 en ZONDAG 23 FEBR. 8 UUR

EDDY IN TOPVORM

&

STEEDS genoegen en NOOIT spflt,
voor wie van ons een BROMMER berijdt!

BEHANGERIJ
SXOFFEERDERIJ
BEDDENMAKERIJ
Alle toonaangevende merken BROMFIETSEN
model 1964, welke binnenkort getoond worden
op de R.A.I. te Amsterdam, zijn nu reeds bij
ons uit voorraad leverbaar, o.a.: Sparta. Puch,
Union, Kreidler, Rap., N. S. U., Fietsaumatic,
Zundapp enz.
Tevens grote collectie rijwielen.
Onderhoud - Reparatie.

Meubelen - Bedden - Ledikanten - Dekens
Gordijnen - Tapijten - Cocosartikelen
Lmoleums - Coloiinyl tegels - Balatums

M. Molenaarstraat 6, Tel. 3759
AUTOVERHUUR
) • 1500.
• Grote nieuwe Volkswagen
Volkswagens '62 en '63
"•Óók Opel'i Rekord '62-'63 VERMIST: Zwart-wit ka• ~ ' en Chevrolet-Impala
tertje. Terugbezorgen tegen
. .Pieter», Haarlemmerstr. 2, beloning. Marisstraat 9.
' '- " - Telef. 4200 en 3652

Café Oomstee
Elke donderdag en vrijdag
SPECIALE
MOSSELEN-AVOND
Zeestraat 62 - Telef. 2263
W O N I N G R U I L
Aangeb. Apeldoorn zonn.
4-k. flat, ruime badcel m.
geiser, gr.fietsenbox. Huur
ƒ 86,75 p.m „Hobbemalaan
42, bij Jachtlaan Orderbos.
Tel. tot 6 u. (06760) 18654.
Gevr. huis te Zandvoort.
GEVRAAGD: HUUR-, of
KOOPWONING in Zandv.
Aangeb.: grote woning in
Halfweg. Br. no. 20-2 bur.
van dit blad.

i

PAKVELDSTRAAT 21

DONDERDAG 27 en VRIJDAG 28 febr. 8 uur

AMERIKA BIJ NACHT

*Têé2550
U SNAKT NAAR
HET VOORJAAR?
Haal het dan nu reeds in Uw
huis!
KASTANJETAKKEN,
KATJES, FORSYTHIA'S,
MIMOSA!
Narcissen, seringen, tulpen,
hyacinthen, blauwe druif j es
en alle voorjaarsbloemcn
vindt U in een grote keuze bij

, Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
-

TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!

Wij bieden ze U in vele variëteiten l
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRU1DS- en GRAFWERK.
Bediening, prfls en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!
U ,
-

• Maximum tegoed f. 50.000,- • Voor verenigingen en stichtingen maximum tegoed f. 100.000,• Direct beschikbaar een bedrag van f. 1000,- per maand • Voor bedragen hoger dan f. 1000,geldt esn opzeggingstermijn van een maand • Voor effectenaankopen en belastingbetaling

", kan over het gehele bedrag Ineens worden beschikt.
1 v ï'

TERMIJN-SPAARREKENINGEN

4

01
/o rente

SEYSENER
HALTESTRAAT 23
- 4 ><t<
'*WJ&

• Minimum tegoed f. 1000,- • Maximum tegoed f. 50.000,- • Voor verenigingen en stlchttngen maximum tegoed f. 100.000,- • Beschikbaar met 6 maanden opzegging • Stortingen
•n terugbetalingen In bedragen van f. 100,- of veelvouden daarvan.

• 11

'""* fjyt
i.-T'.X?'

NADERE INLICHTINGEN EN VOLLEDIGE VOORWAARDEN VERKRIJGBAAR BIJ ALLE KANTOREN VAN

DE TWENTSCHE BANK
kantoor Zandvoort, Grote Krocht 12, Te/. 4041 en 4042

- TELEF. 2159

onze bijzondere weekend
reclame:
EEN BOTERCAKE
ƒ 1,15
250 gr. ALLERHANDE
95 et.
v
250 gr. BOTER ALLERHANDE
ƒ 1,30
250 gr. AMANDELKOEK
ƒ 1,75
150 gr. GESORTEERDE CHOCOLADE 79 et.
Proeft U eens onze mocca - slagroomgebakjes
Een verrukkelijke combinatie.

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT M A A K T MACHT'
Voor leden van de vereniging komt beschikbaar
de etagéwoning

Van Lennepweg 40(1),
PHILIPS

(4 kamers) huurprijs ƒ 18,15 per week.
Opgave schriftelijk ondervermolding van rangnummer bij de secretaris D. v. Dijk, Dr. C. A.
Gerkestraat 22, vóór dinsdag a.s. 9 uur.

Philips apparaten
Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
V.W. - OPEL - TAUNUS 17 M
TAXI 2600

GROTE KROCHT 18

Alles in een band,
over mens, dier en plant!
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

PHILIPS SPECIALIST

REKLAME: Grote gebakken SCHOL
50 CENT per stuk

met Johnny WeissmuIIer - Angela Stevens
Selmer Jackson. Geleerden zochten hun collega's, avonturiers zochten een schat en de vuïkanen spraken een woordje mee. Een spannende film.
(Toegang alle leeft.).

HALTESTRAAT 65

2 lo rente

Uitgesneden zalm, bokking, sprot ene.

Haltestraat 49* - Telef. 2261

TELEFOON 2323

-^,,„ w ..,

Uw adres voor
VERSE ZEEVIS

Duivenvoorden

-

DEPOSITOBOEKJES EN
BEPERKTE DEPÖSITOREKENINGEN

Thans in voorraad de nieuwe PHILIPS Televisie
43 cm. beeld met 2e kanaal, gradatiefilter en
automatische synchronisatie, tegen de prijs van
ƒ 648,— of / 28,25 p.m. na de eerste storting.
Na V/-, jaar Uw eigendom. Uitermate geschikt
voor Uw wandtneubel.
Bestel heden bjj ons uw nieuwe Philips Televisie
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld met 2e
kanaal, vanaf / 895,— of / 38,70 per maand na
de eerste betaling.
PHILIPS AUTORADIO
vanaf / 178,PHILIPS NIEUWSTE PORTABLE .. ƒ 149.—
Komt U eens kijken en luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.

Vishandel

ZONDAG 23 FEBRUARI - 2.30 UUR

JAC. VERSTEEGE & Zn.

Dr. J. P. Tlujsseweg 14, Tel. 4015

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et.
per fcg. Tüdschrif ten, kranten en karton 5 et. per kg.
Lood 55 ctl per kg.
Zink 45 et. p. kg. Koper,
geysers, baden, haarden,
tegen de hoogste waarde.
TE KOOP: Een pracht
Alles wordt gehaald.
eiken buffet met grote Pakhuis: Schelpenplein 7,
opzetspiegel. Tevens een
Telef. 2845
herenrijwiel Gazelle, trommelremmen. Zuidbuurt 3, Financiering van nieuwe
„•Zandvóort.
en gebruikte automobielen.
W.A. Verzekering motorTE KOOP: Nieuwe Zilduro rijtuigen.
Zaterdag tot l u.
Cassette. Geheel compleet geopend. Adnun.kant.Kroes
ƒ 165,—. .Brieven no. 19-2 Zijlweg 46, Haarlem, Telef.
bureau' van dit blad.
17632.
KANARIES! Vele kleuren. Vakantie WOONRUIMTE
tEazantenstraat ,J3, tel. 2815 GEZOCHT door echtp. m.
Landman, Strandpaviljoen l k. v. pl.m. 15-7 - 15-8.
Zeestraat, VRAAGT voor Meidoornsingel 23b, Rothet a.s. seizoen SERVEER- terdam (12), Telef. 187702.
STER. Aanm.: Gerkestr.22.
Er is geen zaak in ZandGEVRAAGD:j 2e kapster voort met zo een grote
en leerling kapster.
sortering Radio toestellen
Fa Spoelder.'-Haltestr. 14. als . . . .
,
*Telefoon.'2462..
D I S C O T A R I A
Thorbeckestraat 15,
HUUR Philips-TELE VISIE
Zandvoort
voor ƒ 25,95 per maand, .
Zie onze etalage's
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
2e PROGRAMMA
Morgen al bij U thuis? Bel
• danvvóór 6'uur 020-249767 zonder uw toestel omteen 's avonds-02964 - 17971 bouwen (al is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
programma. Met garantie,
Voor. het bezorgen van
Zandvoorts Nieuwsblad gem. betaling Antennebouw
zoeken wjj enige accurate J. KERKMAN, Beeckmanjongelui. Aanmelden: Zee- straat 36, tel. 4307.
straat 57 rood, tel. 2472.'
Woninginrichting ~
SCHOONHEIDS- EN
, . HEEMEIJER*
VERMAGERINGSSALON
Van Ostadestraat, 7a
COBI ,.BEEK-MEISNER
Telefoon 3116
.».u,
Vermagermg
Kan weer stoffeerwerk
zonder
hongerkuuv
aannemen.
Succes verzekerd!
TE KOOP irg.stz. kinder- W. Dratferstr. 3, Tel. '3412
, Piet Leff e^tstraat 7

met Eddie Constantine - Geneviève Grad - Harold Nicholas. Eddie valt aan
en de stukken
vliegen eraf! Eddie valt het „keizerrijk van de
nacht" aan!
In Cinemascope.
(14 jr.).

De schat der vuuraanbidders

ALGEHELE INTERIEUR-VERZORGING

Haltestraat 27-29, Tel. 2596,^ Zandvoort

- !- '

Wegens verleiding
van minderjarigen

moge onze nieuwe naam u spoedig
vertrouwd in de oren klinken.

LUXAFLEX ZONWERING

Lompen ,25 - 30 et. p. kg.
Kranten, -tijdschriften, geel
koper, rood koper, zink,
lood, ijzer, haarden, geysers tegen beursnoteringen.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!

VRIJDAG 21 FEBRUARI - 8 UUR

KUNSTNIJVERHEID

TANDARTS'
:
--BéhandêUng-aUeen-volge'ns
"" afspraak.

Bert geef tde .
hoogste, waarde!

MONOP01S

ds. groene,

heren haarverzorger

Th. v.d. Meuïen

Er is geen_zaak in Zandvoort met zo " een' grote
.sortering T.V. .toestellen
'als-,,. . .
"D/I S C O T A R I A
Thorbeckestraat 15,
Zandvoort
_
' i •' Zie. onze etalage's ~"
TE'KOOP te Zandvoort in
het centrum: VRIJ HUIS
geschikt om te verhuren.
2 kam;, "3" slp.k., * keuken.
In ruil voor klein -huur-,
uis irLZandvoort Bj no.
^3" bureau 'Van' Sifblad:

Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

in het begin van dit jaar kozen wij
een nieuwe naam:

*4 '

'-..^.':/ Voètkündige !

'"- "'-"•TANDARTS
-"-deelt mede, dat zijn ziekenfondspraktijk wordt waargenomen door collega H.
'•* C. -Heideman.
Spreekuren, ongewijzigd.

HEEMSTEDE / AERDENHOUT

Vraagt naar onze speciale wynaanbiedingen!

Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

AMANDA BALKE
'SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Jedicure - Manicure
j-:
Massage •
'£. ZEESTRAAT '33
?~Afspr.;vïa telef. J2943
.~5.B«handeling.bij U
'

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

F.H.PENAAT
Kostvcrlorcnstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321

HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS!
dat is het devies van:

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT
Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

Wij zijn weer
geopend!
In onze ruimere en vernieuwde zaak kunnen
wy U een nog grotere collectie brengen dan
voorheen

Door vroegtijdige inkopen zijn
onze prijzen nog niet verhoogd
' KAMGAREN COSTUUMS van ƒ 89,- tot / 165,TERLENKA COSTUUMS in de beste samenstelling
ƒ 119,TERLENKA EN TREVXRA PANTALONS
van ƒ 26,- tot ƒ 42,SPORTCOLBERTS in vele variaties
van ƒ 39,- tot ƒ 76,REGENJASSEN in diverse modellen
van ƒ 49,- tot ƒ 79,OVERHEMDEN EN SPORTSHIRTS in de
nieuwste kleuren, een enorme keus
van ƒ 9,75 tot ƒ 19,75
NYLON JACKS goheel gewatteerd, aan 2 kanten
te dragen
ƒ 33,FOAMBACK JACKS
van / 42,- tot f 49,Onze laatste overjassen worden tegen sterk
verlaagde pryzen opgeruimd.

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE «t HERENKLEDING

KIRKSTR.20 • TEL-.313&

EIIEHIE PIILIFS
IAOII SEIVICE

D1O EN TELEVISIE
PHILIPS

-

ERRES

-

OOEHETZEIF
DOE HET ZÓ!

BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers

Electro- Radio
Technisch Bureau

Burg. Engelbertsstraat 64
.Telef. 2914

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Betaling desgewenit In overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
ALLE VERZEKERINGEN
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394
Agent Levensverzekering Mij.
Utrecht. Holland Greep van
1859 Schade Verzekering.
Stichting Vezeno Ziektekosten
Kostprijspolis. Auto verzekering.
FINANCIERINGEN.

jtjÜSSK*»---

it tad

NOOÏ

, ;;

«méér reden om *

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbü!
Telef. 2254
Telef. 2150

Schildersbedrijf
Verkrijgbaar bij:

HOBOPLEX
Verf - Plakplastjc
en alle' andere
„Doe het zelf" artikelen.
Stationsplein 13, Tel. "3346

C. J. PAAP
Burg:. Beeckmanstraat 33
-•, Telefoon 4755
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

Uw Perzisch
tapijt stuk?
Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Vraagt eens een proefrit bij
GARAGE
JAC. VERSTEEGE & Zn.
Pakveldstr, 21 - Tel. 2323

Mevr. Hose

Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823
»t&f**WfWff*wffj"f

f

>/

'-

Ook

EEN TAXI?

voorkomende

648.-

SCHOEN

HANDIGE .MENSEN
DOEN T ZELF

voor alle

kunt U

:

Calif. Pruimen.
Witte Blo

12 ELEMENTEN;;'.
goud geëloxeerd"'"-'
• i>

"< sneller en ,

slechts

voordeliger \

V

terecht bij

I7,5O

VAKKUNDIGE
'" VOORLICHTING"- .

500 GRAM

69

1/1 BLIK

PAK NU

250 GRAM.

MODERNE WAGENS

:

ZIE: ONZE ETALAGES

Discotaria
Thorbockestraat 15
Zandvoort

" ' r d 4 d r slaagt LJ!
' • ' . ' • ; . '!-f- •'•_.

Laat Uw
,
scharen en messen

VAKKUNDIG
SLIJPEN

Ohtbijtkoek

Golfslijpen van tafelmessen.
Grote sorteringHUISHOUDSGHAREN
PINCETTEN enz. enz.
NAGELVIJLEN
NAGELTANGEN
NAGELSCHAREN
Optiek - Staalwaren

CLt-ÖOI*

•,

20+

PHBEOLOEGKO°K"NP PAK 500 GRAM,

voor 't 2e programma'

/

100 GRAM

APPELMOES _j^ï_ 59 SPERZIEBONEN

Antenne

REPARATIES

l

Gelderse Ham _
Leidae Blokkaa

•"AW|(

' '

j.Kostverlorenstraat ^9
.Zandvoort Tel. 4492

X1-:. - •:

GROENMERK
DOOS \\

NU

'STUKS VAN 79 VOOR

ZAANSE MOLEN - PER ROL

AH-MAYONAISE^LüLl.09 KNAKWORST

A. G. SLINGER

WIENER
BLIK 10 STUKS

f "•

GR. KROCHT 20a - TEL. 4395

Er*wferasoep.<üü

BLIK

ALLEEN EVEN VERWARMEN - 1/1 BLIK
• Glas- en verf handel

e Augurken

G. de Leeuw
Schilder
Stationsstraat 9 - Telef. 2803

Koop je niet zo maar ergens!

Speciaal adres
vakkundig
advies

ZOETZUUR - LITERPOT

VLUGKOKEND
500 GRAM

- Dinsdags gesloten.

Daarvoor moet je naar de. vakman!

PERSONEN-

C.

Krijgt U gasten?

Kostverlorenstraat 68 - Telefoon 2071
ERKEND HORLOGER.

is zulk een vakman!

Eigen reparatie inrichting'
met electronische apparatuur.
KOOP IETS, WAAR JE WAT AAN HEBT:

Koop een
horloge!
Elke

Geen bezwaar I
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porceleln,
enz. voor elke gelegenheid I
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

TERUG ALS
PMC-PREMIE

Drommel bezocht
En bij Drommel gekocht
Stemt altijd tevreden
En dat is>niet zonder reden!
SIGARENMAGAZIJN. DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151
Kerkstraat 35
Telefoon 2452

WEEGSCHAAL
CL U B P RIJ S f 24.- IN PMC-CHEQUES
VERGELIJKBARE WINKELWAARDE f 11.Vraag In uw AH-winkel complete PMC-prospectus'.!

Wist U dat?

dan is een POLAROID-BRIL onmisb.aar!
Ziet de grote collectie bij:

NOTTEN heeft ook jongens weekenders, Nylon
Jacks,. Nylon Velour- Sweaters, makkelijk wassen, snel droog. Noorse kinder sportkousen.
NOORSE HERENSOKKEN.
WOLLEN KINDER ONDERGOED
van J. en T. en Dclana.
DIKKE PATENTSTËEK TRUIEN.

Opticien A. G. Slinger

NOTTEN - Haltestraat 59

Naar de wintersport?;

Grote Krocht 20a -

Telefoon 4395

Contantzegels - Voorzorgzegels.

fijnproever prefereer. LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!

Prijzen gelden van
donderdag 20
t/m woensdag;
26 februari^

Nette jongen gevraagd
C. Draijer & Zn. - van Ostadestraat'9

Straatmakersbedrijf ';
J. J. WILLEMSE & Zn.
Soendastraat 17 - Haarlem
Tel. 02500 - 50131
Levering allé soorten • tegels in kleuren.
Ook-voor. Hotels..en-pensions.
Laat vakkundig Uw oude paden in orde maken.

-*«.««T.*- e't •'
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Ervaringen in Amerika
Het tweede gedeelte van de trilogie:
Hieronder laten we
het vierde reisver- „The Crucifixion" of de Kruisiging
slag volgen van onze is een schilderij van Jan Styka, van
plaatsgenpte, mejuf- enorme afmetingen, aangebracht in'
fróuw Leonie Mol- een amphitheaters gebouwde grote
kenboer, waarin zij zaal, waarin men op elk heel - uur
haar
indrukken van de dag, door woord, muziek en
weergeeft over wat aanschouwing -van deze grootse rezij op haar interes- ligieuze schildering van amerika, de
.sante reis door Ame- kruisdood van Christus kan overwerika hoorde'-en zag. gen. Alle figuren die bij deze gruIntussen is inej. Mol- welijkste marteldood aller tijden
kenboer reeds weer een rol speelden, zijn op dit doek
op de terugreis, ook uitgebeeld. Het geheel houdt gedudaarvan hoopt ze rende 40 minuten de "aandacht op
ons nog te verhalen. zéér indrukwekkende wijze geboeid.
staan wij nog lang voor de gro. .
.j.|* ': Red.' Dan
te groep „The-mystery of life" (het
Dat de tegenstellingen groot, zij n mysterie van het leven) Alle rangen
in de Verenigde Staten bleek mij en standen van het mensdom zijn
overduidelijk uit de drie prachtige hier in marmer- uitgebeeld, zodat
tochten die ik maakte, naar het mij de woorden van het slotkoor
-•Forest Lawn Memorial Park in van Beethoven's negende symphonie'
. " Glandale, naar Disneyland en 'naar in de gedachten komen: „Alle menschen werden Brüder who dein
San Francisco. .
Dr. -Hubèrt Raton, stichter . van sanfter Flügel weihlt".
Forest Lawn, omstreeks 1917,', 'bè- Wel slaat dit gedicht, van Schiller
gint zijn boek: ,The builder's'.creed' op de vreugde, maar waar de oe(de'- geloofsbelijdenis van .de stich- cumenische drang zozeer tot uiting
'•ler' met deze woorden: „I .believe komt als in dit machtige Memorial
- i n a happy eternal.LUe- (ifi geloof Park, moet de vreugde hier van een
'in een gelukkig eeuwig leven).'Dat gevolg zijn, dunkt mij. Het bezoek
geloof bracht hij J;ot uitdrukking in •aan.deze stichting maakte grote inzijn stichting: „het .-beboste grasveld." 'druk op 'mij. Het werd tevens beDeze benaming moge 'vreemd 'kliri- gunstigd door schitterend zomerweer
* *
•ken, doch hier is inderdaad . een
prachtige combinatie*- van'-bps en En nu de tegenstelling van de
glooiende grasvelden. Als nieh dit tweede tocht, -n.l. naar Disneyland
uitgestrekte woud bezoekt, . onder- Helaas viel dit op een van de twee
ivindt men, na alle gejacht van dui- regen dagen die ik gedurende mijn
*•zenden auto's- op de snelwegen, de verblijf van drie maanden in Cali/'weldadige rust van dit
heerlijke fornië meemaakte, zodat de indruk
'oord: Hier stond de' jacht op de dol- van deze sprookjesstad ' daardoor
- la'rs even stil. , De graven, aange- wel .wat leed. Het geheel is fantasbracht,.in de 'grasvelden, zijn alleen tisch en men valt van de ene verbakenbaar aan een kleine steen met .zirigin de andere. Middelpunt is hét
- inscriptie, doch zijn vana'f enige paleis van de schone slaapster, dat
.afstand ;-niet te zieri, zodat men zich vooral bij avond door de feeërieke
all^J minst op een kerkhof waant. -verlichting zeer sprookjesachtig
D.'.t was pok de bedoeling • van de aandoet. Wij maken van alles mee;
stichter,, dat dit' kerkhof geheel an- een tocht door de steenkolenmijnen
ders zou. zij n, dan alle-ander e* kerk- van Sneeuwwitje's zeven dwergen
hoven. -Wanneer men de prachtige met allerlei verschrikkingen, een
smeedijzeren toegangshekken,' naast jungle-boottocht-door het land van
welke de administratie en de' bloe- avonturen, waar in en naast het wamenwinkel gelegen, zijn, gepasseerd ter .vele grote en griezelige .beesten
is, komt men aanstonds onder, de opduiken. De waterspuitende olifanbekoring'Van' de harmonie en de ten, de negerdorpen, de vreugde
waarheid 'die deze stichting'- ken- vuren, kortom, men ziet zoveel, dat
merken. Al wandelend komen ' we men ogen -te kort komt. Dan de
..'langs fonteinen, prachtige ma'rmërèn tocht met de monorail, waar ik voor
beeldhouwwerken*- en verschillende 't eerst van mijn leven mee reed
Kerkjes in Engelse stijl •• gebouwd. en die snel en geruisloos .verliep,
•'-Mëh vertelt'mij,'dat'in deze kerken tevens een enig uitzicht biedend op
"gelovigen van allerlei gezindten alle aspecten van dit merkwaardige
'huwelij Een kunnen sluiten of een stadje. Waarlijk: Walt Disney heeft
'rouwdienst kunnen hebben. .Ook het hier zijn fantasieën rijkelijk kunnen
kerkhof biedt'plaats aan aïle'"spor- uitleven. Dat kinderen dol zijn op
ten gelovJgen, voor de katholieken een dagje naar Disneyland is te be_ wpr'dtlJdan . de-..grondL„gfiM/ij d.-„^,L-De. ,gi'ijjeen.u^MaarjKit_is. eerrjzéérjjipst„kerkjes .zijn.-prachtig van-• eenvoud bare .geschiedenis, 'want -de entree"en~Ujh en hebben allen''langs,"'één prijs -is maar eventjes 5. dollars of
'zijde-'een grote: ruimte uitgespaard te wel ruim ƒ 18,—~. Men kan dan
voor., planten en bloemen, die hier wel • aan alle evenementen deelne- nu niet gemaakt, doch levend zijn. men, maar dat mag dan ook wel.
(Abusievelijk stond in.mijn artikel Wat mij persoonlijk het meest inte•van 24 januari j.l. •„vastebloemen" resseerde was de tentoonstelling van
dit moest' zijn'.-.„wasséh'"bloemen" de tekeningen van Walt Disney's
.doch naderhand bemerkte ik dat de werkwijze en dié van zijn'staf, vanaf
.namaak bloemen - hier alleen' van het ontstaan van de tekenfilm tot
plastic zijn.) Deze" plant- en bloem- nu toe. Geïnspireerd door de oudbakken zijn .van een .zéér smaakvolle griekse kunst,' waarbij de grieken
samenstelling en 'worden''uitstekend trachtten de beweging weer te geven
onderhouden, wat aan de kerkjes experimenteerde Walt Disney door
een bijzonder vriendelijk aarizien het maken van duizenden en duizenden tekeningen totdat de teken.-geeft. . •
-' .
films ontstonden die wij nu zo dik,Er is zóveel'te-bewonderen in dit wijls te zien krijgen; ^vooral in de
uitgestrekte park, dat ik niet ,alles Cineac in Amsterdam' De Amerikan beschrijven, doch alleen de kanen zijn dol op deze „cartoons".
.meest. indrukwekkende dingen.. Zo En zo maakte ik dan kennis met één
is er een afgezet gedeelte voor me- van de grootste attracties van Caliditatie en gebed genaamd „the gar- fornië voor jong en oud.
den of memory" (de herinnerings* *
tuin) hier kan menrdus rustig, na-,
En nu San Francisco! Geen wbordenken of bidden. _
De beeldengroepen geven 'meren- den kunnen, weergeven welk een bijdeels de verhouding moeder én kind zondere indruk. deze..prachtige stad
'weer en werden vervaardigd door op mij .maakte. De. eerste dag be'Italiaanse beeldhouwers. Een- hoog- zochten wij langdurig de wereldbe.tepunt. is'de reproductie van Michel róemde Chinatown met de ontelbaar
^Angelo's wereldberoemde „David'Y vele winkeltjes waar men letterlijk
.het prachtige beeld dat ik vorig jaar van alles kan kopen. Chinese meiskon bewonderen op de Piazza-Mi- jes en jongens bedienen ons op een
chel Angelo in. Florence, 'waar- uiterst hoffelijke wijze. . We zien
.schijnlijk-aan velen .van u bekend, prachtige zijden pyama's, kimono's,
' ook door*, het ..grandioze uitzicht dat blouses, alles van pure zijde, en
men vanaf dit plein op , Florence vaak met "prachtig borduurwerk.
heeft..
'
. - . < - • • De ontelbare reclame borden buiten
de winkels doen vooral 's avonds
Dan is er de „Court- of Freedom" heel exotisch ' aan. De prachtige
of te wel de vrij heidshof, een prach- parken geven de stad een zeer
tig marmeren gebouw waardoor de vriendelijk aanzien.' Ofschoon' het
stichter de Herinnering levendig wil in San Francisco dikwijls regent, of
houden aan'de heldhaftige daden er een dikke mist hangt, treffen wij
van' de Amerikaanse voorvaderen. bijzonder mooi en helder weer, zoDe ondertekening van de onafhan- dat het uitzicht over de prachtige
kelijkheid in 1776 is gemaakt uit baoi waarlijk grandioos ,is. Er rijdt
700.000 steentjes Venetiaans glas.
een kabelbaan door de'drukke straHet 'hoogtepunt van Forest Lawn ten, omdat deze zeer op en af gaan.
Memorial Park is echter „The'sac- De volgende dag reden we 'eerst de
red Trilogy (de heilige., triologie) zo beroemde en -grootste brug ter
Het -'eerste en tweede gedeelte
'iv'an wereld de „Golden gate bridge" de
deze 3 eenheid kan men1 bezichtigen, gouden hek brug). De kleur is. echdoch-hét-.derde gedeelte: Christus ter niet goud, maa'r steenrood,' wat
verrijzenis is nog niet aangebracht. boven het blauwe water metdev.éle
Het eerste van de drie taferelen i* witte golfkoppen van de Stille OceLeonardo 'da Vinci's .Laatste Avond- aan een prachtig kontrast .vormt.
maal''Dit wereld beroemde schilde- We maken de tocht rond de prachrij is hier nagemaakt uit glassteen- tige baai, waarin het rotsachtige
tjes, die door verschillende belich- eiland Alcatraz is gelegen. Op dit
tïngen steeds wisselende kleuren eiland bevind zich' de beruchte geaannemen. Deze behandeling van vangenis waar dé grootste misdadieen zo groot kunstwerk getuigt nu gers zó streng werden .beiy.aakt, dat
niet" direct van eerbied
voor de- ontsnappen onmogelijk Kfeettë te zijn
kunst. De overbrenging van Michel Ondanks "dit wisten drieï boeven uit
Angelo's zo befaamde „Piëta" uit te breken, waarom de "hele bevolde Sint Pieter te Rome naar de" king naar elders werd overgebracht.
, World fair, die in april- in New De regering overweegt riu*-yan ,A1York geopend wordt, geeft met het catraz een vermakelijksóörd'te mabovenstaande wel een duidelijk be- ken. Zeker ook een grote* tegenstelwijs van de zéér grote naijver waar- Ung. Op onze terugtocht doen we in
mee 'de Amerikanen naar de wes- San Louis Obispo 't weelderige resterse cultuur lonken, vooral naar de tau'rant „Madonna Inn" aan. OmgeItaliaanse.
ven door een schat van; .bloemen,
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ligt dit' grote restaurant aan de
drukke verkeersweg en trekt dus
vele bezoekers. Met vele-grootse indrukken komen, wij laat in de avond
weer terug, op ons uitgangspunt in
Woodland Huls dankbaar voor alle
prachtige ervaringen en ook voor
de behouden thuiskomst, want de
freeways hier/zijn levensgevaarlijk.
Leonie Molkenboer

HERZIENING TARIEVEN
STRANDEXPLOITATIE
Met een uitvoerig' en tot in de
kleinste details omschreven voorstel hebben B. en W. . zich tot de
raadsleden gewend, om te komen
tot een algehele herziening van de
voorwaarden voor de strandexploitatie door de Zandvoortse strandexploitanten, vast te leggen in een
contract geldend voor de jaren 19641965 en 1966.

Hierover werd uitvoerig overleg
gepleegd met de strandpachtersverDe strandpachters' meenden, dat
een tariefsverhoging van 35% nodig
was, in verband met de algemene
gestegen kosten, B. en W. meenden
echter, dat een' verhoging van
25%
voldoende was om de voor !/a gedeelte aan do gemeente en °/3 aan de
strandhuurders ten goede komende
verhoging de gemeente te brengen
op de in de gemeentebegroting voor.
1064 hoger geraamde post met
ƒ 50.000,—. Het huren van een
strandstoel zal dan per dag inplaats
van ƒ l,— ƒ 1,25 gaan. kosten, per
middag ƒ 0,90 inplaats van ƒ 0,70,
per ochtend ƒ 0,65 inplaats van ƒ 0,50
en per uur / 0,40 inplaats van ƒ 0,30.
Per week ƒ 6,25 inplaats van. ƒ 5,—
en per maand ƒ 18,75 inplaats van
ƒ 15,—. Ook de verhuur van tenten

op het strand,zal met 25% worden
verhoogd en gebracht op, ƒ 3,20 per
dag inplaats van ƒ 2,50 en per week
op ƒ 16,—• inplaats van ƒ 12,50. Voor
het plaatsen van een tent op het
strand zal worden berekend ƒ 0,65
per dag inplaats van ƒ 0,50 en ƒ 3,20
per week inplaais van ƒ 2,50. Tenaanzien van een eventuele verhoging
van de tarieven voor het baden in
een badinrichting, wordt voorgesteld, de initiatieyen Van de exploitanten af te .wachten.
Warme eetwaren, waaronder warme
maaltijden, patates frites en croquetten zullen - gelet op de hierdoor
ontstaande concurrentie met bedrijven in het dorp, - niet mogen worden verkocht, de verkoop van warme worstjes en koppen soep blijft
in de straridbednjven echter geoorloofd.
TB KOOP GEVRAAGD in
Zandvoort of Bentveld d.
ingezetene een BUNGALOW of halve villa. Aanb.
met prijs onder no. 10-6
bureau van dit blad.

DE HAARLEMSE
VOORJAARSBEURS
VOOR DE VROUW

TÈB OVERNAME: Modern
National electr. kasregister
niet vele functies. Tel. 2392
Café-Rest. Rinkel vraagt
MAN'LIJK en/of VROUWELIJK AFWASPERSONEEL. Aanm. Café-Rest.
'Raadhuisplein.
Leiding voor HUISWERK
gezocht v. jongen 3e klas
M.'U.L.O. Br. no. 12-2 "bur.
van dit blad.

luidt het v o o r j a a r in van
5 t / m 13 m a a r t

Voor enkele ochtenden per
week HUISH. HULP gezocht. Brokmeier, Halte. straat 50.
?- TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk f 19,—. 'Bü afname
24 stuks 20°/o korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Verder enorme sortering
caféstoelen en talels
tegen fantastisch lage
prijzen.
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telet 020 - 50667
947406T

met dit keer bijzondere exposities en demonstraties
en natuurlijk ook de bekende-jaarlijkse attrakties als
modes h o w, koffie- en
theeschenkerij (gratis!),
Torn. Erich ensemble,
enz. enz.

De modeshow is dit jaar
iets bijzonders!

KRELA6EHUIS
IEIDSEVAART
HAARLEM

Uit...goed voor UI

WIST U

Dagelijks geopend van 10-17 en 19-23 uur. Donderdag 5 en zondag 8 maart open
van 13-17 en,'19-23 uur. Entree volvy. f 1,75 Incl. bel.; kind. t. 14], f 0,75 Incl, bel.

.

dat 20% korting op alle
stoomgoederen permanent wordt gegeven, •
indien U deze brengt
•SR haalt in -ans filiaal-

KERKSTRAAT 26

VOORVERKOOP

Chemische wasserij
en ververij

KEYSER
Telefoon 2653

Boekhandel Van Petegem, Kerkstraat 28

RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGERIJ

Cor van Eldik

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

.,.

Biedt U als zaterdagreclame aan

Rund-, Kalf s- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.
.' " VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr .Boterhamworst ƒ 0,85
200gr.Pork
'•
ƒ0,59

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworat / 0,83
250 gr. Gelderse gekookte worst
ƒ 0,85
l'blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) / 1,10
Ziet onze etalage!

Bezoekt de uitvoering van

Adverteren doet verkopen!

Zandvoorts Muziekkapel
op zaterdag 29 februari.aanvang 20 uur in café
restaurant „Zomerlust", Kosterstraat 5
Medewerkenden: De muziekkapel o.l.v. de heer
.1.
' J.'J. Wildschut
Het gitaar/zangduo „The Sea 'horses"
De strandjutters met populaire muziek
De folklorevcreniging „ije Wurf" met de
daveren sketch „Zomerverhuur"
Een echt Zandvoortse avond, die U niet moogt
missen!
Na afloopbal met medewerking Trio Ed Willians
ENTREE f 1,25
Kaarten verkrijgbaar bij:
A. Balledux, Haltestraat 27-29
A. Schaper,- Haltestraat 32a •
t.m. woensdag 26 februari.

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

Verkoop van
olie- en kolenhaarden

Voor een moderne coupe
• uitgevoerd door vakkundig personeel
gaat' men in Zandvoort bij voorkeur
naar:
>

voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14 />,

TELEFOON 2462

Een oud en vertrouwd adres.
In onze speciale Parfumerie-af deling
vindt U 'voor elck wat wils. •
De merken: Yardley, Tabac, Bourjois,
. . 4711, - Old Spice, Boldoot, Maja etc.
spreken voor zichzelf.
Parfum, lotion, zeep, lipstic, nagellak, poeder en crème, voor moeder en dochter.
After en pre shave, haarlotion, brillantine,
scheerapparaten enz. voor vader en zoon.
Ziet de etalage's.

BECKING EN BONGERS ' - DAVONETTE
E. M.;JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

Voor Uw drukwerk:

GASFORNTJIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a. '
•

ie

Drukkerij Van Petegem & Zn.
' Kerkstraat 28

Telefoon 2793

^^^-«^™^-^™t£W^W«4^ ^^^^^^-m^^^^mma^^jf&£./

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldftk
Dr. Schaepmanstraat l, (boek Brcderodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

••••^•••H

eet méervvlees en betaaïrninder
750 gr. de,Seste Runderlappen 4,98
Varkenskarbonade 2,88 2,98 3,08

WEEKENDREKLAME:
lOO^r. Pekelvlees en
100 gr. Tongeworst ,. 99 et.
500 gr. heerlijk gehakt ƒ1,50
100 gr. Hoofdkaas .. 26 et.
100 gr. Saks
29 et.

Nu weer Lamsvlees
Gezond - Goedkoop en... lekker t

aan de Zeestraat

RONDEBOUT .'.
UOLLADE

te koop aangeboden
bovenhuis komt binnenkort leeg. ~s
Bevat: 3 kamers, keuken, W.C., balkon. Beneden
permanent verhuurd. Alleen Zandvaortse woningzockenden. Inl. Mak. S. Attema & Zn.
Hogeweg 64-66 - Telefoon 2715

ƒ3,75
KARBONADE
"'. ƒ 2,25
LAMSBOUTLAPPEN
300 GR. HACHéVLEES
ƒ 1,29

ƒ1,98
ƒ 3,25

Gebr. Burger

HALTESTRAAT 3

Kinderhuis .GROOT-KIJKDUIN',, Dr. Smitslr. 7
te Zandvoort vraagt.edi Hinkten .betrouwbaar

echtpaar
voor algeheel huisho'udelfjk onderhoud van haar
tehuis. Deze werkzaamheden dienen geheel
zelfstandig te worden verricht. Geschikte krachten, die over een sterk verantwoqrdelijkheidsgevoel beschikken, "zin hebben voor orde en
reinheid en van aanpakken weten, bieden wij
een behoorlijk salaris met alle sociale voorzieningen. Goede gezondheid alsmede prima referenties vereist. Extern. Schrift, of telef. aanmelding bij de Directie.'-Telefoon 2697 (02507)

Hout- en boardhandel

„CENTRUM"
Naast perceel Brederodestraat^.l, dr. Flieringa.
Metselzand
Portland cement
Carbolineum . - Eterniten bloembakken en tulnvazen
TIMMERWERKPLAATS SLAGVELD
Dagelijks geopend.

VELO wascombinatie
vanaf l 598,GRATIS ééN WEEK OP PROEF! Uw oude wasmachine heeft een hoge inruilwaarde!
VELO' ook voor. T.y., radio's, meubels, vloerbedekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifuges,
haarden enz. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
of vraag vrijblijvend inlichtingen-bij onze vertegenwpordiger
VELO, Zeestraat 37,, Zandvoort, -. Telef. 4590

• Nieuw voor Zandvoort!!
Nog vóór de vacantie Uw rijbewijs. Dit is mogelijk door U aan te melden voor een snelle en
grondige rijopleiding met indien U wenst een
gratis
.»

TENTAMEN
zodat U beslagen ten ijs komt, alleen bij Bijschool

WELTEVREDEN

The Black
Thornadose
-- .t»

_ -, 3 **'

' JP

Zijn weer terug van groot tournee door het
Buitenland, bekend, dgpr heel Nederland en daar
" buiten. Voor bruiloften
en partijen.
f-tif ,~ r
- v -C
^
Voor verenigingen""Spéciaal tarièf,~én voor contract onderling te bepalen. Alle- soorten muziek
van Bach tot Twist:
Inl. P. Keur, Kerkpad 3, Zandvoort, 'tel. 2523

De rijschool met jarenlange ervaring en 100°/«
Service. Ook voor vrachtwagen-rijbewijs het
aangewezen adres, alsmede voor luxe verhuur.
Uitsluitend nieuw» auto'i.
Erkend en Gedipl. N.B.A. .'.r'
a'-.
Rijksgediplomeerd.
" !J
•a/i
Dr. C. A. Gerkestraat 99 - Tel. 2294
Haarlem - Soendastraat 34'- Tel. 63636

VAMOR AUTO-MOTORBUSCHOOL

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12 (t.ö. Consultatiebureau)
De kleine voordelige winkel met het grote assortiment in Reistassen, schooltassen en voordelige boodschappentassen. Kofferriemen.
Grote voorraad Kindermaillots in alle maten
Dames en Heren portemonaies eii portefeuilles.
Leuke ruiten boodschappentassen
voor de
speciale prijs ƒ 2,95,
Heeft U een, su.ede 'jasje nodig? •Komt'- U vrijblijvend eens bij ons langs. Voor suedekleding
hebben wij ook maatwerk.
;'
Met onze GUJBESCHERMERS _(ƒ. 5,95) loopt
U veilig op sneeuw eii Os.

«LEBRU»

Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brcderodestraat 66

Telefoon 4419

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et.; kranten en plat karton 6 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
per paar. Verder Metalen: Eoodkoper 175 et.
geelkoper 120 et.; aluminium 80 .et.; lood 55 et.
zink 45 et. per l"gZaterdags tot l uur geopend.
Wy zon elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

Bakenessergracht 93 - Tel. 16261 - Haarlem

Dames- en Heren-

Locomotief rijwielen
geheel compleet met dynamo en kap, achterlicht, jasbeschermer
ƒ 172,50
Idem met drleversnellingsnaaf ... ƒ 205,—
Met volledige garantie.
KINDERRÏJWIELEN " ... vanaf ƒ 69,TEVB3NS Ie KLAS
REPARATIE-INRICHTING!
Tevens Rudge, B.8.A. en Fongers-dealer.
Dus voor al uw aankopen op rijwielgebied
naar de

.w rijwiel Firma Schuilenburg

Wij

weer als nieuw

Grote Krocht 5-7 - Telefoon 2974

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Voor goede
se hoe nrepa ratie

Reparatie Inrichting
• van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uurZaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

BARKMEIJER
Tolweg 24 - Telefoon 3815
Schoenen verven, alle kleuren

Inleen wip
H. C. van Gog schoon schip
Schildersbedrijf

A. J. v. d. Moolenstraat 38
Telefoon 4969

-e--

^

Binnen- en. buitenwerk
VOORJAAR
Als je mamma weer gaat luchten
Over schoonmaak loopt te zuchten
Heen en weer begint te lopen
Rollen kastpapier gaat kopen. .
Als gordijnen buiten hangen
Buurvrouw staat met rode wangen
Overhaast het kleed te kloppen
De buitenboel flink af te soppen.
Hoor je 's morgens' vogels zingen
Merk je al die vreemde dingen? •
Heus, geloof me, al zie je 't niet
Dan is het voorjaar in 't verschiet
Elka
VERANDERING SPREEKUUR •
Het spreekuur van wethouder C.
Stemler-Tjaden op dinsdag 25 februari zal niet worden gehouden van
3 tot 4 uur maar van 4.30 tot 5.30 uur
DE VRIJE WERELD
De stichting „Reisbureau de Vrije
wereld" zond ons ter kennisname
het nieuwe zomerreisprogramma
1964, een aantrekkelijk boekje, verlucht met ruim 200 foto's uit vrijwel alle Europese landen.
Opnieuw blijkt eruit, dat ook voor
de kleine beurs bijzonder aantrekkelijke reizen kunnen worden georganiseerd, waarvan men m vroeger jaren zelfs nauwelijks bad durven dromen. Autobus en toeristentrein hebben de wereld kleiner gemaakt en dat heelt dit reisbureau
terdege goed ingezien, waarvan elke
bladzijde van dit boekje spreekt. Wij
raden U aan, er ook mee kennis te
maken door het programma 1964 aan
te vragen bij „Stichting Reisbureau
De Vrije Wereld", Kloveniersburgwal 103, Amsterdam.
VERBLIJDEND
De heer E. de Boer, de eigenaar
van het bekende kledingmagazrjn'in
de Kerkstraat, heeft deze week nadat
de zaak enige tijd gesloten was, zijn
gemoderniseerde en aanzienlijk vergrote winkel weer heropend.
Het is zeker verblijdend, dat juist
in de Kerkstraat, waar zovele zaken
's ^winters dicht zijn, toch ook nog
winkeliers veel zorg en aandacht aan
hun bedrijf besteden.
De heer de Boer mag terecht trots
zijn op deze uitbreiding. De zaak
werd zeker tweemaal zo groot en
daardoor kon ook zijn inventaris
aanzienlijk worden uitgebreid. In
lange rijen hangen nu de herencostuums maar-voor het uitzoeken en
men heeft een keuze, die in alle opzichten met de stad kan evenaren.
Wij feliciteren de heer de Boer
van harte met deze zo geslaagde
uitbreiding en modernisering en
wensen hem voor de toekomst van
harte! „Goede zaken!"
K. J. C. „NOORD"
De' stand in februari is:
1. G. Spruit
10216
2. Mevr. Kraalennoord 9952
3. H. Molenaar
9757
'.4. Mevr. Sabelis
9644
K.JT.O. „ZANDVOORT"
Woensdag1 j.l. speelde K.J.C. „Zandvoort" de zevende ronde van de
Paaswedstrijd. De stand luidt thans:
1. G. Meyer; 2. W. Molenaar; 3. J.
Boekhout; 4. J. Zwemmer.

STOFZUIGERS alle merken, zonder
kassa-storting, vanaf ƒ 1,50 p.week.
Allo draagbare radiotoestellen, platenspelers, auto radio's en kleine
radiotoestellen, eveneens zonder
kassastortingü Vraagt bij ons
inlfdh tingen l
•
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ti PHILIPS "SPECIALIST-

IF.!H. PENAAT

Kost verlorenstraat 7 . - Telef. 2534
Nu,de juiste tijd voor

Jianau hoogtezonnen
, Nieuwste inklapbare modellen van ƒ 129,— af.
Vraagt demonstratie.
Drogisterij -Parfumerie

>uwman
-r Gedipl. drogist '
Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Bij' feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
2254
Telef: 2150

Geen' huis zo klein, of het kan
GOED GESTOFFEERD zijn!

J.^van den Bos
woninginrichting
Bilderdükstraat 5 7. „Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Zandv. groente„ en fruïthal
Diaconiehuisstraat 9 - Telef. 4752
Fantastische aanbieding!
HONINGZOETE
BLOED-SINAASAPPELEN
Geen tien, maar twintig voor ƒ1,25
Onze speciale weekreklame:
^ ^-Dinsdag: „'j pond panklare Rode Kool 15 et.
Donderdag:
li/i'pond panklare hutspot
27 et.
By ƒ30,— kassabons ƒ l,— terug!

A. HOEKEMA ^
Zr. Diria Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon 3369
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES.
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

Langs de vloedlijn

IEUWSBIA
24e Jaargang no. 34

..TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK 15 EN RECHT j"

28 februari

Er zijn tegenwoordig veel
minder slaven dan vroeger.
Dat komt omdat men nu zelf
kan kiezen of men het wil zijn
Bernard Shaw

1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,—; franco per post f 7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Bijzondere boekenweek
De jaarlijksei boekenweek, die dit
jaar van 29 februari tot 7 maart gehouden wordt,' staat voor het schrikkeljaar 1964 in het teken van de
„Schrikkelboekenweek" en vraagt
als zodanig onze wel zeer bijzondere aandacht. Want een bijzondere
gebeurtenis vraagt ook een bijzonder geschenk en in dit opzicht is de
commissie voor de collectieve propaganda van het Nederlandse boek
dan ook niet achterwege gebleven,
want voor het eerst in de gèschie"denis/ van de jaarlijkse boekenweek
is dit geschenk thans een detectiveroman, een pocketboek, getiteld
„Vier vingers", een rechter Tie-verhaal, geschreven door Robert van
Gulik. We zeggen U over dit spannehde ruim 80 bladzijden tellende
boekje niets."Het wordt cadeau gegeven aan een ieder, die in de boekenweek voor tenminste ƒ 5,— aan
boeken- besteedt. Bovendien ontvangen zij, die op 29 februari geboren
zijn, dit boekenweek-geschenk geheel gratis op vertoon van een of
ander document, waaruit hun geboortedatum blijkt.
Allerwege in ons land wordt deze
jaarlijkse boekenweek weer gevierd.
Dit jaar - in verband met het zeer
bijzondere karakter - op een nog
meer uitbundiger wijze en gaarne
beveel ik deze boekenweek in Uw
aller aandacht aan.
Ook onze plaatselijke boekhandelaren doen eraan mee. In de in dit
nummer opgenomen advertentie
leest U daarover de nadere bijzonderheden en tenslotte zou ik U dit
•willen aanraden: Indien U van plan
bent boeken' te kopen, koop ze dan
bij, voorkeur ,in>,deze, boekenweek,opdat 'Zandvoort er. _qp ' déze, -wijze
ook toe 'bijdraagtv^dat' deze lande-lijke'actie voor het goede* boek een
daverend succes wordt.
-- Zandvoortse avond
Zandvoorts muzietkapel gaat een
oude traditie in ere herstellen. Her-<
innert U zich nog die jaarlijks weerkerende feestavonden, waarop de
populaire kapel een uitvoering gaf,
soms met medewerking van Zandvoorts mannenkoor, ook wel met
aanvulling van cabaret en varietéartisten? Het waren gezellige, van
die echt knusse avonden, waarvan
een ieder heel veel genoot. Helaas
moesten we dergelijke avonden de
laatste jaren missen.
Een moeilijk te handhaven verenigmgsverband, de laatste jaren allerwege~ merkbaar, ging ook aan onze
-kapel niet onmerkbaar voorbij. .Het
was een hele toer, het hoofd boven
water te houden en ons actieve bestuur verdient zeker een ere-saluut,
dat men desondanks bleef volhouden. Want de muziekkapel behoort
bij Zandvoort en. Zandvoort wil zijn
kapel niet missen. Het lijkt erop,
dat de depressie-tijd thans is overwonnen en het is met een zeer groot
- genoegen, dat ik U de hervatting
van de jaarlijkse feestavonden mag
aankondigen, opnieuw in de trant
van die echt gezellige puur Zandvoortse avonden, door het organiseren van een feestavond op zaterdag
29 februari (morgen dus) in cafêrestaurant „Zomerlust".
Het herstellen van een traditie is
hiermede dus een feit 'en het programma ziet er bijzonder aantrekkelijk uit.
De kapel opent met het spelen
van een zestal nummers onder leiding van directeur J. J. Wildschut.
Verder werken aan het programma mee het in onze gemeente zozeer gewaardeerde duo „The Sea-

.WURF-PRAET'

WULLUM v.a. WURFF:
'k Heb voorlopig genog van
gohakballe

De Raad bijeen
)
C
uitsmij ters en ballen gehakt
beheersten de debatten.

Strandtarieven met 25% verhoogd
Het belangrijkste vo'orstel dat de
gemeenteraad van Zandvoorc tijdens
de openbare vergadering- van dinsdagavond j.I. te behandelen kreeg,
was de verhoging van de strandtarieven met 25°/o. De algemene
verwachting, dat het voorstel van
B. en W. zonder slag of stoot zou
worden aangenomen, omdat zowel
de strandpachtersvereniging als de
betreffende raadscommissies er in
voorbespreking reeds hun goedkeuring aan hadden gehecht, werd in
zoverre bewaarheid, dat dit het geval was, wat het eigenlijke voorstel
betreft, want over deze verhoging
werd niet of nauwelijks gesproken
en het bleek dat een ieder ermee
akkoord ging.
Doch het liep anders dan verwacht
was, toen de bij het voorstel horende „franje" inzake de verkoop van
consumptie-artikelen op het strand
een onderwerp van bespreking ging
uitmaken, dat ruim een uur in bcslag nam en' waarbij kwistig met
uitsmijters, ballen gehakt, croquetten, ja zelfs met complete warme
maaltijden werd heen en weer gesmeten.
E. en W. stelden voor, slechts de
verkoop, van warme worstjes en
koppen soep - zoals tot dusver gcbruikelijk - in de strandbedrijven
toe te staan.
Mevrouw A. M. Mol-vanBellen bond
de kat de bel aan door te verklaren,
dat haar fractie het eens was met
djt voorstel tot verhoging van de
Strandtarieven, doch de beperkende
bepalingen inzake de verkoop van
etenswaren, kon haar fractie niet
waarderen; Zij „wilde' verkoop van
alle 'consumptieartikelen, uitgezonderd complete warme maaltijden.
„Als straks de pier komt" zei mevrouw Mol, zouden daar de voorgestelde beperkende bepalingen ook
met worden toegepast.
Met deze verklaring lag de knuppel
in het hoenderhok, want de heer W.
v.d. Werff wilde de warme worstjes
en koppen soep uitgebreid zien met
uitsmijters en ballen gehakt. Tevens
achtte spreker het aanstellen van
een strandcontroleur onnodig.
De heer J. Koning voelde meer
voor de zienswijze van mevrouw
Mol, evenals de heer- C. Slogers die
hier concurrentie van het strand met
de dorpsbedrijven niet bleek te vrezen, omdat het eten op het strand
toch nooit een grote omvang zou
gaan aannemen. Dei heer H. F. Hose
vroeg zich af, of het verlenen van
meerdere vrijheid niet m strijd zou
komen met de Horeca-wetten.
De voorzitter, burgemeester Mr.
H. M. Fenema ging uitvoerig op het
gesprokene in, door te verklaren,
dat de gemeente hier party is. De
gemeente zou dus met het soepeler
maken van? deze bepalingen de bedrijven in het dorp beconcurreren,
want wanneer op het strand twintig
duizend uitsmuters zouden worden
verkocht, onthoudt men die aan de
dorpsbedrijven. Reeds nu wordt in
cafc-rcstaurant kringen in het dorp
de uitlating gehoord: „we hebben
op 't strand 32 café's, die ons concurrentie aandoen. Volgens spreker
was het eind zoek, als de gemeente
hier soepeler zou gaan worden. De
strandexploitanten doen (gelukkig)
uitstekende zaken, maar het dienen
strandbedHjven te blijven en het
moeten geen café-restaurants worden. Hier mag de gemeente het heft
niet uit handen geven. Spreker
meende, dat de strandpachters uitstekende service verlenen, beter dan
aan welk strand ook, doch óók de
snackbars in het dorp - die het toch
al niet gemakkelijk hebben - moeten
het hoofd boven water houden.
Wethouder J. L. C. Lindeman kon
de reacties van de raadsleden begrijpen, doch meende eveneens, dat
het eind zoek zou zijn, als men de
teugels liet vieren en de voorzitter
bekrachtigde zijn. betoog door nog
horses" met negro-spirituals en de
Strandjutters met populaire muziek.
Na de pauze brengt de folklorevereniging „De Wurf" een opvoering
van de daverende klucht in Zandvoortse stijl: „Zomerverhuur"'. Na
afloop volgt een bal met medewerking van het ensemble ,Ed Wi_llians'.
U ziet het: het kan moeilijk nog
méér „echt Zandvoorts!"
Vanzelfsprekend betekent deze
avond óók een propaganda voor onzo kapel. Men organiseert dergelijke
avonden nu eenmaal niet zonder een
bepaald doel. Wat dat doel is, begrijpt U natuurlijk wel en zult U op
de avond zqlf ook nog wel horen.
Ik kan U slechts met de meeste
klem aanraden: Bezoekt U deze
echt Zandvoortse avond, U zult er
zeker geen spijt van hebben, maar
integendeel kostelijk genieten!
K.

^op te merken, dat het strand wel
'behoefte heeft aan frisse lucht, doch
met aan patatcs-frites-lucht] es en
aan dan te venvachten aanvragen
voor uitbreiding van het strandbedrijf met een keukentje als bijgebouwtje.^
Toen de "heer J.W. Gosen opmerkte,
evenals de heer v.d. Werff een
tweede strandcontroleur onnodig te
vinden, antwoordde de voorzitter
dat deze aanstelling nie't werd bedoeld als een bewijs van wantrouwen ten opzichte van de strandpachters, doch als noodzakelijke aanvulling voor het werk van die ene
strandcontroleur, „die ook nog wel
graag z'n A.O.W. \wil halen", welke
opmerking grote hilariteit bracht.
Ook wethouder A. Kerkman zette
de noodzaak van deze tweede controleur v<wr bijkomende werkzaamheden nog eens uiteen, doch zag
geen gevaar voor uitbreiding met
bijgebouwtjes bij de strandbedrijven, daar uiteindelijk de raad hierover zou moeten beslissen.
De discussie werd daarop wat
verward. Gehakt ballen en uitsmijters vlogen heen en weer en de
voorzitter stelde voor, het voorstel
tot verhoging te aanvaarden, doch
over de consumptie-verkoop nader
overleg te plegen met de Strandpachtersvereniging, de Zandvoortse
Handelsvereniging en de R.K. Middenstandsvereniging „de Hanze" en
na dit overleg in de eerstvolgende
raadsvergadering hierover een nieuw
voorstel in te dienen. Verscheidene
raadsleden wilden dit echter nietffl
omdat huns inziens dan de zaak te
veel in het openbaar werd getrokken
waarop de voorzitter het voorstel"
van mevrouw Mol in stemming
bracht: „Alles verkopen op het
strand, behalve warme maaltijden".
Haar voorstel werd verworpen met 5„
„tegen 10 stemmen: Vervolgens stelde
de voorzitter aan de orde het voorstel van de heer van der Werff:
„Warme worst en koppen soep aanvullen met uitsmijters en ballen gehakt," welk voorstel met 13 tegen
2 stemmen werd aanvaard. Het gehele voorstel met inbegrip van de
aanstelling van een tweede strandcontroleur werd daarna eveneens
- doch nu met algemene stemmen
aangenomen.
Geen extra subsidie voor de
openbare leeszaal
Naar aanleiding van het verzoek
van het bestuur van de stichting
„Openbare leeszaal en bibliotheek"
om verhoging van r>et subsidie, adviseerdon B. en W. in hun pre advies
deze verhoging niet toe te staan.
De i heer C. Slegcrs kon zich ten
volle verenigen met dit voorstel.
Zijn betoog kwam erop neer, dat
hoe belangrijk deze instelling ook
voor de gemeente moet worden geacht, men toch niet al te veel moet
leunen op de gemeente.
De heer L. J. Breure die tevens
voorzitter is van het stichtingsbestuur, hield een klemmend pleidooi
voor deze subsidie-verhoging. Hij
noemde de uitbetaling van het salaris van de directeur „telkens opnieuw een beschamende handeling.
„Spreker las gedeelten voor uit een
brief van deze directeur aan het
stichtingsbestuur, waarin hij de nabije toekomst catastrofaal inzag, als
niet werd ingegrepen. Voorts betuogde de heer Breure, dat de Zandvoortse bibliotheek - landelijk gezien - recordhoudster is wat betreft
lage exploitatie-mogeiykheden. Het
aantal bezoekers stijgt, evenals het
bezoek aan de leeszaal, doch nieuwe
boeken kunnen niet worden aangeschaft. Uiitbrciding van 't materiaal
is absoluut noodzakelijk en ten einde
raad vroeg spreker dan maar ƒ 6.000
subsidie extra, waarby hij om begrip
voor dit voorstel verzocht bij de
raadsleden.
%
Wethouder mevrouw C. StemlerTjaden merkte» op, dat aan B. en W.
met' kon worden verweten, dat de
belangrijke en opvoedende taak van
de stichting door bet college niet
wordt onderschreven, dat van oordeel is, dat deze stichting moet blijven voortbestaan, doch met de gemecntelijke subsidies moet vooral nu
uiterst zuinig worden omgesprongen
en er doen zich hier in de nabije
toekomst nog andere mogelijkheden
voor, om uit de impasse te geraken.
Wethouder A. Kerkman verklaarde
in een uitvoerig antwoord, dat wat
1964 betreft, eerst de subsidies van
Rijk en Provincie dienen vast te
staan, daarna kan de gemeente bezien, wat nog verder valt te doen.
Ook de voorzitter meende, dat hier
een voorzichtig financieel beleid
moest worden gevoerd. Als het enigzins mogelijk is, zaJ verdere steun
worden verleend en spreker zegde,
na enige repliek van de heer Breure
deze toe, over bijvoorbeeld een half
jaar deze zaak nog eens nader te
bezien, wanneer verschillende zich
voordoende mogelijkheden wellicht
werkelijkheid zijn geworden. HierDoorlezen pagina 2

BADHOTEL
Het nieuwste hotel aan do kust
Boulevard I'aulus Loot l
Telef. 4941
ledere zaterdagavond

DANSFESTIJN
A.s. zaterdag met het optreden van het bekende radiotelevisie-ensemble

i

TED POWDER

wiens Hollandse liedje gekozen werd voor het komende Songfestival in Kopenhagen en door Anneke Grönloh aldaar zal worden gezongen.
ledere zondagmiddag matinee
Entertainer: Wim Bosch.

Een hoekje in onze showroom

whiuify '/t

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Albert "W. R., z. van A.
Bol en K. M. Ooijkaas. Ellen, d.
van J. Koper en S. Wijtkamp.
Johannes Fl., z. van J. H. Bakker
en M. W. van Deursen. Helmut, z.
van F.D. Dölger en H.P.M. Visser.
Geboren buiten de gemeente:
Bertil, z. van G. M. Bluijs en Y.
Reumerman. Marco, z. van A.
Storm en W. A. Rutjes.
Ondertrouwd:
J. Sjoukens en A. Th. Wempe.
Gchuvd: Johs. C. Cramer en Fr. A.
de Ru. A. J. Schaap en R.J.Terol.
J. Joh. Quak en G, Brune.
Overleden: Jan Hop, 81 jr., geh.
met D. Joosten, wonende te Haarlem. Arie van den Berg, 77 jr.,
geh. gew. met C. Schoemaker.
Geertruida W. Selle, 76 jr., geh.
gew. met W. Dijk, wonende te
Haarlem.
Overleden buiten de gemeente:
.:,Willem,de:. Jong,. 75 .ir., „geh.„,inet_
'A. Puister. Hendrika van Essen,
53 jr., geh. met G.TS. v. Faassen.
H
Maart
H. W.
1
5.33
2
6.10
3
6.46
4
7.18
5
754
6
8 36
7
9.33

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

Strand
berijdbaar
9.30-15.30
10.00-16 30
10.30-17.00
11.00-17.30
12.00-18.00
12.30-19.00
13.30-20.00
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.
H.W. L.W.
17.47 13.30
18.25 14.—
19.— 14.30
19.35 15.—
20.14 16.—
21.05 16.30
22.13 17.30

NIEUWE VOORZITTER
CONTACTCOMMISSIE
De heer J. G. Biscnberger werd
tijdens een bijeenkomst van de
„Contactcommissio Culturele Belangen" te Zandvoort, gekozen tot voorzitter ter voorziening in de vacature
ontstaan door het overlijden van de
heer C. Schaap.

De Veenendaalse
Haltestraat 55
Ie keus, naadloze

NYLONS
zeer goede kous
maat 8>/2-11

95 et. per paar
Ook verkoop van LIBELLE
en SUPP-HOSE kousen.

heren haar-^
verzorger

48 cm. beeld ƒ825,-;

Heden ontvangen
De nieuwste Voorjaars jumpers met lange en korte mouw
in het modieuze en .sportieve
genre.
Komt U eens kükcnü!

De Wolbaai

Haltestraat 12 - Telef. 2099

Zandvoort

59 cm. beeld ƒ895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ 49,95; in chroom ƒ 53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze
in- Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 138.—
ƒ 168.—
PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Voor Uw nieuwe coiffure

: Satan,
Coiffeur pour dames.
Tramstraat 11 - Telef. 2723 - 's Maandags gesloten.

Dranken bestellen? Ofl/V)
Brokmeier bellen! L\J\JL

UOTfl

80UWES

Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Zaterdag 29 febr. 8.30 uur:
Het orkest

Irene and her
gentlemen
Zondag l maart, 8.30 uur:
Het orkest

The Ambassadors
Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten

-

1964

PROPAGANDA-VOLKSDANSBAL

De ZandvooriGC volksdansgroep
„Terpsichoré-Robinson" onderafdeling van de onlangs opgerichte ,Kulturele vereniging Phoenix' organiseert een propaganda-volksdansbal
op zaterdag 29 februari in hotel
Keur.
Er is een uitgebreid programma
mot Internationale dansen, onder
andero uit Israël, Joegoslavië en
Schotland.
De dansleiding is in handen van
de heren E. de Bruin en J. A.Brakel.

Haltestraat 57

Serie

O O G WA T ER

L. W.
1.—
1.30
2.3.3.30
4.5.-

-

In ons cabaret- en
variétéprogramma:
Een aantrekkelijke

Voor een modern
en charmant kapsel.
SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214

Floorshow
met Internationale artisten
o.a.

Susan Lorn and José
Acrobatic dance act
's Zondagsmiddags MATINEE
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wijzigingon voorbehouden.
'e Maandags gesloten

J

De grootste sortering! De scherpste prijs!

De Amsterdammer

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Alleen Kosterstraat 13 a
10 KILO ZEEUWSE BINTEN of ZEEUWSE MEERLANDERS 1,85
WIT LOF
48 et. i/2 kg.
3
2
2
2
3
2
2
2

10 SINAASAPPELEN
Heerlijk!
98 et.

pond Jonathans
pond Jonathans
pond Lombart Caville
pond Goudrein. Extra
pond Goudrein. (moes)
pond Golden Dclicious
pond Golden Delicious
pond Jonathans

69
69
80
75
60
98
58
69

2 pond Golden Delicious 89
Verse Spinazïe - Komkommer
VERSE TOMATEN
98 et. per pond

1 pond Schorseneren
60
1 pond Wit Lof
48
2 pond Rode Kool
... 35
2 pond Uien
30
2 pond Wortelen
. . 30
2 pond Bieten
45
2 pond Stoofperen
... 75
1 pond Andijvie
49
1 pond Patat (voorgeaakk.) 65
- Rabarber - "Venkel

BANANEN
90 et. 1 kilo

DINSDAG:
10 kilo Zeeuwse Aardapp. 1,30
Rode kool (panklaar)
9 et. i/s kilo

MANDARIJNEN
Extra, 6 voor ƒ!,-

Nieuwe Malta aardappelen per kilo 75

DONDERDAG:
5 pond harde uien en 5 pond
wortelen, 10 pond samen 99

In een wip
schoon schip

STOFZUIGERS alle merken, zonder
kassa-storting, vanaf ƒ 1,50 p.week.
Alle draagbare radiotoestellen, platenspelcrs, auto radio's en kleine
radiotoestellen, eveneens zonder
kassastortingü Vraagt bij ons
inlichtingen!
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT

Kostverlorenstraat 7 - Telcf. 2534

een auto
voor het
hele gezin

• standaard f 4795,— • wegenbelasting f 48,— p. j. • WA-verzekering
ca ƒ 100,— p.-j. a benzineverbruik bij 100 km ƒ 3,— (super) • goed voor
100.000 kilometers en vele jaren goedkoop autorijden •

DE RAAD BIJEEN
Vervolg van pagina l
mede ging tenslotte de heer Brèure
akkoord, waarna de raad het voorstel van B. en W. met algemene
stemmen overnam.
Ontslagen
Op verzoek werd aan de heer L.
van der Mije als ambtenaar groep
4 bij de dienst van publieke werken
eervol ontslag verleend uit deze
dienst en ook aan dhr. C. Zwemmer,
ambtenaar groep 7, de laatste onder
dankzegging voor de gedurende ruim
47 jaren aan de gemeente verleende
diensten.
Kamerstukken
De raad ging akkoord met de verkoop van 36 m2 grond aan de van
Galenstraat aan het P.E.N, voor het
bouwen van een transformatorhuisje
De heer Hose pleitte voor een vriendelijker aanzien van dit gebouwtje,
dat meestal in „bunkerform" verrijst. De wethouders Lindeman en
Kerkman toonden aan, dat dit om
praktische redenen onmogelijk was,
waarop de heer Gosen voorstelde er
ter opluistering een paar beelden op
te plaatsen. (Vrolijkheid).
De raad ging akkoord met het sluiten van een ongevallenverzekering
voor raadsleden in functie. De diverse
vergoedingen voor 1964 inzake het
onderwijs werden vastgesteld.
De openbare U.L.O. school kreeg
een krediet van f 340.— voor het
aanschaffen van leermiddelen ten
behoeve van het muziekonderwijs.
Financiële medewerking werd toegezegd aan het bestuur van de Bcatrixschool, voor het aanschaffen van
nieuwe Icerlingensets wegens toeneming van het aantal leerlingen.
Het aanvragen van Rijksvoorschotten ten behoeve van de woningbouw
ontmoette evenmin bezwaren, terwijl de raad akkoord ging met een
herziening van de vergoedingen
voor het brandweer-personeel, nadat
enkele opmerkingen van de heren
Hose en Koning door de voorzitter
waren beantwoord.
Aan de heer W. Kelder te Bussum
werd de benodigde grond verkocht
voor het bouwen van de tweede
helft van het complex van 52 huurwoninë'en, met 20 garages tussen de
Celsiusstraat en de Lorontzstraat.
De heer Koning kreeg op zijn vraag,
hoeveel huur deze woningen zouden
gaan doen, van wethouder Kerkman
te horen, dat dit ƒ 90.— per maand
zou zijn* een door de Minister voor
de tijd van 10 jaar bepaald bedrag,
zodat een eventuele nieuwe eigenaar binnen genoemde tijd deze
huur niet mag verhogen.
Rondvraag
De Keer C. Slegers vroeg aandacht
voor het verwaarloosde parkeerterrein in Zandvoort-zuid. De voorzitter zegde verbetering toe.
De heer D. Petrovitch meende, dat
de controle op het circuit geen
brandblus-apparatsn ter beschikking had. Drong aan op verstrekking hiervan. De voorzitter achtte

t

Overleden in de -Mariastichting te Haarlem" voorzien, van
de Sacramenten der Zieken,
onze lieve Man, Vader, Behuwd- en, Grootvader GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK '
Julianaweg 15
Zondag a.s. (vierde lijdenszondag)
10 en 7 uur Ds. P. J. O. de Bruijne
HERVORMDE KERK
Zondag a.s. (4e liijdenszondag)
10.30 uur: Ds. C. de Ru
10.30 uur: Jeugdkapel in het jeugdhuis. Spr. de heer W. Doevendans.
PAROCHIE H. AGATHA ;
H.H. Missen om 7.30 en 11.30 uur.
9.30 uur Hoogmis. 19.30 uur avondgebed.'In de week H. Missen om 7,
7.45 en 9 uur.
, >
Beatrixschool Zandvoort-noord:
H.H. Missen om 8.30 en 11.30 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds.'P. M. Luca
Rem. Amsterdam. 19.30 uur Huis
in de Duinen, Ds. J. Heidinga, Ned.
Herv. Haarlem.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. 15 uur samenkomst in
huize „Pniël", Zuiderstraat 3Spr. H. Veldkamp. , '
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gcmeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.
t

Jeugd
puistjes
drogen in met Purolpoeder.fi.soenfi.dit van veel belang en beloofde een
nader onderzoek.
De heer H. F. Hose vroeg' om een
betere verzorging, van de strandafgangen. Wethouder Lindeman antwpordde, dat dit vóór het komende
seizoen in orde zal zijn.
De heer A. Zoet had gezien, dat
de zwart geschilderde zebrapaden op
de Zandvoortseiaan, weer zwart-wit
optrokken, hetgeen ~•• verwarring
schept. De voorzitter verklaarde, dit
onmiddellijk in orde te zullen laten
maken.
De heer Gosen wilde graag weten,
wanneer het nieuwe hek nu eindelijk .om de kerktuirj zal komen op
het Kerkplein. Ds voorzitter verklaarde, dat' dit nog een punt van
bespreking uitmaakt in de schoonheidscommissie doch verwachtte
binnenkort" wel een oplossing.
Om kwart voor tienen werd daarna
deze „smakelijke" raadsvergadering
door de voorzitter gesloten, K'.

Official dealer

Garage Jac. Versteege & Zn., Pakveldstr. 21, Telef. 2323

„'t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortseiaan
Telefoon 02500 - 36503

HEEMSTEDE

't wordt lente, dus de tuin in!
Wij leveren U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: ASEF's GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN GRASZADEN.
NU REEDS IN VOORRAAD:
Dahlia's, Begonia's, Gladiolen en een pracht sortering lelie's.
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prjjsverhoging thuisbezorgd!
Wy geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant „Bloem- en groentezaden" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.

Glas- en verfhandel

G. de Leeuw
Schilder
Stationsstraat 9 - Telef. 2803

Speciaal adres
vakkundig
advies
Officieel dealer
PIETER SCHOEN
Zaandam

Verwen Uw ogen met
ONTSPIEGELDE BRILLEGLAZEN

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5
Op monturen
Erkend fondsleverancier
vastgestelde vergoeding.
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zo'nder kosten.

Heden kunnen weer meubilaire en
andere goederen voor de eerstkomende

veiling
worden ingebracht.

Electro Technisch Bureau
ZWEMMER
Swafuëstraat 6

Telefoon 4035

Een moderne electrische keuken
de droom van iedere huisvrouw!
,
In onze showroom demonstreren wij U gaarne
onze ELECTRISCHE FORNUIZEN en BOILERS
Alsmede de fantastisch werkende MIELE-WASAUTOMAAT.
SPECIALE VAATAFWAS-MACHINES
van de Wereldberoemde Hobart fabrieken.
Voor huishoudelijk en Klein-Horecabediijf.
In 5 minuten 150 kop en schotels
gewassen en gedroogd.

Stofzuigers alle merken en
prijzen
Verder een grote sortering electrische apparaten,
keukenklokken, scheerapparaten enz.
Vraagt demonstratie!
Ziet de etalage!

Inlichtingen telefoon 2164.
Veilinggebouw DE WITTE ZWAAN
Dorpsplein 2

A. HOEKEMA
Zr. Dina Brondersstrast 15
Zandvoort - Telefoon 3369
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES.
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

Schildersbedrijf

H. C. van Gog
A. J. v. d. Moolenstraat 38
Telefoon 4969
Binnen- en buitenwerk

Dr Ir
Wilhelmus Meester
Echtgenoot van Anna Maria
Elisabeth Hoppe
in de leeftijd van 69 jaar.,
Uit aller naam:
A.-M. E.'Hoppe
Zandvoort, 22 februari 1964'
De H. Uitvaartdienst .heeft
plaats- gehad op^ woensdag 26
februari j.I. in'de parochiekerk St Agatha te Zandvoort
en de begrafenis in hef-'familiegraf aldaar.
, , ,,

Begrafenissen

- . Crematie's

Rouwkamer ,

JAC. KOPER

DORPSPLEIN 11 '- TEL. 2872
Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel
vrijblijvend.
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort '

Openbare bekendmaking:.
De Direkteur van •, de dienst f van
publieke werken maakt bekend dat
gedurende de-'periode- yan J2jmaart
1964 t.m. 30 oktober. 1964 het huisvuil wordt opgehaald van 6.45 tot
17 uur. '
•'• _

Schildersbedrijf

C. J. PAAPL

' Borg. Beeckiuanstraat 33"
Telefoon 4755
Buitenwerk -^ • Binnenwerk
"Muurwerk"]"-" "^ _,
VERF GEEFT'FLÈURf

Bij feestklanken: , ' - - .
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254 '< Telef. 2150

Snuif
en Wrijf
Uw verkoudheid van neus.'
keel' of " borst

Haarlemse voorjaarsbeurs
A.s. donderdag 5 maart zal door
burgemeester Mr. O. P. F. M. Cremers van Haarlem, de jaarlijkse
Voorjaarsbeurs voor de vrouw in
het Krelagehuis Ie Haarlem officieel worden geopend. Het zal dan
de 22ste maal zijn, dat deze beurs
in Haarlem wordt gehouden. Dit
jaar zal de beurs' iedere werkdag
geopend zijn van 10-17 en van 1923 uur. Op de openingsdag en op
zondag 8 maart van 13-17 en van
19-23, uur.
Oorspronkelijk opgezet als vrouwenbeurs met een sterk locaal karakter, groeide deze beurs in de
loop der jaren uit tot de streekbeurs
voor Zuid Kenncmerïand, hetgeen
tot gevolg had, dat naast Haarlemse winkeliers, .steeds meer landelijke
concerns en bedrijven op deze beurs
hun opwachting kwamen maken,
waardoor het oorspronkelijke begrip, dat deze beurs een concurrent
zou betekenen voor de winkeliers uit
de omliggende plaatsen reeds lang
vervaagde en men juist zowel van
de zijde der winkeliers in alle plaatsen uit de omgeving van Haarlem,
een steeds grotere belangstelling
ging tonen.
Ook de belangstelling uit Zandvoort groeide in de loop dor jaren
en groeit nog elk jaar en het is
daarom, dat wij gaarne deze beurs
onder Uw aandacht brengen, omdat
deze leerzaam, interessant en prettig
is, en daarom - alleen al door de intieme sfeer, die men er heeft weten
te bereiken, ten volle een bezoek
waard is.
Het gaat met deze beurs steeds
excelsior, dank zij de voortvarende
leiding van de heren H. C. en H.
Vermeulen, bijgestaan door een actieve commissie van advies.
Ook dit jaar werd alles gedaan,
om de attractiviteit van de beurs
op te voeren. Naast de modeshow,
die 's morgens, 's middags en 's
avonds gehouden wordt, is in de
hal van hot gebouw thans een Oosterse snackbar ingericht, hetgeen
een primeur voor deze beurs betekent. U zult er kunnen kennis maken met heerlijke Oosterse gerechten, die in Oosterse sfeer en in Oostcrse klederdracht zullen worden
geserveerd en die U ter plaatse
kunt nuttigen, of mee naar huis
kunt nemen. Men zal zich hier een
ogenblik wanen in de tropen.
Voorts zal ' de Commissie voor
Huishoudelijke en gezinsvoorlichting
op alle dagen openbare cursussen
organiseren en demonstraties geven
onder meer in bloemen schikken,
paasversieringen, kleine geschenken
naaien, hoeden maken, pitriet vlechten enz.
Make-up demonstraties en huidanalyse zullen worden gegeven en
U zult kunnen kennis maken met
handweven in de huiskamer.
Voor de heren is er de grote stand
voor sport en camping, een pottenbakkerij, terwijl de verkeerspolitie
te Haarlem in een speciale stand
een „ogentest" gaat houden, waar
ieder zich gratis kan laten onderzoe,ken over mogelijke fouten in ,het

gezichtsvermogen, daar bij onderzoek is gebleken dat bij fietsers
49Vo, bij bromfietsers 54% en aulomobilisten 38% gebreken aan het
gezichtsvermogen werden vastgesteld.
Duizenden toegiftartikelen' zullen
weer aan het publiek worden uitgereikt, er zal een grote illuminatie
zijn en het ensemble Torn Erich
met Eddy Christiani verzorgt het
muzikale deel van deze beurs.
Wanneer wij' U een goede tip mogen geven: gaal U dan de beurs des
morgens eens bezoeken, dan is het
er minder druk en zijn alle stands'
geopend en alle attracties van kracht
En maakt U bij voorkeur gebruik
van de in dit blad afgedrukte waardebon, die een reductie geeft van
50 et. op de toegangsprijs, terwijl
U, wanneer U de kaartjes koopt bij
ons voorverkoop-adres, boekhandel
van Petegem in de Kerkstraat, U
lang wachten voor de loketten voorkomt.

DOKTERSDIENST
. '..,....
Inlichtingen, over -de--"weêkenddiensten worden verstrekt- via het
telefoon-nummer--van de huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSXERS
Zondag a.s.: Zuster Ar Langeveld,
Gasthuishofje 27, telefoon "27"91.
VERLOSKUNDIGE:-- Zondag a.s.: -Mej. G. Bokrnaï
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:

"

•:~."

Zondag a.s.: Dr. W. Baljet, Kenaupark 13, Haarlem, lel.' (02500), 14524.

APOTHEKEN:"
Van zaterdag 29 februari t.m. yrijdag 6 maart na 6.30 uur 's avo'nds:
avond- nacht en zondagsdlenst, de
Zandvoortse apotheek, Haltestraat 8
telefoon 3185. >
- . -.'
Echter uitsluitend voor receptenspoedgevallen. D& diensten
wisselen
's zaterdagsavonds om 16.30 uur:

Voorjaarsmodellen

SCHOENHANDEL

• Annex' reparatie-afdeling

Sehrikkelboekenweek
1964

29 FEBRUARI - - 7 MAART

Indien U voor ƒ 5,— aan boeken besteedt gedurende
noemde periode, ontvangt U

bovenga--

Gratis de boeiende
detective-roman
„VIER VINGERS"
door Robert'van Gulik.
Zij, die op 29 februari geboren werden, ontvangen dit boekenweek-gesohenk geheel GRATIS.
,' - •
DOET ALLEN MEE, BOEKENWEEK 1964 ' '.
tot een'daverend succes te maken!
De Zandvoortse boekhandelaren:
KOPER-KOREMAN, TOLWEG 18, TELEF. 4321. '
LORENZ, HALTESTRAAT 15,, TELEF. 2154.
VAN PETEGEM, KERKSTRAAT 28, TELEF. 4201. •

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of '4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

OKT. 1928

Veertig jaar in Zandvoort.

*K"

'

Th. v.d. Meulen
'
TANDARTS
Behandeling alleen
volgens afspraak

AUTOVERHUUR
Grote ..nieuwe Volkswagen
Volkcwagens '62 en '63
Óók Opel's Rekord '62-'63
en •Chevrolet-Impala
Pieters, Haarlemmerstr. 2,
Telèf;-.4200 en 3652
Restaurant RINKEL
VRA'AGT~vôor direct:
.£„- V.. -LEERLING-KOK

B"R A N D K A S T
gevr. Aanb. met merk,
^hoogle-. en pffij&:aanf.Postbus ,6 te- Soest. ,

DONDERDAG 27 en VRIJDAG 28 FEBR. 8 UUR

RIFIFI IN AMSTERDAM

Linoleums - Colorfnyl tegels - Balatums

Joban Kaart als Commissaris - Antoii Geesink
als rechercheur van Politie. Du Rififi in Amsterdam is een spannende en humoristische Neder landse film. Een Nederlandse thriller van formaat die zich afspeelt in „Donker Amsterdam".
Toegang 14 jaar.

LUXAFLEX ZONWERING

Haltestraat 27-29, Tel. 2596, Zandvoort

WIST U
dat 20°/o korting op alle
stoomgoederen permanent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal

KERKSTRAAT 26

Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Dr. J. P. Thysseweg 14, Tel. 4015

In pijpen een grote sortering,
Tabakken naar ieders waardering,
Een enorme collectie sigaren,
Wie bij Drommel kcopt,
(koopt er jaren!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telei'oon 2151
Kerkstraat 35
Telefoon 2452

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

*

Nooy's
Kleurenactïe no. 2
De eerste actie stond in het teken van de blauwe
prijskaarten, nu vanaf a.s. zaterdag

ZONDAGMIDDAG l MAART - 2.30 UUR:

de gele prijskaarten actie

Revolverdamp in Tucson

slechts 10 dagen.

met Mark 'Stevens - Forrest Tucker.
Een pistoolschot veranderde vreedzaam Arizona
in een vlammende hel. Opwindende avonturen.
Cinemascope en kleuren. Toegong alle leeftijden.

Zie onze prijzen, ze zijn fabelachtig laag!
Zie onze etalage Grote Krocht.
Unieke aanbiedingen.

Chemische wasserij
en ververij

KEYSER
Telefoon 2653

GEVR.: maand juli voor
echtpaar met 2 kind. (4l'/s jr.) WOONRUIMTE m.
vrije keuken. Br. m. prijsopgave aan de Hr.Wielage,
de L. v. Vlaanderenstr. 22,
A'dam. Tel. 020 - 184066.

STEEDS genoegen en NOOIT spijt,
voor wie van ons een BROMMER berijdt!

W p N I N G R U I L
Aangeb. in Heemstede:
nieuw vrij huis, 5 kam., vv
en a. tuin, huur ƒ 95,- p.m.
Gevr. in Zvrt.: een huis,
mag oud zijn. Event. óók
koop. Br. no. 27-2 bureau
van dit blad.

Café Oomstee
Elke donderdag en vrijdag
SPECIALE
MOSSELEN-AVOND
Zeestraat 62 - Telef. 2263

Tï^HUUR GEVRAAGD v.
perman.: FLATJE,.TUINHUISJE of 2 KAMERS m.
Lompen 25 - - M "et. p. kg. kookgel. v. 2 dames b.b.h.h.
Kranten, tijdschriften, geel Br. no. 28-2 bur. v.d. blad.
koper, rood koper, zink,
2e PROGRAMMA
--lood,"" ijzer, haarden, gey' sers teten beursnoteringen- zonder uw toestel, omte~•>• POTGIETBRSTRAAT 32 bouwen (al is het "10 jaar
oud), kijken ,naar liet 2e
. , . TEL. 4176
programma. "Met garantie,
'. .U belt, wij komen!
gem. betaling Antennebouw
GEVRAAGD te Zandvoort J. KERKMAN, BeeckmanBENEDENHTJIS, in ruil v. straat 36, tel. 4307.
gezellig boven hoekhuis;
vrij eigen'deur. Bev.: 3 k., MEISJE, dat veel van kin3 slaapkamertjes, gr. zol- deren houdt, biedt zich
der. Huur ƒ15,— p. week. aan bij familie m. kleine,
H. Dalman, Rijksstraatweg kinderen, intern, van 15
maart tot sept. Event. óók
' 108 rood, .Haarlem.
bij weduwnaar m. kl. kinGEVR.: Nette WERKSTER deren. Telef. na 6 uur: 020
voor 2 middagen p. week. 85009.
Goed loon. Aanm.: Kostverlorenstr. 94, Zandvoort. Financiering van nieuwe
en gebruikte automobielen.
PEDICURE - MANICURE W.A. Verzekering motorVoet- en handmassage
rijtuigen. Zaterdag tot l u.
- Steunzolen naar. maat.
geopend. Admin.kant.Kroes
Zijlweg 46, Haarlem, Telef.
Med. Gedipt.
17632.

en luister

Alle toonaangevende merken BROMFIETSEN
model 1964, welke binnenkort getoond worden
op de R.A.I. te Amsterdam, zijn nu reeds bij
ons uit voorraad leverbaar, o.a.: Sparta. Puch,
Union, Kreidler, Rap., N. S. U., Fietsaumatic,
Zundapp enz.
Tevens grote collectie rijwielen.
Onderhoud^ - Reparatie.

JAC.

VERSTEEGE & Zn.

PAKVELDSTRAAT 21

^*%

-

TELEFOON 2323

^^f

eerst naar %222S>
Nieuwe TV? Nfeuwe radio? Laat ze werkelijk
'nieuw zijn. Kies Graetz! Nieuwste TV-triomf: de
gemetaliseerde beeldbuis. Maakt extra filter overbodfg. Nog scherper beeld en veel minder reflectie. ,Qok in Graetz radio - tafeltoestellen, radiogrammofoons, transistors - de nieuwste technische vindingen, o.a. stereo. Kom Het verschil zien
en horen.
EXTRA GRAETZ GARANTIE!
Alle Graefz toestellen zijn voorzion van het officiële Test-certificaat voor Nederland

Akersloot

Landman, Strandpaviljoen betaalt voor lompen 30 et.
Zeestraat, VRAAGT voor per kg. T(jdschriften, kranhet a.s. seizoen SERVEER- ten en karton 5 et. per kg.
STER. Aanm.: Gerkestr.32
Lood 55 et. per kg.
Nette TOILETJUFFROUW Zink 45 et. p. kg. Koper,
GEVR. 3 dagen per week. geysers, baden, haarden,
Aanm.: Mevr. Stolk, Kost- tegen de hoogste waarde.
Alles wordt gehaald.
verlorenstraat- 70a, tel. 3883
Pakhuis: Schelpenplefa 7,
Te koop: Trapnaaimachine
Telef. 2845
N A ' A I M A C H I N E S SERVEERSTER gevraagd
Reparatie, taxatie, inruil. op het strand. J. Brand,
W. Dra\jerstr. 12, Tel. 3751 Oosterparkstr. 60, tel. 2971
TE HUUR GEVR.:
2 ben.k. TE KOOP GEVRAAGD
(gem.) m. k.1 of gebr. v. k. De Zandvoortse Operette
voor maart, april en mei. Vereniging heeft dringend
Tel. 3323, of brieven letter behoefte aan een goede
D bureau van dit blad.
piano, doch heeft maar
.TE KOOH AANG.: FORD weinig geld. Wie helpt
-Mercury Monterey, ger. haar uit de nood.' Tel. aanmotor, nieuwe banden m. biedingen worden gaarne
wit zijvlak. Trekhaak,radio ingewacht bij Mevr.Schaap
en vele ace. Pr. auto Uiter- Telef. 2602.
• ste prijs f1250,-. Tel. 2294 Geh. vrouw 30 j. 2 kiudeHUUR Philips-TELEVISIE ren 3 en 5'/2 j. zoekt convoor- ƒ 25,95 per maand, tact met dito j. vrouw voor
gezellige omgang. Br. no. 15
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop. MEISJE GEVRAAGD voor
Morgen al bij U thuis? Bel winkel en huishouding.
dan vóór 6 uur 020-249767 Br. no. 12 bur. v.d. blad.
en 's avonds 02964 - 17971
TERRASSTOELEN
BIEDT ZICH AAN: Jong
keihard gemoffeld, stamodern werkend HERENlen frame met plasticKAPPER v. seizoenwerk.
draad, in 4-kleuren, per
Br. no. 26-2 bur. v.d. blad.
stuk ƒ 19,—. Bü afname
W O N I N G R U I L
24 stuks 20% korting.
Aangeb.: Huis te Blaricum,
Prachtige zware lig('t Gooi), bev. suite, 3 slp.k.
stoelen met armleuning,
garage, ƒ 110,- pjn. Gevr.
per stuk ƒ 12,50.
heel huis. Inl. tel. 02953 Verder enorme sortering
2268.
caféstoelen en tafels
tegen fantastisch lage
Wpninginrichting
prijzen.
HEEMEIJER
Joh. v.d.Voort, Plantage
Van Ostadestraat 7a
Middenlaan 70, AmsterTelefoon 3116
dam, Telefc 020 - 50667
Kan weer stoffcerwerk
947406.,

aannemen.

ZATERDAG 29 FEBR. en ZONDAG l MAART
8 UUR:

Gordijnen - Tapijten - Cocosartikelen

hoogste, waarde!

Mevr. A.M. v.d. Mije-Walet
Haarlemmerstr.46, Tel.3989

met Holiday on ice - Lionel Hamptoii - Jewel
Box Revue. Het nachtleven in. Amerika's grootste steden met de meest geraifmeerde en originele attracties. De grootste show ooit vertoond*
Toegang 18 jaar.

Meubelen - Bedden - Ledikanten - Dekens

M. Molenaarstraat 6, Tel. 3759

HEEMSTEDE / AERDENHOUT

AMERIKA BIJ NACHT

BEHANGERIJ
STOFFEERDERIJ
BEDDENMAKERIJ

SCHOONHEIDS,
SPECIALISTE
__.,_Fedicure - Manicure
- Massage
-ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij V aan huis

Spreekuren ongewijzigd.

MONOPOLt

1963

ALGEHELE INTERIEUR-VERZORGING

, Voetkundige

'TANDARTS
deelt mede, dat zijn
• ziekenfondspraktijk
wordt waargenomen
door-collega
H. C. HEIDEMAN

OKT.
Veertig jaar toonaangevend:

fa. L iïatöedux &

AMANDA BALKE

TH. v.d. Heulen

Vraagt naar onze speciale wynaanbiedingen!

Dé speciaalzaak in wijnen en .gedistilleerd

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

DISCOTARIA
Thorbeckestraat 15 - Tel. 3378 - Zandvoort

DE LENTE IS ER!
U kunt Uw bestellingen voor
Uw tuin weer opgeven!
Bloemzaden - vaste planten,
heesters enz.
Grote sortering voorjaarsbloemen en leuk opgemaakte
bloemstukjes.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65
TELEFOON 2060
Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten l
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prQs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage l

Het beste
Koop je niet zó maar ergens!
Daarvoor moet je naar de vakman!

C.
Kostverlorenstraat 68 - Telefoon 2071
ERKEND HORLOGER.

LEBRU

is zulk een vakman!

POSTSTRAAT 12 (i.o. Consultatiebureau)
Deze week hebben vvy weer een speciale aanbiedingü! Prima nylons voor slechts 98 et.
Grote sortering in Dames- Heren- en Kindcrportemonnaies. Bcursjes vanaf 90 et. Werkhandschoenen.
Reistassen,
boodschappentassen,
Diplomatentassen, schooltassen. Herenanklets.
Heeft U een suedejasje nodig, komt U eens vrijblijvend bij ons langs. Wij verstrekken U gaarne
hierover alle gewenste inlichtingen.

Uw adres:

LEBRU

De vissersstaking is geëindigd!

Vishandel Piet Paap
start weer met lage prijzen!
VERSE GROTE GARNALEN
ƒ 1,75 por kg.
VERS GEPELDE GARNALEN ƒ0,90 per 100 gr.
VERSE EN GEKOOKTE MOSSELEN
SCHELVIS lever en kuitjcs
65 cent per pond
GROTE POT MOSSELEN
ƒ 1,00
GROTE POT ZURE HARING 6-8 stuks ƒ 1,00
3 GROTE GEBAKKENi SCHOLLEN .... ƒ 1,25
Wij bieden aan 10 liter blik augurken
60-70 stuks ƒ 6,50
Alle soorten zuurwaren
Visconservcn
HALTESTRAAT 61
TELEFOON 2171

Eigen reparatie inrichting
met clectronische apparatuur.
KOOP IETS, WAAR JE WAT AAN HEBT:

Koop een
horloge!

ERKENDE PHILIPS

RADIO EN TELEVISIE

urn SWICE

PHILIPS

-

ERRES

-

BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

J

lf CTI l D
. f\ C VJ t\

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Bur

S- Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

BEHANGEN" of STOFFEREN,
zeil leggen en tapijt keren!

r

J. van den Bos
woninginrichting
Bilderdykstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

^001

NIEUW!

Onderga

vloeibare nagels!

het wonder

In zes minuten mooie echte
nagels. Geen gebroken of gescheurde nagels meer, met
TAYLOR NAGEL NEU.

van deze

verrukkelijke
lichte bra.
De speciaal gevoerde ondwcup zorgt voor extra
uplift. De perfecte pasvorm geeft U een ideaal
silhouet. Met de charme van geborduurde bloemmotieven voelt U zich "de bloem" tussen alle andere.

te kopen

Drogisterij
BLAAUBOER

luist

Haltestraat 46 - Telef. 2392

Style 317 in zeer fijne poplin l 9.95. Style
318 in nylon met kanten bovencups { 10.95.
A cup 32-36, B en C cup 32-40

EEN TAXI?

Kostverlorenstraat 49 — Telefoon 4492

met wortelen

Voor een moderne coupe

1/1 BLIK9 - NU

uitgevoerd door vakkundig personae!
gaat men in Zandvoort bij voordeur
naar:

Spoetdet's
voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14 -

TELEFOON 2462

Een oud en vertrouwd adres.
In onze speciale Parfumerie-afdeling
vindt U voor elck wat wils.
Do merken: Yardley, Tabac, Bourjois,
4711, Old Spice, Boldoot, Maja etc.
spreken voor zichzelf. •
Parfum, lotion, zeep, lipstic, nagellak, poe'
der en crème, voor moeder en dochter.
After en pre shave, haarlotion, brülantine,
scheerapparaten enz. voor vader en zoon.
Ziet de etalage's.

Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Appelmo

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
'Telef. 2150

VOOR EEN 1/2 LITER PUDDING
CHOC. OF VANILLE - PER PAKJE
Assurantie Kantoor

JAC.

HOEKEMA

Lïebfraumïlcti

ALLE VERZEKERINGEN
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394
Agent Levensverzekering Mij.
Utrecht. Holland Groep van
1859 Schade Verzekering.
Stichting Vezeno Ziektekosten
Kostprijspolis. Auto verzekering.
FINANCIERINGEN.

BECKING EN BONGERS - DAVONETTE
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

Voorjaars collectie
ZOMER JURKJES
Terlonka pakjes
V. HALS PULLOVERS
Nylon Blouses
DRALON PLOOIROKJES
Anoracks

Geen bezwaart
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

HALTESTRAAT 59
Contant zegels - Voorzorgzegels

Philips huishoudelijke
apparaten

'N DELICATESSE -100 GRAM

GELARDEERDE LEVER

Uw Perzisch
tapijt stuk?
Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

BELEGEN - 5OO

Lever pastei _
Erwtensoep.

Diaconiehuisstraat 9 - Telef. 4752
BIJZONDERE AANBIEDING!
Geen 5, geen 10 maar 15 knotsen
van SINAASAPPELEN
ƒ 1,25
Elke dag1 vers voorradig:
Raapstolen, spina^ie, andijvie, sla,
komkommers, bloemkool, rabarber,
tomaten, champignons en geschilde
aardappelen.
Zaterdag: 4 pond handappelen 98 et.
Dinsdag: lt/« pond panklare gesneden Rode Kool
15 et.
Donderdag: l'/2 pond panklare
Hutspot 27 et.

met regelknop voor juiste roostermgsgraad [
dank zij nauwkeurig reagerende Ihermostaat l
In groen, zalm of blauw In chroom l 53 50 l^a

ƒ 19,75

PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

gj

MET ROOKWORST - 1/1 BUK

BIJ 3 PAAR JOLIE MADAME NYLONS è f 1.55 PER PAAR

Vraag in de AH-winkel de prospectussen van de

Premie-van-de-Maand-Club
Keuze uit tientallen fantastische premies tegen angelooflijk-lage Clubprijzen

A™" __^«f??s:«f?S

Prijzen gelden
van donderdag
27 februari
t/m woensdag
4 maart

Bjj feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Bezoekt de uitvoering van
op zaterdag 29 februari aanvang 20 uur in café
restaurant „Zomerlust", Kosterstraat 5
Medewerkenden: De muziekkapel o.l.v. de heer
J. J. Wildschut
Het gitaar/zangduo „The Sea horses"
De strandjutters met populaire muziek
De folklorevereniging „de Wurf" met de'
daveren sketch „Zomerverhuur"
Een echt Zandvoortse avond, die U niet moogt
missen!
Na afloop bal met medewerking Trio Ed Willians
ENTREE ƒ 1,25
Kaarten verkrijgbaar bij:
A. Balledux, Haltestraat 27-29
A. Schaper, Haltestraat 32a
en des avonds voor zover voorradig aan de zaal.

voor bediening etc.
Tevens enige KAMER - WERKMEISJES
HOTEL - PENSION PABER
Kostverlorenstraat 15 - Telefoon 2825

Te huur gevraagd:
een GEMEUBILEERDE KAMER voor
't hele jaar. (Als bureau te gebruiken voor
in-export). Brieven: H. Grefkes,
415 Krefeld, Postfach 317, Duitsland.

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS

WiJFieil

Nette jongen gevraagd

Zandvoorts Muziekkapel

enige nette meisjes

Eloctrische koffiemolen

BLIKJE 100 GRAM

GRAM

MAGER
250 GRAM

Voor het komende seizoen gevraagd:

Philips automatische broodrooster f.49.95

FORS BLIK
10 STUKS

Casseler-rïb
Rookvlees

Zandv. groenteen fruithal

In KINDERKLEDING voor de PAAS
is NOTTEN de baas

^- Si?s

IN JUS

Krijgt U gasten?

Telef. 4823

poplin en nylon voor jongens en
meisjes.
POPLIN REGEN JASJES
Baby-goed

INPRIJSVERLAAGD NÜ

Gebraden

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort

Zeer aparte

3O

DEL1CATA KWALITEIT - ROL 100 GR.

Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

Verkoop van
olie- en kolenhaarden

1/1 BLIK

OI1

•
•

Groente- en Fruilhandel C. DRAIJER & ZN.
Van Ostadestraat 9.

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.
Soendastraat 17 - Haarlem
Tel. 02500 - 50131
Levering alle soorten tegels in kleuren. "• ~
Ook voor Hotels en pensions.
Laat vakkundig Uw oude paden in orde maken.

KERKSTRAAT9 - TELEFOON 215O
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

'./1

i !,„- Il

Tweede blad Zandvoorts Nieuwsblad, 24e jaargang ho. 34
In onze maatschappij met haar
hoge technische beschaving, verdwalen veel mensen, die niet kunnen voldoen aan de eisen, welke
hen worden gesteld. Deze verdwaalden krijgen het benauwende gevoel
van hulpeloosheid, het gevoel van
niet meer verder te kunnen. Smalend wordt er wel van deze mensen
gezegd: „Ach hij is niet helemaal
volwaardig".
Dit zijn" echter mensen evenals wij,
alleen minder bedeeld. Het zijn
onze medemensen, die geholpen
moeten worden. In de 12 Groesbeekse Tehuizen worden reeds meer
dan 30 jaren'doze mensen opgevan-gen en verzorgd. Er wordt getracht
hen nieuwe levensmoed te geven,
zodat zij weer gesterkt opnieuw het
leven aandurven en aankunnen.
Velen verblijven er die wel het
levensgeluk hervinden, doch beangst
blijven voor de strenge maatschappij
en niet terug durven noch kunnen.
Niet alleen volwassen mannen en
vrouwen' genieten in die Tehuizen
deze opvang. Ook vele kinderen van
ouders, die niet konden voldoen
aan de eis van een liefdevolle opvoeding, verblijven daar.
De collecte, vyelke van 5 t.m. 7
maart in Zandvoort wordt gehouden,
hoeft ten doel de hulp on steun
voor die velen uit te breiden. Er
zijn n.l. nog heel veel mensen, die
graag in een der tehuizen geplaatst
zouden willen worden. Alle plaatsen zijn bezet. Helpt mee om ook
deze onze medemensen van alle
gezindten, van allerlei rang en stand
de nodige verzorging te geven.
Steunt door te.geven of te collecteren.

WETENSWAARDIGHEDEN UIT VROEGER EEUWEN
(Vervolg)
Op 4 december 1595 werd een verbod tijden geweest zijn, de gemeente gevoor vloeken en zondags-arbeid van
rieven met vleesch ofte andere vicIcracht en wel ais volgt:
tualien - daarmede niet langer zulOrdonnantiën, keuren en do statu- len mogen voorstaan, dan totdat die
ten geordonneerd, gekeurd en gesta- predikatie begint. Van gelijken, dat
tueerd bij de baljuw van Brederode alle'bakkers en tappers, wier goeen mannen van leen, 4 december 1595 deren mede dagelijks gezocht worden, en tot gestadigen nood gehaald
I
gedurende de predikatie
Wordt gekeurd en geboden, dat worden,
niemand mogen gerieven, dan de
van nu voortaan niemand van de in- hoogen
nood bij avontuur 'zulks
gezetenen van Brederode hem en verschoonde.
En na de predikatie
.vervordere te zweren of te vloeken niet
dan eerlijker wijs met
op poene van drie Kennemerponden, halveanders
besloten winkels tot een teeofte meerder naar gelegenheid der
van den vierdag, gelijk in de
zake, te verbeuren ton behoeve van ken
wierd getolereerd, op de boede baljuw en dat zo dikwijls en me- steden
te van 3 K. ponden, te garen als
nigmaal, als iemand 't zelve doende voren.
bevonden zal worden.
V
II
Idem wordt gekeurd en geboden,
Idem wordt gekeurd en geboden,
dat niemand hem ec vervordere op
dat niemand hem en vervordere dui- zondagen en andere feestdagen als
velse dingen, waarzeggingen ofte voren, eenige rechterlijke getuigen
zegeninge te gebruiken op poen,e van
te hooren, collecten van posten of
10 Kennemerponden te verbeuren
giften te doen, op de boeten van 10
meerder ofte minder naar qualiteit K. ponden.
van 't delict en de persoon en onverVI
minderd de straffen tegen, sommige
Idem wordt gekeurd en geboden,
stukken gestatueerd bij beschreven
dat niemand hem en vervordere op
rechten, zoo dikwijls en menigmaal
zondagen en andere feestdagen als
iemand 't zelve doel en „ daarover
voren,' rederijkers te houden of met
bekeurd zal worden.
den bal te spelen of te dansen gedurende de predikatie op boete van
" III
5 K. ponden.
Zoomede zullen in dezelfde boeten
VII
vervallen alle diegenen, die tot
Idem wordt gekeurd',, en geboden,
waarzeggers, ,bezweerders en zoodat niemand hem er vervordere op
genoemde hen laten vinden, om die
zelve hare waarzeggerije te gen'o-- • gelijke dagen rekeningen te sluiten,
verhuizin^e ofte vcrpachtinge van
ten en hun daarmede te behelp :n.
landen te doen in 't openbare op de
IV
boete van 3 K. ponden.
n
Idem wordt gekeurd en geboden,
° Baljuw van Brederode,
dat alle verlofhouders en alle andere
Werner van Batenburg.
die op zondagen en andere gcwoonWordt vervolgd
lijke feestdagen, die van alle oude

Zandvoortse Operette Vereniging
In deze tijd van televisie en mechanischc muziek moet het toch wel
weldadig aandoen, dat U 2x per jaar
van een goed verzorgde en muzikaal
verantwoorde operette uitvoering
kunt genieten.
Dit leeft, is spontaan en sfeervol.
U .wordt zonder meer meegetrokken
in de werveling van klanken en
kleuren. Als het doek voor de laatste maal valt en U komt tot de werkelijkheid terug, szult U zeer beslist
zeggen!
„Wat is ,dat mooi en wat heb ik genoten. Dat ga ik meer zien"
Waarschijnlijk realiseert U zich
niet hoeveel vrije tijd en" hoeveel
geld is besteed ' om -een dergelijke
avond mogelijk^te maken, temeer
daar 'déze "üïtvoèr&igen'""worden"ge-"
geven door een'amateur-vereniging,
n.l. „De Zandvoortse Operette Vereniging, opgericht l januari 1948.
Om dit mooie, maar kostbare werk
te kunnen blijven doen, heeft zij
echter de steun van U allen nodig.
Alle inwoners van Zandvoort dienen
als één man achter hun operette
vereniging _te staan.
Zandvoort kan dan trots zijn op haar
operette en de operette op Zandvoort.
Alleen als U allen Uw steun wilt
geven, kan het artistieke peil nog
verder worden opgevoerd.
Deze steun behoeft voor U geen probleem te zijn, maar voor de operetJ.everenlging betekent het, vele
"kleintjes maken één grote.
Voor slechts ƒ 6,— per jaar of ƒ 0,50
per maand bent U reeds donateur
(trice) en bent U verzekerd van één
plaats per voorstelling.
Kunt U meer missen, geeft U dan
op als kunstlievend lid. U heeft dan
recht op één gereserveerde plaats
per voorstelling'. In dit geval is de
minimumbijdrage ƒ 10,— per jaar.
Wilt U actief medewerken? Ook
dit is geen bezwaar. Als lid bent U
bij ons van harte welkom. De contributie bedraagt ƒ l,— p'er week en
wij repeteren woensdagsavonds te
8 uur in de benedenzaal van Hotel
Keur in de Zeestraat.
- Het wordt U zo gemakkelijk' moge-,
lijk gemaakt, maar stelt U dan niet
» uit tot morgen, wat ge heden doen
kunt.
SUPPORTERSVERENIGING
„CEEL-BLAUW"
Tijdens de'gehouden jaarvergadering van de supportersvereniging
„Geel-Blauw" werden de periodiek
aftredende bestuursleden: E. Kerk-_
man, voorzitter, E. N. van Petegem
penningmeester, K. "F. Koning en
P. Paap commissarissen, bij acclamatie herkozen.
In de'kascommissio werden benoemd de heren J. C. Kraaijenoord
en J. Paap.

Neemt U even de pen ter hand en
vult U onderstaand strookje in. U
stuurt het terug aan ons secretariaat
Mevr. T. Schaap-Sleeman, Kleine
Krocht 5, Zandvoort.
Voor de rest zorgen wij.
/
Uitknippen én opsturen
Ondergetekende:
Mej./de Heer/Mevr
Adres:
Woonplaats:
melt zich hiermede aan: "
l.^als .„donateur(trice) ad ƒ 6,— per
jaarjof ƒ 0,50 per maand.
2. als künstliovend lid ad ƒ
per jaar (minimumbijdrage ƒ 10,—
per jaar)
3. als lid ad ƒ l,— per week.
(doorhalen wat niet van toepassing
is)
MET HUURAUTO TEGEN
WINKELPUI
De 22 jarige banketbakker J. T.
uit Zandvoort had zondagmorgen
een auto gehuurd bij een Zandvoorts
garagebedrijf om een dagje te gaan
toeren. In de Haltestraat geraakte
hij met vrij grote snelheid in een
slip, botste eerst tegen een boom en
vervolgens tegen de pui van perceel Haltestraat 54, waarin de slagerij van de heer V. gevestigd is.
De auto was na deze capriolen vrijwel doormidden gespleten. De bestuurder kwam er nog vrij goed af.
Hij liep een heupfractuur op en
moest naar het Grote Gasthuis in
Haarlem worden overgebracht. De
winkelpui werd ontzet, terwijl het
grote etalageraam. verbrijzeld werd.
De auto, die totaal was vernield,
moest worden weggesleept.
UITSLAG PUZZELRIT
De puzzelrit, die de motorclub
„Zandvoort" zaterdag j.l. organiseerde bracht 63 deelnemers aan de
start, waarvan 61 :n'auto's en 2 op
motoren.'
Bij de auto's ging de eerste prijs
naar S. P. Bakker niet 252 strafpunten, 2 G. Broekhuizen 259 strafpuntcn on 3 W. F. van Andel met
279 s£rafpunten.
Bij de motoren werd winnaar A.
Heyerse met 495 strafpunten.
HORECA-DIFLOMA BEHAALD
De heer .Th. van Veen, beheerder
van het Gemeenschapshuis aan het
Schoolplein, slaagde vorige week
voor het Horeca-diploma. Onze hartelijke gelukwensen!

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

TELEFOON Z682

ONZE BIJZONDERE REKLAME:
750 gram SCHOUDERCARBONADE . . . . ƒ 4,25
500 gram PRIMA RUNDERLAPPEN v.a. ƒ 2,50
500 gram LENDE-ENTRECôTE
ƒ 3,75
100
100
100
100

gr.
gr.
gr.
gr.

VOOR DE BOTERHAM:
150 gr. Gel. Lever
Pork en
150 gr. Pekelvlees .
Pekelvlees
85 et.
250 gr. Gek. Worst
Gebr. Gehakt en
250 gr. Leverworst
Pekelvlees
85 et.
98 et.
150 gr. Ham

98
85
95
80

et.
et.
et.
ot.

UITVOERING IN DE
BODAANSTICHTING
Het bestuur van dé A. G. Bodaanstichting, het tehuis voor bejaarden
te Bentveld, laat geen gelegenheid
voorbijgaan, de bewoners van het
tehuis zoveel mogelijk afleiding en
genoegen te bezorgen. Het prachtig
ingerichte tehuis, uniek gelegen temidden van ongerept natuurschoon
iii het Naaldenveld, was het eerste
tehuis in ons land, dat voor de bewoners een midget-golfbaan liet
aanleggen, een voorbeeld, dat nog
slechts zeer sporadisch werd gevolgd. In de zomermaanden organisecrt men diverse uitstapjes, onder
.andere naar de Bollenvelden, de
bloeiende Betuwe en vele anderebezienswaardigheden in ons land en
gedurende de winterperiode brengen, talrijke avonden van ontspanmng en genot, vreugde en afleiding
in de levensavond van deze bejaarden, die overigens-in dit met luxe
en comfort omgeven tehuis van een
benijdenswaardig en rustig leven
kunnen genieten.
In. augustus a.s. zal de A.G. Bodaanstichting het feit van het eerste
lustrum eveneens niet onopgemerkt
laten voorbijgaan.
l
Woensdagavond was het Neder,landse Marionetten theater van Bert
Brugman' aanwezig, met een opvoering van de opera-comique „De barbier van Bagdad]" van Peter Cdrnelius. Het. was_de, derde maal „daLdit.,
Tiïeater in het tehuis" optrad, het
vorig jaar kwam men namelijk met
Faust en het jaar daarvoor mét
Eigoletto. Zulk een uitvoering betekent altijd een. gebeurtenis, want
niet alleen de bewoners zijn aan-,
wezig, doch deze worden tevens in
de gelegenheid gesteld, familie en
kennissen te introduceren. Een groot
aantal personen was dan ook in de
voor dit doel zo prachtig geschikte
"uitvoerings- en rccreatiezaal aanwezi£ bij deze miniatuur-opera-uitvoering in intieme kring. En opnieuw deed Bert Brugman met zijn
assistenten de aanwezigen van de
ene verbazing in de andere vallen
met deze kostelijke opvoering van
het sprookjesachtig gegeven, temidden van fantastische decors en
prachtig doorkomende muziek en
zang.
Deze avond werd een der hoogtepunten van het nu bijna afgelopen
winterseizoen, dat half maart besloten zal worden met een opvoering
van het toneelspel „Verloren horizon" door de toneelgroep „Sandevoerde", een avond, waarnaar reeds
nu door de bewoners van het tehuis
reikhalzend wordt uitgezien.
e-

EXPOSITIE FOTOKRING
„ZANDVOORT"
De „Fotokring Zandvoort", vercniging van amateurfotografen, organisecrt tijdens de komende Paasdagen in het Gemeenschapshuis een
„fotowedstrijd Zandvoort 1964". Een
aparte afdeling zal op deze expositie worden toegewezen aan leden
van de fotokring. Maandagavond j.l.
kwam de jury bijeen in het Raadhuis, om do ingezonden foto's te beoordelen. Deze jury bestond uit de
heren Burgemeester Mr. H. M. van
Fenema, J. B. Th. Hugenholtz, W. F.
B. Bosman, D. Petrovitch, W. F. P.
Berlott en C. Kuypcr. Ruim anderhalf uur bleek nodig te zijn, om uit
do 72 ingezonden foto's, waaronder
bijzonder mooie en frappante opnamen, te beoordelen in de drie klassen, namelijk beginners, gevorderden en hoofdklasse. Op dinsdag 17
maart zal de jury met de leden en
genodigden in het Gemecnschapshuis bijeenkomen waar Zandvoorts
burgemeester de uitslag zal bekend
maken en de prijzen zal uitreiken.
VOOR HEN DIE DAMMEN
Volgende week krijgt U van mij
een> ranglijstje van de tot op heden
gespeelde wedstijden, dat is pngeveer de helft van de competitie.
In de onderlingeicompetitie is het
afgelopen woensdag weer spannend
geweest. De spelers gaven elkaar
weinig toe zodat er weer verschillende afgebroken partijen waren. Te
vermelden is wel' de mooie overwinning van de heer G. ter Wolbeek
óp de heer J. Ovaa. Hier de verdere
uitslagen:
Th. ter Wolbeek - A. Hookema 0-2
G. ter! Wolbeek - J. Ovaa
2-0
P. Versteege - P. A. H. Smit 2-0
F. v. Beemi - E. Fransen
1-1
J. Schuilen - M. J. Klatser
2-0
Th. ter Wolbeek - C. Draijer sr. 0-2
J. v. Dijk - C. Draijer jr.
afgbr.
C. Draijer sr. - L. v.d. Werff
„

RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGERIJ

van

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan
Rund-, Kalfs- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst ƒ 0,85
250 gr. Gelderse gekookte worst
ƒ 0,88
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) /1,10
Ziet onze etalage!

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
SOOgr.Pork
ƒ0,59

Voor het bezorgen van
ZANDV. NIEUWSBLAD
zoeken wij enige accurate
JONGELUI. Aanm.: Zeestraat 57rd., Telefoon 2472.

DOE HET ZELF
DOEHETZÓ I

Nu kunt U als eerste kennis nemen
van de voorjaars- en zomermode
1964 op

RIPOLIN
Verkrijgbaar bij:

VOOR DE VROUW

HOBOPLEX
Verf - Plakplastic
en alle andere
„Doe het zelf" artikelen.
Stationsplein 13, Tel. 3346

5-13 MAART
KRELAGEHUIS
LEIOSEVAART

HAARLEM

Daar zal men over spreken!
Verder vele verrassingen, leuke
demonstraties, proeven en keuren,

Torn Erich ensemble enz.

Een wonderlijk mooie Modeshow!

Dagelijks geopend van 10-17 en 19-23 uur. Donderdag 5 en zondag 8 maart open
van 13-17 en 19-23 uur. Entree volw. f 1,75 mcl. bel.: kind. t. 14 j. f 0,75 mcl, bel.

„i Uit... goed voor i"

VOORVERKOOP
Boekhandel Van Petegem, Kerkstraat 28

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

of aan de kassa's van de Haarlemse Voorjaarsbeurs
ontvangt U een toegangsbewijs van f 1.75 voor T 1.25 Deze
reduktle van f 0,50 geldt uitsluitend voor volwassenen.

HAARLEMSE VOORJAARSBEURS VOOR DE VROUW
Telefoon 4395
GROTE KROCHT 20a

50ct

TELEVISIETOESTEL IN BRAND
Dinsdagavond om kwart over tienen ontstond brand in het televisietoestel van de heer M. in diens pension aan de Hogeweg. Toen de
brandweer arriveerde, was het vuur
door de politie, die het Perst ter
plaatse was, reeds met enkele emmers water geblust. Daardoor ging
het toestel geheel verloren. De commandant van ' de brandweer verklaarde, dat wanneer deze met koolzuursneeuw had gedoofd, de schade
aan het toestel aanmerkelijk minder
zou zijn geweest. Nu behoefde de
de brandweer niet meer op Ie treden
daar de politie haar taak reeds had
overgenomen.
Naar aanleiding van deze mededeling van de brandweercommandant hebben wij de mening gevraagd
van de korpschef van politie, die
ons verklaarde, in alle opzichten
achter dit optreden van de betrokken agent te staan, vviens optreden
ook door de bewoonster van het
perceel zéér werd geprezen. Zij had
n.l. reeds een emmer water over hot
toestel gegooid, dat intussen vrijwel
geheel verkoold was en daar het
nog vrij fel bleef doorbranden en
vlak bij de gordijnen stond, heeft
de betrokken politieman een tweede
emmer water, waarmee zij kwam
aandragen, over het toen reeds geheel verbrande toestel uitgestort.
De brandweer had dus niets meer
kunnen redden met koolzuursneeuw.
K. J. C. „NOORD"
De stand in februari is:
1. G. Spruit
2. Mevr. Kraaijenoord,
3. H. Bol
4. J. Paap

5 i/m 13 maart - Krelagehuis-Leidsevaart- Haarlem

huidige interieur ertoe zal leiden,
dat ook op deze wijze een oantrekkelijk en gezellig clubhuis zal ontstaan. Kantine, kleedkamers en wasgclegenhcden zullen worden uitgebrcid, een kommissickamer, een
E.H.B.O.-kamer en een kleed-

gclegenheid
voor
vrouwelijke
scheidsrechters zullen tevens ontstaan. De kosten van deze uitbreiding en modernisering zullen ongevccr ƒ 35.000,— gaan bedragen. Zeer
binnenkort zullen deze nieuwe planncn de leden worden voorgelegd.

VOOR VEEL WARMTE
WORDT SNEL DOOR ONS GEZORGD....
Zodra er olie nodig is komen wij. Met modern)
materiaal en ideale haardolie: Esso Petroleum,

die zuiniger, schoner en reukloos brandt!

14782
14678
14520
14453

GEEN NIEUW CLUBHUIS
VOOR „ZANDVOORTMEEUWEN"
Reeds geruime tijd koesterde het
bestuur van de Z.S.V. „Zandvoortmecuwen" plannen voor de bouw
van een nieuw clubhuis op hot
hoofdcomplex. De tekeningen daarvoor, ontworpen door de Zandvoortse architect, de heer J.M. Bantjes, waren reeds gereed. Door de
zeer grote kostenstijging van de
laatste maanden, waardoor de bouw
tenminste ƒ 180.000,— zou gaan bedragen, heeft men, zeer tol teleurstelling van het bestuur, van deze
plannen moeten afzien,
Maatregelen werden inmiddels getroffen voor uitbreiding van het
bestaande clubhuis. Er zal 10 meter
aan worden gebouwd, terwijl modernisering en verandering van het

50 et

Neem 'n leverancier die altijd voor U klaarstaat Wend U voor goede service tot óns!

Esso Petroleum voor oliehaarden en Essogas.
Alle soorten olie-, gaskachels en stellen

Fa. A. KERKMAN & Zn,
Zandvoort - van Lennepweg 5
Telefoon 3576

l
l

gereden in deQPEL KADETT ?

HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS!
dat is het devies van:

Radiatoren en
. Plintverwarming
.TECHNISCH WERK'

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT
Onze sortering vleeswaren, is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.

Thorbeckestraat 19, teï. 3270

intelli
Groot en klein vinden
VANDERWERFF's
brood FIJN!

oonafort

Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . , .

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Tclef. 2254
Telef. 2150

Voor Uw drukwerk:
Drukkerij Van Petegem & Zn.
it

"

"

Voor
verhuizingen

Telefoon 2793

Kerkstraat 28

SEYSENER
HALTESTRAAT 23

en ongeregeld vervoer
is en bluft Uw adres

P. KERKMAN

- TELEF. 2159

onze bijzondere weekend
;
reclame:
/VIER SLAGROOM MOCCAGEBAKJES ƒ1,25
'• 250 gr. ALLERHANDE
95 et.
250 gr. BOTER ALLERHANDE
/U.,30
250 gr. AMANDELKOEK
ƒ 1,75
150 gr. MOCCA BOONTJES

79 et.

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze
KINDER FAASETALAGE!

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et; kranten 7 et.; plat karton en tijdschr. 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 175 et.;
geelkoper' 120 et.; aluminium 80 et.; lood 55 et.;
zink 45 et. per 1-g.
Zaterdags tot l uur geopend.
Wij zün elke dinsdag in Zandvoort!

Hij is 3,92 m lang, maar toch 'king-size' van binnen.
Zijn 'anatomische' fauteuils 'houden U vast'. Hij
biedt U 92% vrij zicht en toont U alle spatbordhoeken. Hij schenkt U: stuurslot, lichtstraal op contakt,
kachel, ruitensproeier, mantelhaken... 18 extra's!
Zijn 47 pk flitsen hem in 26 sec. naar de 100. Top:
ruim 125. Toch vraagt hij maar 1 op 15! Smeerpunten
bezit hij niet, wél 'n gesloten koelsysteem! Bochten
maakt hij vlak door zijn scharnierende achteras.
Ook zijn 'een' is gesynchroniseerd. Zijn motor is
onverstoorbaar als die van 'n Opel. Hij is onderde
lak beschermd door 'n speciale anii-roest-laag. Ja,
zelfs zijn gehele vering heeft zo'n olifantshuid!
. . . Zijn reuzerportieren staan ook vandaag open
voor 'n ontdekkingstocht!

Haltestraat 63 - Telef. 2214

Eet nu paardevlees!
Het meest gezonde vlees en het
bespaart TT guldens!

N.V. van Lent
HEEMSTEDE

- Raadhuisstraat 53-65
Heemsteedse Dreei 261

ZANDVOORT - Hoge Weg

mcl. kachel-}- defrosters

GebK de Jong v.h. E.Klok

eenriéërvvfees en bëtaalVninder

Hout- en boardhandel

Wij gaan door!
Varkenskarbonade 2,88 2,98 3,08

Bakenessergracht 93 - Tel. 16261 - Haarlem

„CENTRUM"
Naast perceel Brederodestraat l, dr. Flieringa.
Metselzand
Portland cement
Carbolineum

Doorr. RUNDLAPPEN

R U N D V L E E S . „
Riblappen
ƒ 3,20 p. 500 gr.
Bieflappen
ƒ 3,40'p. 500 gr.
Biefstuk
ƒ 1,00 p. 100 gr.
Picnic worstjes ± 250 gr.
78 et.

WEEKEND-RECLAME
100 gram HAM
100 gr. ONTBIJTSPEK 1,09
De hele week *
500 gram VET SPEK 1,25
150 gr ONTBIJTSPEK 0,79

Va kg. 2,50

.". V» kg. 3,25

750 gram do allerbeste
MAGERE RUNDERLAPPEN 4,98

KARBONADE
ROLLADE
BOUTLAPPEN '.
300 gr. HACHéVLEES

1,98
2,25
3,25
1,29

Jb. SLAGVELD

Dagelijks geopend.

Ook AUTOVERHUUR
zónder chauffeur

t

V.W. TAXI 2600

OPEL - TAUNUS 17 M
GROTE KROCHT 18

Kleine Krocht l

Laat Uw
scharen en messen '

VAKKUNDIG
SLIJPEN
Golfslypen, van tafelmessen.
Grote sortering
- HUISHOUDSCHAREN
PINCETTEN 'enz. enz.
NAGELVIJLEN
_ NAGELTANGEN
NAGELSCHAREN
Optiek - Staalwaren

<

Eterniten bloembakken en tuinvazen

Slagerij LaViande

LAMSVLEES

RUNDVLEES .

BORSTLAPPEN

Lappen v.a
ƒ 1,98 500 gr.
Lappen m.kl.randje vet ƒ 2,20 500 gr.
Magere lappen
ƒ 2,35 500 gr.
Rosbief
ƒ 2,70 500 gr.
Biefstuk (mals als boter) 90 ct.100 gr.
Poulet
ƒ 1,75 500 gr.
Hondebrood
50 et.' p. 500 gr.

Gebr. Burger

HALTESTRAAT 3

A. G. SLINGER
GR. KROCHT 20a - TEL. 4395

DONDERDAG 2 APRIL a.s. beginnen wij met
een nieuwe cursus

Voor een goede rijopleiding
voor Luxe- en Vrachtwagen.

MOTORTECHNIEK

Rustige en beschaafde instructie. Wilt U vóór de
vakantie Uw RIJBEWIJS?
Meldt-U dan: Dr. C.A. Gerkestraat 99 óf telef. 2294.

U leert de auto van binnen, en van buiten kennen. en alle storingen opheffen.
Ook voor ervaren chauffeurs geen onnodig oponthoud meer door onkunde.
Laat U nu inschrijven. 10 lessen ƒ 25,—.
RIJSCHOOL
'

Erkend N.B.A. en Rföksgediplomeerd. Luxe-, verhuur. UitsK' nw. auto's.

WELTEVREDEN
Dr. C. A. Gerkestraat 99.

-

Tel. 2294

Philips televisie
U haalt er meer uit als wij er
iets in doen. Hel 2e kanaal komt
in de lucht!

VELO waseombinatie
vanaf f 598,GRATIS 6éN WEEK OP PROEF! Uw oude wasmachine heeft een hoge inruilwaarde!
VELO ook voor T.V., radio's, meubels, vloerbedekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifuges,
haarden enz. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
of vraag vrijblijvend inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort - Tclef. 4590

IS DE HAK VAN UW
PUMP GEBROKEN?

NIEUWE HAKKEN
Thans in voorraad de nieuwe PHILIPS Televisie
43 cm. beeld met 2e kanaal, gradaüeülter en
Automatische synchronisatie, tegen de prijs van
/ 648,— of ƒ 28,25 p.m. na de eerste storting.
'Ia l>/2 jaar Uw eigendom. Uitermate geschikt
voor Uw wandmeubel.
[Bestel heden b(j ons uw nieuwe Philips Televisie
(PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld met 2e
kanaal, vanaf ƒ 895,- of ƒ 38,70 per maand na
de eerste betaling.
PHILIPS AUTORADIO
vanaf f 178,PHILIPS NIEUWSTE PORTABLE .. ƒ 149,Komt U eens kijken en luisteren?
Erkend Philips Service Dealer ,
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

F.H. PENAAT
Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2531

ONDffi UW
DUK£ SCHOENTJES •
OOK WANNEER HET
ITALIAANSE. FRANSE Of
ANDERE IMPORT IS t

in elk model
elke hoogte
kleur

EEN NIEUWE SERVICE VAN

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. t.
Voor al Uw rijbewijzen
'Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

Telefoon 4419

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Programma zaterdag 29 februari:
Zandvoortm. - V.E.W.
16 u.
6. Zandvoortm. 2 - D.D.S.
15 u.
Adspiranten:
44. Kenn.land a - Zandv.m. a 15 u.
52. Concordia a - Zandv.m. b 15 u.
80. E.D.O. e - Zandvoortm, c 15 u.
90. Hfd. Boys b - Zandv.m. d 15 u.
114. H.F.C. i - Zandv.m. f 15.15 u.
120. Zandv. g - Telefonia b 14.30 u.
Pupillen:
153. H.B.C, a - Zandvoortm. "a 15 u.
158. H.B.C, b - Zandi'oortKi. b 15 u.
159. Hfd. Boys a - Zandv.m. c 15 u.
167. Zandv.m. e - Z,andv.m.d 13.45 u.
Programma zondag l maart:
Zandvoortm. - Baarn 14.30 u.
H.F.C. 3 - Zandvoortm. 2 10 u.
20. Zandv.m. 3 - T.Y.B.B. 3 12.30 u.
26. D.C.O. 3 - Zandvoortm. 4 12 u.
68. D.S.O.V. 2 - Zandv.m. 5 12 u.
72. Zandv.m, 6 - Sp.vogels 2 9.45 u.
91. Vl.Vogels 5 - Zandv.m. 7 9.45 u.
Junioren:
116. Haarlem a - Zandv.m. a 14.30 u.
131. Haarlem b - Zandv.m. b 14.30 u.
142. Zandv.m. c - Bl.daal b 9.45 u.
147. Zandv.m. d - E.H.S. b
9.45 u.
157. Zandv.m. e - H.B.C, e 12.30 u.
K.J.C. „ZANDVOORT"
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort do achtste ronde van de Paaswedstrijd. Do stand luidt thans:
1. J. Meyer; 2. J. Bockhout; 3. W.
Molenaar; 4. C. Terol.
JUBILEUM O.S.S.
De viering van -het 60 jarig bestaan van de Zandvoortse gymnastiekvereniging „Oefening staalt
spieren" wordt ingezet met een
enigszins feestelijke jaarvergadering
op vrijdag 28 februari in hotel Keur.
De agenda vermeldt ondermeer een
bespreking van het programma vóór
de viering van het diamanten jubileum en vaststelling van de contributie. De periodiek aftredende bestuursleden mevrouw C. O. RomkesWellensiek en de heer W. Gebe
hebben zich herkiesbaar gesteld.
Op zaterdag 7 maart (de eigenlijke
herdenkingsdatum) volgt een receptie in het Badhotel van 3 tot 5 uuri

B A D H O T E L

BADHOTEL
Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telefoon 4941

ledere zaterdagavond

DANSFESTIJN
met medewerking van bekende

radio-orkesten
Iedere zondagmiddag

MATINEE
Entertainer WIM BOSCH

S t=ï»
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6O jarig jubileum Q.S.S,
Op 5 maart 1904 werd in „Ons
Huis" een bijeenkomst gehouden on>
der leiding van dei heren Jb. Snyer,
C. Keur, Corn. Zwemmer en S. We/ Hoopgevend.
ber, in welke vergadering- besloten
De knappe, na moeilijke strijd
werd tot oprichting van de Zandbevochten 2-1 overwinning, zondag
voortse gymnastiekvereniging „Oej.l. door ons eerste elftal op eigen
fening staalt spieren". De heer H.
terrein tegen Baarn behaald, zou ik
B. Dreijer werd tot leider benoemd.
zonder meer „hoopgevend" willen
Van de aanvang- af was de belangnoemen. We kwamen erdoor als stelling
voor deze vereniging zowel
nummer twee op de ranglijst en
bü
de
jeugd
als bij de ouderen groot
blijven in de schaduw van rte grote
en
in
de
loop
der jaren nam deze
koploper Hillegom, die evenwel niet
nog
steeds
meer
toe. Reeds in juni
minder dan zes punten op ons vóór
1905
werd
deelgenomen
aan gymnaheeft. Het was jammer,. — althans stiekwedstrijden in het Brongebouw
van onze zijde bezien, dat de ons in Haarlem en in 1906 volgde aanop de ranglijst omringende clubs sluiting
der vereniging bij het N.G.V.
ook vrijwel alle wonnen, waardoor
(Nederlands gymnastiek verbond).
de onderlinge verschillen - behalve
eerste uitvoering werd gegeven
dan met Hillegom - klein blijven. inDe
maart 1907 in het toen reeds beHet gaat er nu maar om. in de
„Zomerlust" en de zogekomende wedstrijden alles op alles staande
naamde „marmergroepen" maakten
te zetten om te winnen, dan is er
tijdens deze uitvoering grote indruk.
nog van alles mogelijk, want ook
Sindsdien ontwikkelde de vereniHillegom is niet onfeilbaar. In elk
gingt zich tot een der grootste en een
geval nemen we reeds thans een
der meest populaire in de badplaats
eervolle plaats in en daarom zien
en dat is in de loop der jaren altijd
we met het volste vertrouwen de
zo gebleven..
komende wedstrijden tegemoet. Het
Aan zeer veel wedstrijden werd
peil van de wedstrijd van j.l. zondag, sportief en enthousiast aan
deelgenomen en meermalen werden
daar belangrijke successen geboekt.
beide zijden, gaf daartoe mijns inGesteund door deze mooie resultaten
ziens alle reden.
K.
ir\ eigen land, ging men ook aan Internationale wedstrijden deelnemen
Een nieuw beroep.
Op 23 en 24 mei 1926 in Luik en op
Vorige week heb ik kennis ge5 en 6 juni 1927 in Ostende. Beide
maakt met een nieuw beroep, namelijk „fantasie-paaseieren-maak- malen werden ook hier zeer mooie
steii". De echtgenote van de heer J. resultaten geboekt, die bij de terugkeer van de ploegen in Zandvoort
P. J. Seijsener, eigenaar van de begroot enthousiasme en medeleven
kende brood- en banketbakkerij in
van de bevolking brachten en er
de Haltestraat no. 23, heeft er zich
namelijk op toegelegd, voor de ko- oorzaak van werden, dat het ledenmende Paasdagen een collectie fan- aantal aanzienlijk ging stijgen en
tasie-Paaseieren ,te ^vervaardigen. speciaal de jeugdploegen sterk in
Ik heb gezien hoe zij~met eindeloos omvang toenamen. Met veel feestelijkheden„werd het 25 jarig bestaan
geduld *en grote .fantasie, met'lint,
gfi^ierd.'ea^p-^-i-eteruari-lftSi Kam 1
.kant, gekleurd-,papier en^lijm een
de heef~H/B> Dréïj erf na'e'an'dertig
serie fantasie-eieren» vervaardigde,
die getuigt-van'grote-smaak; haast -jarig, leiderschap afscheid van de
vereniging,-dié hij-tot zo grote bloei
ongelofelijke vindingrijkheid en
had gebracht, om opgevolgd te workunstzin. De door haar vervaardigde
den door de heer "en mevrouw J.
werkstukken mogen stuk voor stuk
A. B. van Pagée. In'datzelfde jaar
— van zeer eenvoudig tot heel erg
ingewikkeld — ware kunststukjes werden bij wedstrijden, uitgeschreven door de Kennemer Turnkring
worden genoemd, die bijzonder
op 19 en 21 november bij de dames
knap werden uitgevoerd.
mcj. C. van der Mije en bij de heren
De komende weken zullen ze in
de heer M. Castien kringkampioen,
de etalages van de zaak in de
hetgeen een unicum betekende in de
Haltestraat 23 te zieii
en te koop
zijn. Ik raad U aan, er eens een turngeschiedenis.
kijkje te nemen, het is een beziensOnder leiding van de heer Van
waardige expositie!
K. Pagée werd naast de gymnastiek
ook de atletiek ingevoerd en ook op
dit terrein werden zeer fraaie sucNEDERL. BIJBELGENOOTSCHAP
cessen geboekt. Tot aan de evacuaDe afdeling Zandvoort van het
tie in november 1942 bleef een grote
Nederlands Bijbelgenootschap belegt
aktiviteit heersen, daarna verspreideen jubileum-filmavond op 13 maart
den de leden zich over het gehele
in de Gereformeerde kerk aan de
land, doch door het geregeld uitJulianaweg. Vertoond zal worden de komen van een circulaire, verzorgd
film „Livingstone", terwijl tevens
door de voorzitter, de heer J. H. B.
op deze avond met een nieuwe leden
Brink, die ook thans ü°ze functie
werfactie zal worden gestart. Door
nog altyd bekleedt, bleef het onderhet verleende emeritaat aan Ds. R. linge contact gehandhaafd. Kleine
H. Oldeman werd in diens plaats tot
centra bleven evenwel gevestigd in
afdelingsvoorzitter benoemd Ds. P. Zandvoort en Heemstede, terwül op
J. O. de Bruijne. De heer A. Hofstra, 5 maart 1944 in gebouw „Sehröder"
Hogeweg 61rd. blijft met het secre- te Haarlem ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan, een druk bezochte
tariaat belast.
herdenkingsreunie werd gehouden.
NACHTOEFENING
Na de bevrijding kwam het verZANDVOORTSE RESERVE
cnigingsleven weer snel op dreef,
GEMEENTEPOLITIE
wederom onder leiding van de heer
De jaarlijkse nachtoefening 1963 en mevrouw Van Pagée.
van de Zandvoortse reserve-geAl spoedig werd onder leiding van
meentepolitie, die oorspronkelijk
O.S.S. een jaarlijkse sportweek in
was gepland in november 1963, doch
Zandvoort ingesteld, die aanvankedoor verschillende omstandigheden
lijk bijzonder goed slaagde, doch na
moest worden uitgesteld, is thans enige jaren door een steeds groter
vastgesteld op vrijdagavond 20
wordend gebrek aan belangstelling
maart a.s. De commandant, de heer werd gestaakt.
M. J. Methorst die ook deze oefening
In september 1950 legden de heer
ontwierp, verklaarde, dat het de
en mevrouw Van Pagée door toezwaarste zal worden en ook de
nemende werkzaamheden hun leimeest ingewikkelde, die ooit werd
neer. Zij werden opgegehouden en de deelnemers een be- derschap
volgd door de heer P. Peeman.
hoorlijk eind van huis zal voeren.
Onder zijn leiding ging men ook
volleybal beoefenen. Reeds het eerste jaar behaalde het damesteam
het kampioenschap in de afdeling.
Ook de naam van mej.Bep Drommel
(do latere Nederlandse turnkampioene) prijkte meerdere malen als
eerste op de uitslagen-lijsten van
gehouden wedstrijden. In september
1953 trad de heer Peeman als leider
af, om opgevolgd te worden door
de heer W. H. Linterman, die zich
voor de zware taak zag gesteld, de
jubileumuitvoering voor het 50-jarig
bestaan voor te bereiden, die op 12
maart 1054 in theater Monopole gegeven werd en met vele shownummers een enorm succes werd.
De viering van dit gouden jubileum werd ook verder een daverend
succes. Grote turndemonstraties op
4 juli 1954 in het Gemeentelijk
sportpark, waaraan Zweedse gymnasten en verenigingen uit de Kennemer Turnkring deelnamen, trokken zeer veel belangstelling, doch
vóór deze demonstraties trad de heer
Linterman wegens emigratie naar
Canada als leider af, waarna zijn
taak werd overgenomen door de
heer Jagerman.
WULLUM v.d. WURFF!
In 1958 bereikte mej. A. van Soolingen de finale bij de Nederlandse
Nae zestig jaer is O.S.S. nog
turnkampioenschappen. Bij de turnaltaid eve jong.
kampioenschappen van de K.T.K.
bezette zij op 29 november 1958 bij

.WURF-PRAET'

de dames-junioren de eerste plaats,
terwijl mej. E, Sietsema kampioene
werd.
In september 1960 werd aan de
heer Jagerman op diens verzoek
ontslag verleend als leider, waarna
de heer W. Ebing hem kwami opvolgen,-die het leiderschap tot april
1963 behield, toen hij om. gezondheidsredenen moest aftreden. Daarna kwam de heer J. Grootscholten
hem opvolgen, die thans de voorbereidingen treft voor de groots opgezette viering van het 60-jarig bestaan der vereniging.
Die viering ving 28 februari j.l.
reeds aan met de feestelijke jaarvergadering en reunie met oud-leden.
Op 7 maart (a.s. zaterdag) volgt
dan de officiële receptie in het
Badhotel en op 8 maart een feestavond in hotel Bouwes met leden
en donateurs, voorafgegaan door
een filmmiddag voor de jeugd.
Van 11 t.m. 18 april worden gymnastiekwedstrijden gehouden door
de Zandvoortse scholen in het gymnastieklokaal van de Wilhelminaschool. Op 9 mei volgt een jeugd-

sportdag op het sportterrein Duintjesveld. Op 30 en 31 mei worden de
wandeltochten van het Koninklijk
Nederlands Gymnastiek Verbond
door de jubilerende vereniging van
Zandvoort uit georganiseerd.
Op 7 of 14 juni vindt een volleybal toernooi plaats en op een nog
nader te bepalen datum in juni een
verenigingsuitvoering in het sportpark.
Op 4 juli volgen diverse gymnastiekdemonstraties in het dorpsccnirum, waarna op 5 juli de grote
feestdag is aangebroken met 's
morgens wedstrijden tussen de jubiIcrcnde vereniging en verschillende
verenigingen van de Kennemer
Turnkring, gevolgd in de middaguren door een Internationale turnshow in het sportpark, waaraan
Zweedse en Zwitserse gymnasten
zullen meewerken. Daarna zal een
officiële ontvangst volgen in het
Raadhuis, terwijl in de avonduren
de eigen kapel van de gymnastickVcreniging H.B.S. uit Wageningen
een concert zal geven op het Raadhuisplein, waarna de feestelijkheden
worden besloten met een vuurwerk,
dat speciaal in het teken van dit
jubileum zal staan en zal worden
afgestoken op het strand voor de
Rotonde.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

invloed door de televisie. Was in
vorige jaren de bezetting der zalen
tamelijk verdeeld over de gehele
week, in 1963 bleek dat vooral op
de maandagavonden (TV-filmavond)
weinig of geen belangstelling voor
zalen Tjestond. Ook de vrijdagavonden waren slecht bezet, terwül enkcle jaren geleden op deze avonden
een volledige bezetting werd_ geboekt. Indien er 's avonds via de
televisie een voetbalwedstrijd wordt
.yjitgezonden, da n, werden de voor die
avond vastgesteld aktiviteite'n steevast verzet naar een andere avond.
Het bestuur deelt daarna nog
mede, dat tengevolge van de aanhoudende geruchten over de plannen van de eploitant van een der in
Zandvoort aanwezige toneelzalen
tot het opheffen van deze accomodatie, enige ongerustheid ontstond
bij de kleinere toneelverenigingen
over de . mogelijkheid van hun
voortbestaan. 'Dit was voor het bestuur aanleiding, de onlangs door
de N.A.T.U. aangestelde technisch
adviseur voor het amateurtoneel, de
heer K. Dresens, advies te vragen
over de mogelijkheid van verbouwing van de grote zaal tot toneelzaal. Hoewel niet voor honderd percent enthousiast in verband met de
afmetingen van deze zaal, meende
de heer Dresens toch wel een mogelijkheid te zien voor aanschaffing
•van een mobiele toneel-accomodatie.
In verband echter met de aan deze
verbouwing verbonden betrekkelijk
hoge kosten, werd op verzoek van
het bestuur door de Contactcommissie Culturele Belangen onder de
Zandvoortse verenigingen een enquête gehouden, om hierover hun
standpunt te vernemen. Het resultaat hiervan was aan het einde van
het verslagjaar nog niet bekend.
Zo gaat de stichting „Gemeenschapshuis Zandvoort" na de eerste
vijf jaar, waarin dank zij standvastig volharden van het bestuur de
bestaansmogelijkheid van dit culturele centrum meer en meer werd
bewezen, vol goede moed en in,een
vast vertrouwen op de toekomst de
komende jaren tegemoet, waarbij
men zich van de dienende taak ten
volle bewust blijft.
K.

- Haltestraat 57

/TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Zandvoort

1964

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ 895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

Grote keuze
In Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 138.—
ƒ 168,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Een hoekje in onze showroom

M^ihdchii

/t

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Bü feest of partü,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

De Veenendaalse
Haltestraat 55
Ie keus, naadloze

NYLONS
zeer goede kous
maat 81/2-11

95 et. per paar
Radiatoren en
Plintverwarming

-

Serie

S Jaar stichting Gemeenschapshuis
Zaterdag 7 maart zal het vijf jaar
geleden zijn dat de stichting „Gemeenschapshuis Zandvoort" aan het
Schoolplein voor het eerst haar
poorten, opende.
Toen het vele jaren bekende „Ons
.Huis", dat in exploitatie was bij de
Hervormde kerk, door steeds toenemende tekorten van de exploitatie-kosten, — hoewel het bij vele
verenigingen als vergadergebouw
zeer in trek was — werd opgehe-ven ejQ.Tverkocht,~Vwaarixa -rivet. ,als
„Veilinggebouw Del, "Witte Zwaan"
in particuliere handen kwam, zag
het Gemeentebestuur zijn taak, en
stichtte in de inmiddels leeg gekomen en verbouwde XI.L.O. school
aan het Schoolplein dit culturele
centrum, waarin tevens, doch geheel
op zichzelf staande ,— de openbare bibliotheek en leeszaal gevest'gd werd. Men zag hier terecht een
sociale en culturele taak van gemeentewege en men wilde tevens de
verenigingen tegemoet treden in het
steeds toenemende gebrek aan geschikte vergaderruimte.
In de loop van de afgelopen vijf
jaar heeft het Gemeenschapshuis
in de badplaats zijn bestaansrecht
ten volle bewezen. Een gestadige
groei deed zich voor en thans wordt
het verenigingsgebouw per week
bezocht door ongeveer 220 vaste bezoekers die lid van de een of andere
vereniging zijn, terwijl men 19 verenigingen in vast verband en 30 incidentele dus totaal 49 verenigingen
heeft, die regelmatig van het Gemeenschapshuis gebruik maken.
Het bezettingspercentage was in
de afgelopen vijf jaar in 1959: 32;
in 1960: 42; in 1961: 43; in 1962: 47
en in 1963 42 percent. Het verminderde percentage in 1963 wordt door
het bestuur geweten aan de uitzonderlijk strenge winter. Hoewel
men over de gang van zaken dus,
in 't geheel niet ontevreden is, bleven de exploitatie-tekorten
vrij
hoog, waarbij echter dient te worden opgemerkt, dat het Gemeentebestuur van de aanvang af ervan
overtuigd was, dat gelet diende te
worden in de eerste plaats op de
dienende taak van dit culturele
centrum en dat dit Gemeenschapshuis niet werd opgezet om als
winstgevend object te dienen.
Over 1959 bedroeg het exploitatietekort ƒ12.167,64, over 1960 ƒ12.412,18,
over 1961 ƒ11.971,06 over 1962
ƒ12.902,40 en over 1963 ƒ14.619,37.
In een bijeenkomst met het dagelijks bestuur werd ons echter verzekerd, dat men, wat de toekomst
betreft, vol optimisme is. Wanneer
de nieuwe drankwet, die waarschijnlijk in 1965 van kracht zal
worden, een feit is, zal deze wet ook
het Gemeenschapshuis automatisch
van een vergunning voorzien. Het
„verlof A", dat men thans heeft
weerhoudt namelijk nog velen van
het Gemeenschapshuis gebruik te
maken, vooral wat betreft de zalenverhuur voor bruiloften en intieme
partijen. Hierin zal dan naar de
mening van het bestuur, ongetwijfeld een wending ten gunste plaats
hebben. Tevens is men van plan, in
de nabije toekomst vooral enkele
kleinere zaaltjes wat meer gezelliger en intiemer in te richten, zulks
overeenkomstig de wens van vele
verenigingsbesturen. De huidige beheerders, de heer Th. van Veen met
zijn echtgenote, die in de afgelopen
vijf jaar door hun prettig optreden
de sympathie verkregen van alle bezoekers, hebben vooral op dit laatste bij het bestuur sterk aangedrongen.
Uit het jaarverslag over 1963, dat
deze week door het bestuur werd
gepubliceerd bHjkt tenslotte, dat in
genoemd jaar wel sterk tot uiting
kwam, dat de zaalverhuur wordt be-

Het leven kan alleen achteraf
begrepen worden, maar het
moet voorwaarts
worden
geleefd.
Kierkegaard

Ook verkoop van LIBELLE
en SUPP-HOSE kousen.

Dranken bestellen? r)f\f\f)
Brokmeier bellen!
L\J\)L

BADHOTEL
Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telef. 4941
ledere zaterdagavond

DANSFESTIJN
A.s. zaterdag met het optreden van het bekende radiotelevisie-ensemble
TED POWDER
wiens Hollandse liedje gekozen werd voor het komende Songfestival in KopenIiagen en door Anneke Grönloh aldaar zal worden gezongen.
ledere zondagmiddag matinee
Entertainer: Wim Bosch.

HOTEL 80UWCS
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend
Zaterdag 7 en zondag 8 maart
8.30 uur:
Het orkest

The Ambassadors

*
In ons cabareten
variétéprogramma:

Voor al Uw

Susan Lorn and José
Acrobatic dance act

Nola Campbell
Limbo dance
*
's Zondagsmiddags MATINEE
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wijzigingon voorbehouden.

Voor een modern
en charmant kapsel.
SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214

Baby goederen
naar

De Wolbaai
Haltestraat 12 - Telef. 2099
Zie de Etalage

Voor kwaliteit altijd

DeAmsterdammer
Alleen Kosterstraat 13 a

1 kilo extra fijne H A N D APPELEN (sappig/smaak) 85
3 pond Jonathans 69

1

VERSE BLADGROENTEN:
Rabarber - Komkommer Venkel.

2 pono. Rode kool
30
2 pond Savoye kool ... .35
2 pond Witte kool . . 45
2 pond Uien
30
2 pond grote wortelen . . 30
2 pond Rauwe bieten
30
1 pond Witlof
48
1 pond voorgebakk. patat 65
1 pond Tomaten
98

10 Jaffa's
1,40
5 Jaffa's
HO
10 Valencia's .
98
10 Valencia's
1,25
5 Spaanse Sinaasappelen
extra 1,00
2 pond Golden Delicious
extra 98
2 pond Winstons
49
2 pond Golden Delicious 69

BANANEN
90 et. p. kilo

DINSDAG: 10 kilo Zeeuwse
KLEIAARDAPPELEN ƒ1,30
1 pond worteltjes en peterselie
22 et.

met ruimte voor
hangers.
Zeer practisch

8 kleer-

ƒ 5,95

Bouwman

Gedipl. drogist
Oranjestraat 7 - Telef. 2327

^t^ct^p^WÏÓ

Dagelijks aanvoer van
Spinazie - Raapstelen - Bieslook - Andijvie - Bloemkool

1 pond Schorseneren
25 cent per pond

anti-motzakken
Drogisterij-Parfumerie

10 kilo Zeeuwse rode KLEIo.a. Rabarber - Komkommer
Verpakt (grote!

WIT LOF 40 '/, kilo

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddienslen worden verstrekt via het
telefoon-nummer van de huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSXERS
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout,
van Lennepweg 57, telefoon 4294.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mej. G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: Dr. J. Kagedoorn,
Heemstcedse Dreef 11, Heemstede,
telefoon (02500) 35521.

PLASTIC

Extra Mandarijnen
5 voor ƒ 1,10

DONDERDAG:
Wegens enorm succes: 5 pond
Wortelen en 5 pond Uien 99

APOTHEKEN:
Van zaterdag 7 t.m. vrijdag 13 maart
na 6.30 uur 's avonds: avond- nachten zondagsdienst de Zeestraat-apotheek, M. J Kerkhoven-Nieuwenhuis, Zeestraat 71, telefoon 3073.
Echter uitsluitend voor receptenspoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om 6.30 uur.

In een wip
schoon schip

STOFZUIGERS alle merken, zonder,
kassa-storting, vanaf ƒ 1,50 p.week.
Alle draagbare radiotoestellen, platenspelcrs, auto radio's en kleine
radiotoestellen, eveneens zonder
kassastorting!! Vraagt bij ons
inlichtingen!
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT

ATTENTIE

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

BURGERLIJKESTAND
Geboren (buiten de gemeente:)
Mary Joan, d v K. Sietsroa en M.
B. Podgcr.
Ondertrouwd. C. R. N de Boer en
J. M. Krabshuis.
Gehuwd: L. Zonneveld en A. F.
Paap A B Bruins en L. M. Y.
de Gier (uonende te Lochem)
B. Gansner en H. H Paap
Overleden: Maartjo Tuijn, 88 jr.,
goh. gew. m J. Hofman. Bote C
•'Radsma, 86 jr., gen. m. P. A v.
Amstel, (wonende te Haarlem)
Overleden bifiten de gemeente:
Wilhelmus Meester, 69 jr, Agnes
C. Stokman, 84 jr.

H.H. Hotel en PensSorshouders
Wi| hebben in depot, dagelijks vers

Voorgebakken iPafcates Frites
Geschilde Aardappelen
Verse Champignons
Blik Champignons

plus • 4 deuren

1221 cc

heel en gesneden
Komt eens praten voor het komende seizoen
Het bespaart U veel tijd en geld

55 p.k.

De Amsterdammer
KOSTERSTRAAT 13A

130 km/u

t

• neerklapbare achterbank ,-

t

Wegens verhuizing naar de •

Grote Krocht 24
is onze zaak

hoe
kan fiat
't doen
voor dat
geld!

verwarming

Dinsdag 10 maart GESLOTEN
Heropening woensdag 11 maart 10 uur

•rrrrulrnte

comfort
SCHOENHANDEL

Annex reparatie-afdeling
öerul-eaat-looB

Electro Technisch Bureau
ZWEMMER
Swaluëstraat 6

ihelemaal
compleet
en toch maar

Een moderne electrische keuken
dei droom van iedere huisvrouw!
In onze showroom demonstreren wij U gaaine
onze ELECTRISCHE FORNUIZEN en BOILERS
Alsmede de fantastisch werkende MIELE-WASAUTOMAAT.
SPECIALE VAATAFWAS-MACHINES
van de Wereldberoemde Hobart fabrieken.
Voor huishoudelijk en Klein-Horecabedrijf.
In 5 minuten 150 kop en schotels
gewassen en gedroogd.

Omdat Fiat 1100 één van de langst bestaande autotypen Is •£• omdat
daardoor er nu al meer dan 1H miljoen van die 4-deurs-wagens zijn
geproduceerd •»• omdat zo'n aantal een stabiele non-experimentele
productie waarborgt j« omdat het goede grondprinclpe van deze wagens
steeds werd verbeterd, aangepast, verrijkt en up t° date gehouden en óók
nu weer a la 1964 Is qua techniek en comfort "^« omdat dure en nutteloze Ijdelheid in constructie en accessoires steeds moest wijken
voor wérkelijk comfort, praktische dienstbaarheid, pit, snelheid en
veiligheid *f» déérom kan deze bekende en vertrouwde wagen rnet
zijn neerklapbare achterbank' voor zaak «J» gezin-gebruik en z'n
ruime vier portieren kosten wat WJ méér dan waard Is: f 5 600.-

Stofzuigers alle merken en
prijzen

Slagerij
HENK VAN ELDIK

gr.
gr.
gr.
gr.

'
Bekendmaking.
Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Zandvoort maakt bekend, dat ingaande maandag 9 maart
1964 op de gemeentesecretarie voor
een ieder ter inzage liggen de partiele herziening (III) van het wederopbouwplan „Zeereop-Noord" alsmede de partiële herziening (II) van
het wederopbouwplan „ZeereepZuid" door de raad bij zijn bc-sluiten
van respectievelijk 26 maart 1963 en
21 mei 1963 vastgesteld en door de
Minister van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid bi] zijn besluit van
23 januari 1964* goedgekeurd
Zandvoort, 28 februari 1964.
Het Hoofd van het
Gemeentebestuur voornoemd,
VAN FENEMA
NIEUWE KERKTUIN
De kerkeraad van de Gereformeerde kerk aan de Julianaweg
heeft besloten een belangrijk bedrag uit te trekken voor aanleg van
oen tuin rondom het kerkgebouw.
Reeds vele jaren bleef dit terrein
onontgonnen, doch thans wil men —
nu de restauratie -n uitbreiding van
de kerk, is voltooid, — ook hieraan
aandacht besteden door aanpassing
aan de fraai aangelegde tuinen van
dt m de nabijheid van de kerk wonende particulieren. Het werk zal
worden uitgevoerd door de gebrs.
Steetskamp.
Luidklok. De nieuwe luidklok, die
tijdens de rostaurataie werd aangebracht werd in het algemeen rnet
veel waardering begroet, doch de
kerkeraad bereikten ook klachten
van omwonenden, die het vele gelui
hinderlijk vonden. Daar kerkelijke
coulance m dit geval naar het oordeel van de Kerkeraad niet achterwegc mag blijven, werd besloten,
dat de luidklok voortaan in mindere
mate haar klanken over de omgeving zal uitstrooien.
STICHTING
„OECUMENISCH CONTACT"
De stichting „Oecumenisch Contsct Zandvoort" zal op maandag 23
maart in de Gereformeerde kerk
aan de Julianaweg een avond ter
voorbereiding van Pasen organiseren Onder leiding van mevrouw
Sterrenburg zal dan worden opgevoerd het bekende Paasspel van Ds.
Modderman: „Kinderen van Jeruzalem". Het Christelijk kinderkoor zal
medewerking verlenen.
Voorts zal op de avond van eerste
Paasdag, uitgaande van de Gereformeerde kerk, eveneens in bovengenoemd kerkgebouw een Paasavondd;enst worden gehouden voor iedereen De gereformeerde jeugd zal dan
eveneens een Paasspel opvoeren.
Over do zomeractiviteiten van de
stichting „Oecumenisch Contact"
?ullcn binnenkort nadere bijzonderheden worden bekend ~ gemaakt.
H O O G W A TE
R
v
Strand
Maart
r »,
H.W. L. W. H.W. L.W. berijdbaar
8 10.50 6.- 23.41 18.30 15.00-21.30
9 12 25 7.30-.- 20.30 16 30-23.00
10 1.08 9.- 13.32 21.30 5.00-11.30
11 2.02 10.— 14.19 22.- 6.00-12.00
12 2.43 10.30 14.56 23.- 6.30-12.30
13 3.20 11.— 15.33 23.30 7.30-13.30
14 3.56 12.— 16.09 24.- 8 00-14.00
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.
HERENSOCIëTEIT WON VAN
POLITIE
De jaarlijkse klaverjaswedstrijd
tussen de Zandvoortse heren societeit en de Zandvoortse politie sportvereniging, werd door de heren gewonnen met 65.988 punten, terwijl
de politie 63.108 punt. bijeen kaartte.
Het persoonlijk klassement bracht
als eerste vijf: l Huberts met 5518 p.
2 Kerekgyarto 5482 p., 3 Jongsma
5229 p., 4 Termes eveneens 5229 p.
en 5 W. Paap 5205 punten.

Dankbetuiging.
Het spontaan en hartelijk medeleven
met ons 40-jarig huwelijksfeest
heeft ons veel goed gedaan. Wij
danken U daarvoor van ganser
harte.
De heer en mevrouw
F. J. E. van Houten-Aarssen
Zandvoort, 6 maart 1964.
Gort v.d. Lindenstraat 42.
Dankbetuiging.
De Zandvoortse Muziekkapel wil
langs deze weg alle Zandvoortse
winkeliers bedanken die zo spontaan
een prijs beschikbaar stelden voor
onze verloting op de feestavond van
onze kapel.
Het bestuur.
GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15
Zondag a.s. (vijfde lijdenszondag)
10 uiu- Ds. P. J. O. de Bruijne
7 uur Ds. C. W. de Bruijne van
Waarder. 7.30 uur (Huis in de
Duinen) Ds. P. J. O. de Bruijne.
HERVORMDE KERK ^
Zondag a.s. (5e lijdenszondag)
10. 30 uur: Ds. J. Veenendaal van
Haarlem-Schoten. 19 uur: Jeugddienst. Voorganger Ds. J. Langenbach, jeugdpredikant te Amsterdam.
10.30 uur: Jeügdkapel in het jeugdhuis. Spr. de heer W. Doevendans.
PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen om 7.30 en 11.30 uur.
930 uur Hoogmis. 19.30 uur avondgebed. In de week K. Missen om 7,
7.45 en 9 uur.
Beatrixschool Zandvoort-noord:
H.H. Missen om 8.30 en 11.30 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. S. M. A.
Daalder, Doopsgez. Haarlem.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 10 maart des avonds half
acht, zendingsbijeenkomst met dia's
in „Pniel", Zuiderstraat 3. Spreker
Zendeling G. Kuriz van de Doopsgez. zending, Afrika.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappehjke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

een ware sensatie
JANA LASH BUILDER

In enkele seconden lange.
volle, betoverende wimpers
met JANA LASH BUILDER
JANA LASH BUILDER
VERLENGT UW WIMPERS
door middel van
een prolongator, die
een Mascara bevat waaraan een
haarachtige substantie
Is toegevoegd.
De wimpers worden nu in
enkele seconden tot prachtige
gekrulde en lange wimpers gevormd.
Op deze wijze kunt U, Uw wimpers
telkens naar wens variëren . . .
matig overdag ... of langer
voor de grote avond-make-up.
Demonstratie in onze zaak!

PARFUMERIE

jV

Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon 3369
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES.
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

Het trefpunt der wereldmerken.
KERKSTRAAT 23 - TEL. 2107
Bjj feestklanken:
LEFFERT9 DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Verwen Uw ogen met

ONTSPIEGELDE BRILLEGLAZEN

Brillenspecialist LOOMAN

Mr. Opticien

TELEF. 2174 - HALTESTKAAT 5
Erkend fondsleverancier
Op monturen
Glazen op doktersvoorschrift
vastgestelde vergoeding.
geheel zonder kosten.

Verder een grote sortering electrische apparaten,
keukenklokken, scheerapparaten enz.
Vraagt demonstratie!
Ziet de etalage!

100
100
100
100

Gemeente Zandvoort

A. HOEKEMA

Telefoon 4035

JAN STEENSTRAAT lb
TELEFOON 2682
SPECIALE AANBIEDING:
500 gram PRACHTIGE KALFSLAPPEN ƒ 3,50
ONZE BIJZONDERE REKLAME:
750 gram SCHOUDERCARBONADE
/ 4,25
500 gram PRIMA RUNDERLAPPEN V.a. ƒ 2,50
500 gram LENDE-ENTRECôTE
/ 3,75
VOOR DE BOTERHAM:
Fork en
150 gr. Gel. Lever . .
Pekelvlees
85 et.
150 gr. Pekelvlees ..
Gebr. Gehakt en
250 gr. Gek. Worst ..
Pekelvlees
85 et.
250 gr. Leverworst
150 gr. Ham
98 et.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

98
85
95
80

et.
et.
et.
et.

,/t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

HEEMSTEDE

""^;

't wordt lente, dus de tuin in I

AUTOMOBIELBEDRUVEN

GEBR. BEEKMAN
Haarlem: Wagenweg 72 - Tel. (02500) 22087
Bloemendaaï: Bloemendaalsewég 52-54
Telefoon (02500) 63350

W« leveren U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
~
Speciaal aanbevolen: ASEF's GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN GRASZADEN.
NU REEDS IN VOORRAAD:
Dahlia's, Begonia's, Gladiolcn en een pracht sortering lelie's.
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder pr(]sverboging thuisbezorgd!
WO geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant „Bloem- en groentezaden" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

ADVERTENTIETARIEF

Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Vraagt naar onze speciale wü'naanbiedingen!

Dé speciaalzaak In wijnen en gedistilleerd

Gespecialiseerd in
moderne modellen

losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40»/o red.
Bij contract belangr. kort.

HEEMSTEDE /AERDENHOUT

MAART ROERT Z'n STAART
maar de lente is in aantocht!
Uw BLOEMZADEN
wij U weer gaarne!

leveren

Grote collectie VOORJAARSBLOEMEN, kastanjetakken,
Forsythia's, Katjes enz. Leuk
opgemaakte bloemstuk] es.

AMANDA BALKE
Voelkundige

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey

SCHOONHEIDSSPECIALISTE

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's maandags de gehele dag gesloten

Podicure - Manicure

Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

HALTESTRAAT 65

-

TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!

OKT. 1923

OKT. 196S

Veertig jaar in Zandvoort. "Veertig jaar toonaangevend:

Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prjjs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid I
Ziet onze etalagel

VKOHOPMI
DONDERDAG 5 en VRIJDAG 6 MAART 8 uur

De wereld van Suzie Wong
met William Holden - Nancy Kwan.
Zoals Suzie Wong was ook haar wereld: exolisch, bizar en opwindend, 'n Liefde bloeide op
tegen de achtergrond van het exotische Hong
Kong.
(Toegang 18 jaar).
ZATERDAG 7 en ZONDAG 8 MAART 8 uur

GIRLS, GIRLS, GIRLS
met Elvis Presley, Slella Stevens, Jeremy Slatc.
Elvis op z'n bost m een vrolijke film met tal
van Top-hits, waaronder: „Return to sender"!
In Techmcolor.
(Toegang alle leeftijden).
ZONDAGMIDDAG 8 MAART 2.30 UUR

fa. L. ftattedutc &

Tarzan's verborgen schat

ALGEHELE INTERIEUR-VERZORGING
AUTOVERHUUR
1500
Grote nieuwe Volkswagen
Volkswagens '62 en '63
Óók Opel'f Rekord '62-'63
en Chevrolet-Impala
Pieters, Haarlemmerstr. 2,
Telef. 4200 en 3652
TE KOOP: 150 c.c. motor
i.g.st. ƒ 150,—, merk C.Z.
m, wegenbelast. en verzekering. Nic. Beetslaan 12b
Na 6 uur.
W O N I N G R U I L
Aangeb.: Huis te Blaricum
('t Gooi), bev. suite, 3 slp.k.
garage ƒ 110,- p.na. Gevr.
heel huis. Inl. tel. 02953 2268.

BEHANGERIJ
STOFFEERDERIJ
BEDDENMAKERIJ

Meubelen - Bedden - Ledikanten - Dekens
Gordijnen - Tapijten - Cocosartikelen
Lmoleums - Colorinyl tegels - Balatums
LUXAFLEX ZONWERING

Haltestraat 27-29, Tel. 2596, Zandvoort
M. Molenaarstraat 6, Tel. 3759

Dr. J. P. Thljsseweg 14, Tel. 4015

Akersloot

B R A N D K A S T
gevr. Aanb. met merk,
hoogte en prijs aan: Postbus 6 te Soest.

Vermagering
zonder hongerkuur
Succes verzekerd!
W. Draijerstr. 3, Tel. 3412

Wij zoeken voor de maand
augustus een gemeub. huis
of flat m Zandvoort. Liefst
in de buurt van de zee.
6 slaapplaatsen noodzakelijk. Huis wordt door eigen
personeel prima schoongehouden. Graag brieven
met prijsopgave en bijzonderheden onder no. 84-3
bureau vin dit blad.
HUUR Philips-TELEVISIE
voor / 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767
en 's avonds 02964 - 17971

Woninginricbting
BEEMEIJER

Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.
Financiering, van nieuwe
en gebruikte automobielen.
l1 W.A. Verzekering motorrijtuigen. Zaterdag tot l u.
geopend. Admin.kant.Kroes
Zijlweg 46, Haarlem, Telef.
17632.

RIPOLIN
Verkrijgbaar bij:

HOBOPLEX
Verf - Plakplastic
en alle andere
„Doe het zelf" artikelen.
Stationsplein 13, Tel. 3346

Van DONDERDAG 12 t m. WOENSDAG 18
MAART (ook zondagmiddag) reeds nu in Zandvoort, onder voorbehoud van prolongatie *elders
BERT HAANSTRA'S

Komt U eens kijken,
U mag Uw eigen wasje
meenemen, dan demonstreren wij voor U.
Philips

Specialist

F. H. PENAAT

WIST U
dat 20% korting op alle
stootngoedereu permanent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

KEYSER
Telefoon 2653

„ALLEMAN"
(Toegang 14 jaar).

*Têé 25V0

Kook€ursus
9 EN 16 MAART N.M. 2 UUR
GEM. GAS BEDRIJF TOLWEG 10
50 et. per les, o.a. Paasrecepten

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.
De uitermate sterke lakverf voor
' BUITEN- EN BINNENWERK

Stichting Com. voor Huish. en Gezmsvoorlichting

HEBT U STOF?
Wij overtrekken Uw meubelent
Vakkundig behangen en witten. Reparatie-timmerwerk. Alle soorten onderhoudswerk. Tel.2646

Nu ook in Zandvoort.

Drogisterij
D. H. Luttik
Zeestraat 34 - Tel. (02507) 2597

JONGEMAN 25 jr., zag z.
gaarne gepl. als KELLNER
v.h. a.s. seizoen. Event.
direct besch.b. Tel 02500 12599.

Enige wollen Smyrna
Bert geeft de
V L O E R K L E D E N
door Groothandel op Jaar- hoogste waarde!
beurs gebruikt ƒ 150,- p.st. Lompen 25 - 30 et. p. kg.
Grote maten. Niet van Kranten, tijdschriften, geel
nieuw te onderscheiden. koper, rood koper, zink,
Evt. thuis te bezichtigen. lood, ijzer, haarden, geyBr. no. 2-3 bur. v.d. blad. sers tegen beursnoteringen.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
TE, KOOP AANG.: FORD
Mercury Monterey, ger.
U belt, wij komen!
motor, nieuwe banden m.
wit zijvlak. Trekhaak,radio TE KOOP AANG.: Nieuw
en vele ace. Pr.autc. Uiter- wit 2-pits GASKOMFOOR
ste prijs ƒ1250,-. Tel. 2294 Merk: Dordrecht, ƒ 30,-.
Haarlemmerstraat 6.
2e PROGRAMMA
zonder uw toestel omte- 't KARRELWIEL kop Zeebouv/en (al is het 10 jaar weg, Bloemendaal aan zee
oud), kijken naar het 2e Telef. 02500 - 57325, biedt
programma. Met garantie, te koop aan:
gem. betaling Antennebouw
2 COCA COLA KOELJ. KERKMAN, BeeckmanSILO's (propaangas)
straat 36, tel. 4307.
KOELKAST Electrolux
Inh. 130 Itr. (petroleum)
GASOVEN „Dordrecht"
DOEHETZElf
(propaangas).

DOE HET ZÓ f

De wens van iedere
huis vrouw.

Café Oomstee

TE KOOP: o.a. 6 stoelen,
buffet, 2 pers. led. m. sp.
trapl. enz. Alles i.z.g.st. Te
bevr.: Boon, Haarl.str.19hs. Besch. dame, talen sprekend, eig. auto ZOEKT v.
enige uren p. dag BEZIGHEDEN, b.v. orgamsatoSCHOONHEIDS- EN
VERMAGERINGSSALON nsch en in cont. m.mensen
Br. no. 4-3 bur. v.d. blad.

COBI BEEK-MEISNER

met: Johnny Weismuller, Maureen O'Sullivan,
Philip Dorn. Een geweldige, adembenemende
en spannende sensatiefilm over de koning der
wildernis.
(Toegang alle leeftijden).

f995.- Kostverlorensüaat 2
|phii!p.,«i.m.,i.ch.m»,n.i„..»,«hin. Zandvoort - Tel. 2534

Te koop: Trapnaaimachine Elke donderdag en vrijdag
NAAIMACHINES
SPECIALE
Reparatie, taxatie, inruil.
MOSSELEN-AVOND
W. Draüerstr. 12, Tel. 3751
Zeestraat 62 - Telef. 2263

betaalt voor lompen 30 et.
per kg. Tijdschriften, kranten en karton 5 et. per kg.
Lood 55 et. per kg.
Zink 45 et. p. -kg. Koper,
geysersr baden, haarden,
tegen de hoogste -waarde.
Alles wordt gehaald.
'=*iPskhuis:=Schelpenplein 7,
Telef. 2845

Een eigen
wasautomaat

KREIDLER
de sterke
brommer
met de vering
en wegligging

van een
wedstrijdmotor

KREIDLER^Ï

VRAAGT GRATIS PROEFRIT

ELECTRISCHE ZIG-ZAG

GARAGE

JAC VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21

-

Telefoon 2323

Voor een moderne coupe
uitgevoerd door vakkundig personeel
gaat men in Zandvoort bij voorkeur
naar:

voor Dames en Heren

HALTESTRAAT 14 - TELEFOON 2402

Door de enorme verkoop van deze machines en door
de spontane medewerking van de fabrikant in de
strijd tegen branche-vervreemding zijn wij in staat
gesteld de prijzen van alle modellen der YOUTH
zig-zag naaimachines en automaten tijdelijk met
vijfenzeventig gulden (f75.-) in prijs te verlagen. Dit betekent het volgende:

YOUTH

De populaire Youth zig-zag van f 350.- kost nu maar f 275.-.
De Youth zig-zag Super de Luxe van f 450.- voor f 375.-.

De Youth zig-zag de Luxe van f 385.- nu voor f 310...
De Youth full automatic van f 475.- nu voor l 398.-.

Dat is ongelofelijk! Met de YOUTH kunt U alles: naden afwerken, knoopsgaten maken, knopen aanzetten, cordonneren, appliqueren, stoppen, borduren, alle rekbare materialen verwerken, enz. Indien
U Uw machine later geleverd wilt hebben, kunt U reeds nu reserveren. Waar U ook in Nederland
woont, VAN DAM'S naaimachinespecialisten komen U graag alles vertellen over de bijzondere
YOUTH naaimachines en de stipte VAN DAM-service en garantie.

Een oud en vertrouwd adres.
BENT U NIEUWSGIERIG GEWORDEN EN WILT U ER MEER
VAN WETEN? DAN ONMIDDELLIJK VAN DAM BELLEN (OIO)-130424
OF DEZE BON
ONGEFRANKEERD EN IN GESLOTEN ENVELOPPE STUREN NAAR:
VAN DAM N.V., HOOGSTRAAT 165-167, ROTTERDAM.

In onze speciale Parfumerie-afdeling

vindt U voor elck wat wils.
De merken: Yardley, Tabac, Bourjols,
4711,
Old. Spice, Boldoot, Maja etc.
spreken voor zichzelf.
Parfum, lotion, zeep, lipstic, nagellak, poeder en crème, voor moeder en dochter.
After en pre shave, haarlotlon, brillantine,
scheerapparaten enz. voor vader en zoon.
Ziet de etalage's.

Ik wil graag uitvoerig worden ingelicht
over die fantastische YOUTH naaimachines.
Stuurt Uw technisch adviseur zonder enige verpllchting mijnerzijds even langs:
O 'S MORGENS
22
O 'S MIDDAGS
O 'S AVONDS (hokje naar keuze zwart maken.)

VELO wascombinatie
vanaf f 598,-

GRATIS ééN WEEK OP PROEF! Uw oude wasmacblne heeft een hoge inruil waarde!
VELO ook voor T,V., radio's, meubels, vloerbedekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifuges,
haarden enz. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
of vraag vrijblijvend inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
Zeestraat 37, Zandvoort -

Telef. 4590

WOONPLAATS

LANDELIJKE VERKOOPORGANISATIE
VAN NAAIMACHINES

uitknippen en in gesloten enveloppe sturen naar
VANDAMN.V.,HOOGSTRAAT165-167,ROTTERDAM

l !

E8KEHOE PHIIIPS
UBII KIIIEE

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

-

ERRES

-

BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. i 2914

J. KEUR

WASMACHINES en CENTBIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio, en televisietoestellen.

Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
EQUALIZER

/

verricht een wonder
voor Uw figuur! Deze
voorgevormde bra
met 4-delige, rondgestikte cups geeft
U een natuurlijk,
fascinerend contour.

l

Style 192 in
zeer fijne
P0plinf13.50
Style 195 in
zwart satijn
f 13.95
A cup 30-36
B cup 32-38

ALLE VERZEKERINGEN
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394
Agent Levensverzekering Mij.
Utrecht. Holland Greep van
1859 Schade Verzekering.
Stichting Vezeno Ziektekosten
Kostprijspolis. Auto verzekering.
FINANCIERINGEN.

om W
te kopen arn^

Bij f eestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

juist nu!

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.
J.H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR - TAXATEUR
AGENT:

fries Hollandse Hypotheekbank

Uw Perzisch
tapijt stuk?
Kostverlorcnstraat 49 —

Telefoon. 4492

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Mevr. Hose

FIJNE DELICATA CHOCOLADE

Tollensstraat 31 - Zandvoort
T«-lef. 4823

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

voor woning en etalage'
GORDIJNEN of VITRAGE,

J. van den Bos
woninginrichting
BilderdÜkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

V. W. - OPEL - TATJNUS 17 M

Krijgt U gasten?

RADIO
TELEVISIE

Geen bezwaar l
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

PLATENSPELERS
GRAMOFOONPLATEN

DISCOTARIA
THORBECKESTRAAT 15

TEL.

3378

DONDERDAG 2 APRIL a.s. beginnen wij met
een nieuwe cursus

MOTORTECHNIEK
U leert de auto van binnen en van buiten kennen. en alle storingen opheffen.
Ook voor ervaren chauffeurs geen onnodig oponthoud meer door onkunde.
Laat U nu inschrijven. 10 lessen / 25,—.
RIJSCHOOL

Volkorenbeschuit
/VH—^fr1/

PUS

SPERZIEBONEN _^_ 69 RUMBONEN
APPELMOES "•" 59 ZAANSE KOEKEN
BIETJES
^ 69 CHOC. HAGEL
KAPUCIJNERS ^_ 59 FRAMB./BESSENJAM%T 85
ERWTENSOEP "fflar 89 RODE BESSEN •" 69

C. J. PAAP

DOOS

EQ

18 STUKS

3«)

ROODMERK
MILD-KRACHTIG

Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

250

BLIK GR.

It5

MET GRATIS SPONS - BUS '/2 LITER 1W

AH-Badzeep.
Toïletpapier.

nieuwste

LEVER
GELDERSE HAM.
KINNEBAKSPEK

69
59
39
GELD.ROOKWORST=1.i»
LÜNCHEON MEAT - • 79
GELARDEERD - 100 GRAM

100 GRAM

Tel. 2294

100 GRAM

KOOPT V BV)

Het beste

IN HANDIG BETER-BIE

Schildersbedrijf

WELTEVREDEN
Dr. C. A. Gerkestraat 99

REDDART 1/1 BLIK

DELICATA KWALITEIT
ftf|
DOOSJE 150 GRAM NU • Qg

GROTE KROCHT 18

TAXI 2600

GESNEDEN

Boek- en Kantoorboekhandel
LEESBIBLIOTHEEK

ZWARE STUKKEN^

ROLLEN NU

MOLTON DWEIL
STOFDOEKEN
fr REINIGER
AFWASBGRSTEL
FRAAIE THEEDOEK

50 x 60 CM

60

2^79

GECONCENTREERD
FUCON '/i LITER
HITTEBESTENDIOE
HANDGREEP jf~

PER STUK

59
89

Koper - Koreman
TOLWEG 18 - TELEF. 4321

Koop je niet zo maar ergens!
Daarvoor moet je naar de vakman!

Grote sortering in ordners,
kas-, debiteuren- en crediteurenboeken en alle kantoorbenodigdheden.

CAVELLI
ROOD OF WIT
LITERFLES

C.
Kostverlorenslraat 68 - Telefoon 2071
ERKEND HORLOGER.
is zulk een vakman!

Voor
verhuizingen

Prijzen gelden
van donderdag 5
t/m woensdag
11 maart

De nieuwe maart-premio van da
Premie-van-de-Maand-Club

en ongeregeld vervoer
is en blijft Uw adres

wordt volgende week (12 maart)
aangekondigd. Let er op l

P. KERKMAN
Haltestraat 63 - Telef. 2214
Eigen reparatie inrichting
met elcctronische apparatuur.
KOOP IETS, WAAR JE WAT AAN HEBT:

Koop een
horloge!

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodcstraat 66

Telefoon 4119

RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGERIJ
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Cor van Eldik

Biedt U als zaterdagreclame aan
Rund-, Kalls- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.
VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
200 gr. Pork
ƒ 0,59

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst ƒ0,83
250 gr. Gelderse gekookte worst
/ 0,85
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) /1,10
Ziet onze etalage!

funproever prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ^RS™*RTAJI9.-TS5SSS3R
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Het begon met één prentbricfkaart

Oud gemeente-archivaris
speurt in Zandvoorts verleden
Jarenlange arbeid met voortreffelijke documentatie beloond.
OP BEZOEK BIJ
MENEER
DE HEER
j
Er woont '-in Zandvoort iemand,
die zich anno 1964 straffeloos en
met alle recbten „de Heer van
Zandvoort" mag noemen... Als hij
buiten onze plaats ergens zijn opwachting gaat maken dan kan. hij
van deze titel een ruim en onbeperkt gebruik maken, ware het niet,
dat onze oud-chef der registratuur
ten gemeentehuize, de heer G. N.
'DE HEER, de bescheidenheid zelve
is en zelfs," na bijna 40 jaren van
trouxve dienst aan onze gemeente,
nu enkele jaren geleden zijn post
met stille trom verliet.
Het bezit van ' de „Heerlijkheid
Zandvoort" is hem echler even
vreemd en onbegecrlijk als in omgekeerde zin zijn kennis, zijn documentatie en z\jn liefde voor ons
dorp groot en respectabel is. Want
als niet-geboren Zandvoorter heeft
hu zich reeds vanaf het begin van
zijn ambtelijke loopbaan hier ter
plaatse doen kennen als een rusteloos vorser in de geschiedenis van
Zandvoort...
Er zijn maar weinig Zandvporters
die over zo'n enorme kennis van.
onze plaats beschikken als hij. Die
zo'n enorme documentatie aan fotomateriaal, geschrilten, gravures,
ansichten, schilderstukken en dia's
bezitten als hij in zijn fraaie landhuisje aan de Julianawcg, waar
enkele kamers zijn ingericht om
dit voor Zandvoort zo ongeloofijk
rijke bezit te herbergen Alles uiteraard tot in de perfectie geregistreerd
'en voorzien_ van aanduidingen,
alf abetisch-lexicografisch
,
Het verzamelen van alles wat op
oud^Zandvoort betrekking heeft is
voor hem niet alleen een hobby,
neen het is iets wat.er verre bovenuit gaat: het is voor hem een
levensvervulling geworden, ~\ een
„ taak, die hem ondanks zijn weiverdiende pensioen dagelijks nog geheel in beslag neemt. Hij heeft
daarmede in zijn leven het gezegeride voorrecht ontvangen van een
nimmer aflatende werklust en een
blijvende interesse in de werkzaamheden van het ambt, dat hij
zovele jaren maatschappelijk heeft
bekleed. Hij zet zijn werk iiu voort,
weliswaar niet meer in de ambtelijke sfeer, maar zijn accuratesse,
zijn • toewijding, zijn selecterend en
rubricerend denken zijn hem. geble-t
ven; En -hieraan heeft Zandvoort
het te danken, dat er omtrent zijn
f geschiedenis, -zijn ontwikkeling, zijn
opkomst van vissersdorp tot badplaats, zo enorm veel bekend zal
blijven voor verre nageslachten.
~Want weinig plaatsen in Nederland
zulleruwat^hun historie betreft zo
rijk" "zijn aan gegevens als juist
Zandvoort.' "
Niet alleen, dat hij als gemeentearchivaris voor de Gemeente een
uniek foto-archief heeft achtergelaten, zijn particuliere verzameling
getuigt van -een zo uitzonderlijke
rijkdom, dat het ons moeilijk zal
vallen hiervan een volledige beschrijving te geven.
* **
Met groot genoegen hebben we
dezer dagen zijn uitnodiging aanvaard om eens een tlik te slaan in
zijn prachtige verzameling. Het is
voor ons een bijzondere avond geworden en het is laat geworden,
heel laat toen we met.hem terugkeerden in de huiskamer. Want wat
we hebben-mogen zien daar boven
hi zijn „arsenaal" was zo- boeiend,
dat de uren letterlijk zijn omgevlogen. "We hebben daar het oude
Zandvoort gezien en beleefd in honderden en honderden zeldzame afbeeldingen en foto's. Het is niet te
beschrijven met hoeveel geduld,
maar ook met hoeveel moeite de
beelden bijeen werden gebracht.
Oude vergeelde en vaak deels verteerde foto's of ansichten heeft hij
daartoe .met zijn voortreffelijke
foto-apparatuur opnieuw voor de
lens gebracht en op deze wijze voor
de toekomst bewaard. -Jaren van
rusteloos naspeuren, zoeken, corresponderen, met oud-Zandvoorters,
honderden bezoeken, regelmatig
contact houden met Rijks- en gemeente-archieven brachten dit bezit bijeen.
Hij raakt niet uitgepraat, over de
veelal spontane medewerking, die hij
bij dit werk algemeen mag ondervinden. Maar dit cijfert niet weg,
dat er een burgermans-kapilaal mee
gemoeid was om de vele kosten te
dekken, die - hij er ondanks alles
toch voor moest maken. Zo ontvangt hij al tientallen jaren uit
alle delen van het land zeldzame
ansichtkaarten toegezonden. De prijs
betaalt hij gaarne. Bekende handelaren en'marktkooplleden (Waterloo-

plein) kennen zijn hobby sinds
jaren en sturen hem regelmatig
zendingen
ansichtkaarten.
Het
bruikbare en zeldzame gaat naar
zijn verzameling, de overige naar
bevriende relaties.
Wil men iets weten over vroeger
bekende gebouwen in Zandvoort?
Het vroegere Kurhaus, het eerste
spoorwegstation, het Heidelberger
vat (de Ton), de Passage, Hotel
Kaufmann, Hotel Groot Badhuis,
Palais d'Eté (circus), Hotel Driehuizen of Germania? Meneer de
Heer geeft U een aantal kaartenG. N. DE HEER
bakken met ruim 800 afbeeldingen.
Oud-Gemeentearchivaris
Alles keurig voorzien van aanduivan Zandvoort
dingen en jaartallen.
Meneer de Heer liet dit niet op
Wilt U een afbeelding van bezich zitten en zond een paar ankende personen uit het oude Zandsichten naar Delft met een afbeelvoort? In een oogwenk liggen' de
mappen op tafel. Complefet met een -ding van de Dr. Joh. Mezgerstraat,
korte levensbeschrijving. Zo zagen' waarop de rails duidelijk te zien
was en kon hem voorts mededelen,
we o.a. Ds, Hulsman, Pastoor l'Ami,
dat de rails op de Boulevard tijdelijk
Ouwe Puur, „de Bokkum" (de bewas gelegd voor het gebruik van
kende omroeper), „Lange Jan" (de
kipkarren, die het stuifzand moespopulaire koster), tal van vroegere
ten afvoeren... (Professor: af).
burgemeesters,
reddingboot-schipVeel werk heeft meneer de Heer
pers, bekende dorpsfiguren als ,Janook gemaakt van het fotomateriaal
broer", „Leen Keggie" en nog vele
en. de gegevens over het verblijf
andere van nog oudere datum.
van Keizerin Elisabeth van OostenBijzonder interessant zijn ook
rijk (Sisi) in Zandvoort', waarover hij
de vele afbeeldingen van. de groei
veel vernomen heaft van de hotelvan Zandvoort, met als centrale
houder wiens vader de Keizerin in
punt de- Ned. Herv. Kerk. Hoe
zijn hotel als gaste herbergde.
graasden eens vredig de koeien in
Wie het bovenstaande heeft geonze dorpskom. Hoe ontstonden
lezen zal zich wellicht afvragen hoede „.Zuidbuurt" en de „Noordveel tijd en zorg en moeite dit alles
buurt" (Bloedbuurt)... Aan welke
gekost zal hebben om al deze unieke
benaming de vele vechtpartijen
gegevens te verzamelen.
niet vreemd waren...
Inderdaad, meneer de Heer heeft
Na 1920 heeft meneer de Heer zelf
veel foto's gemaakt van Zandvoort.
Reeds vanaf zijn kinderjaren trok
de fotografie hem aan. Is het een
wonder, dat hij er steeds met het
voor die jaren modernste toestel op
uittrok? Ook bezat hij in 1924 reeds
een grote verzameling dia's van
Zandvoort, die hij gaarne ten huize
van collega's en bevriende relaties
"met een toen als „toverlantaarn"
aangeduide .apparatuur vertoonde,
hetgeen schrijver dezes zich uit zijn
kinderjaren nog als een grote en
goede belevenis kan herinneren
Deze opnamen heeft hij uiteraard
nog alle in zijn bezit en hieraan
zijn vele, vele andere „trouvailles"
toegevoegd, waardoor zelfs omtrent
de 'ontwikkeling van Zandvoort een
chronologische
volgorde ontstond.
ZoJ bezit hij vele beelden van ons
slrandleven uit de jaren 1880-1920,
die een goed inzicht verschaffen
omtrent de zich wijzigende badplaats-genoegens, de bad-mode en
de accomodatie aan ons strand.
' - r Gezien" ' vanuit "de artistieke
hoek^ heeft hij overigens ook
prach'tige opnamen gemaakt van
zeldzaam mooie zons-ondergangen
en zijn zee-studies zijn van een
opmerkelijke schoonheid.
De komst van de kleuren-fotografie heeft' voor hem overigens tal
van nieuwe mogelijkheden opgeleverd, waar hij een dankbaar gebruik van maakte. Zijn kleurendia's van Zandvoort maken van
vele bekende hoekjes een waar
sprookje!
Nu we het toch over kleuren hebben, meneer de Heer heeft zijn
artistieke gaven overigens ook ruimschoots getoond in het kleuren van
oude zwart-wit foto's en afbeeldingen van Zandvoort. Met zeer bijzondere verfsoorten en inkten werkt
hij reeds geruime tijd de foto's bij
„op kleur" (formaat 13x18) en dit
geeft vaaak zeer verrassende effectèn. Hij streeft daarbij na~ar perfectie en wint vaak eerst uitvoerige
inlichtingen in bij oude Zandvoorters hoe de vaak veelkleurige vroegere hotels of. gebouwen van Zandvoort waren. Zo heeft hij een. foto
van Hotel Driehuizen tot driemaal
over gekleurd omdat ,de gesausde
muren en de„ zonneschermen niet
aan de juiste"kleurschakering beantwoordden....
Deze verzameling gekleurde foto's
(± 150 stuks) bracht hij onder in
speciale losbladige albums en velen
in ons dorp hebben hun bewondering hierover reeds kunnen uiten.
Wat zijn correspondentie betreft,
deze vraagt ook zeer veel tijd, omdat hij steeds volledig geïnformeerd
wil, zij n. Met een Delfts professor
heeft hij eens een puntige briefwisseling gehad, omdat deze hem
wilde ,',bewijzen", dat op grond van
een vroeger verleende concessie de
oude paardentram zijn baan had gehad over de Boulevard en niet via
de Dr. Joh. Mezgerstraat. Om zijn
bewering, te staven zond de professor een prentbnefkaart van de
Boulevard met de rails erop

hier al zijn tijd, zijn vakanties, zijn
„snipperdagen" aan opgeofferd. Bij
mooi weer er op uit, bij slecht weer
ging hij plakken, knippen, kleuren,
bijwerken, sorteren en selecteren.

En dit alles is begonnen met één
prentbriefkaart van Zandvoort die
hij eens in handen kreeg. In de
snelle evolutie die Zandvoort als
badplaats beleefde begreep hij, dat
het oude Zandvoort snel zou vergroeien en veranderen. Hij zag de
wenselijkheid, de noodzaak voor
later, om te vergaren en te bewaren
wat goed en mooi was in de plaats,
die niet zijn geboortegrond was,
maar die hem door de jaren heen
toch lief geworden was.
* **
Geboren op 25 mei 1895 als zoon
van een welvarend graanhandelaar
te Polsbroek (Z.H.) kwam hij na
voltooiing van zijn studie aan de
middelbare school al spoedig in zijn
geboorteplaats op de gemeentesecretarie. Daarna was hij enkele
jaren werkzaam op de gemeentesecretarie te Elburg en Velsen. In
1920 kwam hij naar Zandvoort, waar
hij in 1959 werd gepensionneerd als
Commies Ie klasse, Chef der Registratuur.
Zo geniet hij reeds 5 jaar van zijn
pensioen op een wijze, die velen
hem kunnen benijden.
Want meneer de Heer verstaat de
kunst 'om tezamen met zijn sympathieke vrouw iedere dag zin en inhoud te schenken. Hij heeft een
doel, een welbewust doel. En dat
maakt vaak, dat de dagen voor hem
te kort zijn
Te kort om alles af te werken
wat hij zich voorgesteld had te doen.
Hij is een bescheiden man, die de
openbaarheid niet zoekt noch begeert. Maar we hebben er behoefte
aan deze prachtige arbeid in het
belang van ons geliefde Zandvoort
deze maal eens aan de grote klok te
hangen! En hem er namens de bevolking de welgemeende dank en
waardering voor uit te spreken, in
de hoop, dat zijn goede gezondheid
hem nog vele jaren in staat zal
stellen dit prachtige (en vooral zinvolle) werk voort te zetten.
Want de jaren vliegen heen, het
oude Zandvoort ging voorbij. Wat
bewaard kon worden, bleef bewaard.
Door „de Heer van Zandvoort!"
Zandvoort, maart 1964.
Steen.

Amusementsavond Zandv. Muziekkapel
Voor het eerst sinds vele jaren
organiseerde de Zandvoortse muziekkapel zaterdagavond j.l. in restaurant ,ZomerIust' een uitvoeringsamusementsavond, die een speciaal
Zandvoorts karakter droeg en in
alle opzichten een kostelijk geslaagdc avond mag worden genoemd, die
te lang reeds in de badplaats werd
gemist.
Dit laatste en de grote populariteit van de kapel bleek wel uit de
grote opkomst. Er was vrijwel geen
plaats onbezet, terwijl zich onder de®
aanwezigen bevonden burgemeester
Mr. H. AI. van Feneuia en de wéthouder van Sociale en Culturele
.zaken Mevrouw „C... Stemler-Tjaden,
beiden met hun echtgenoten.
De voorzitter van de kapel, de
heer A. Schaper, verwelkomde de
aanwezigen, waarna de kapel onder
leiding van haar directeur, de heer
J. J. Wildschut een zestal nummers
ten gehore bracht. Na een aanvankelijk wat moeilijk begin in de
eerste nummers, doordat de instrumenten zich aan de temperatuur van
de vrij warme zaal moesten aanpassen, toonde de kapel ten volle haar
kunnen in het prachtig gespeelde
,Lied aan de avondster' van Richard
Wagner en. de met grote muzikaliteit gespeelde mars ,In rechte baan'
van Joh. WichéVs, twee nummers,
die zich wel zeer bijzonder leenden
voor „zaal-uitvoering" en door gedragen spel, door de heer Wildschut
op uitnemende wijze aan de zaal
aangepast, ten volle tot hun recht
kwamen. Opvallend was het groot
aantal jongeren, dat met veel overgave en muzikaliteit de gelederen
van de kapel is komen versterken
en een belangrijke aanwist mag
worden genoemd.
Het verdere deel van het programma
was gewijd aan amusement. Nadat
mevrouw van Berge - Henegouwen
enkele operette-aria's had gezongen,
aan de piano begeleid door de heer
Rudi Trappel, vierde het duo ,The
Seahorses' met negro-spirituals en
na de pauze met populaire songs
triomfen en wist de zaal tot groot
enthousiasme te brengen. Hun optreden werd een der hoogtepunten
van de avond.
Een kostelijk onderdeel van. het
programma werd vervolgens het
her-optreden van het ensemble ,de
Strandjutters' samengesteld uit een
aantal leden van de muziekkapel,
wier optreden na geruime tijd gemist te zijn, bijzonder voldeed. De
wijze, waarop dit orkest met veel
muzikaliteit op onnavolgbaar grappige'wijze de populaire muziek
weet te brengen moet er zeker toe
K. J. C. „ZANDVOORT"
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. „Zandvoort" de 9e ronde van de Paaswedstrrjd. De stand luidt thans:
1. G. Meijer
" 2. J. Boeküout
3. N. ten Broeke
4. W. Molenaar
K. J. C. „NOORD?;

Eind stand in februari is:
1. Mevr. Kraaijenoord
2. Mevr. Sabelis
3. H. Bol
4. G. Kraaijenoord

19644
19565
19305
19269

gaan leiden, dat we dit ensemble de
komende zomermaanden tijdens de
openlucht-concerten op het Raadhuisplein meerdere malen zullen
gaan horen. Zowel badgast als inwoner zal er ongetwijfeld veel van
genieten.
De folklorevereniging ',de Wurf'
oogste met de opvoering van de koddige, klucht ,Zomerverhuur', geschreven door mevrouw Jongsma en
zich afspelend temidden van oudZandvoortse decors, die ook nu weer
met grote accuratesse waren samengesteld, een groot succes. Reeds
meerdere malen zagen we deze kostelijke gebeurtenissen zich op het
toneel afspelen. Steeds opnieuw
blijft het een belevenis van de eerste orde.
Het ensemble Ed Willians verzorgde het gezellige bal dat deze echt
Zandvoortse avond besloot, een
avond, waarmede de Zandvoortse
muziekkapel een groot en welverdiend succes oogstte en die zeker
op het programma van de jaarlijks
weerkerende evenementen in het
Zandvoortse amuscmeutsleven dient
te blijven geplaatst.
K.

60e JAARVERGADERING O.S.S.
M. Casticn benoemd tot erelid.
Vrijdag 28 februari j.l. vond in
Hotel C. Keur de GOe jaarvergadering van O.S.S. plaats. Voorzitter
J. H. B. Brink gaf in zijn openingswoord een beknopt overzicht van de
afgelopen 60 jaar, waarbij bij hulde
bracht aan allen die door het belangcloos beschikbaar stellen van
hun vrije tijd de vereniging tot de
huidige hoogte hadden gebracht.
Nadat de jaarverslagen van secretaresse en penningmeester waren
uitgebracht, gaf de leider, de heer
J. Grootscholten, een uiteenzetting
over de a.s. verenigingsuitvoering in
juni, waaraan zo mogelijk ieder lid
zal deelnemen. De contributie bleef
ongewijzigd, met dien verstande
evenwel dat het bestuur werd gemachtigd om bij een ongunstige
ontwikkeling van de economische
toestand een maximum verhoging
van 10% toe te passen.
De periodiek aftredende bestuursleden mevr. C. O. Romkes-Wellensiek en de heer W. Gebe, werden bij
acclamatie herkozen, terwijl de
commissies na enkele wijzigingen
als volgt werden samengesteld:
Gymnastiek: mevr. B. IpenburgDrommel en dhr. S. Keur met twee
bestuursleden en de leider.
Volleybal: Mej. A. v.d. Bos; Mej.
J. Brink en de heer J. Wobma.
Propaganda: Mevr. J. Lavertu,
Mevr. H. Harms, Mevr. A. v.d.
Mije, Mej." N. Brand, Mej. C.Schoorl
en de heer W. Gebo.
Kascommissie: Mevr. A. GebeDriessen, Mevr. C. v.d. Brom-Couwels, Mevr. A. Hesselink-Ligtenbarg en de heer J. Wobma.
Op voorstel van het bestuur werd
de heer M. Castien door de vergadcring benoemd tot erelid in verband met zijn 40-jarig lidmaatschap
van en grote verdienste voor de
vereniging.
Na afloop van de vergadering
bleef men nog geruime tijd met
vele oud-leden gezellig bijeen,
waarbij oude herinneringen werden
opgehaald en een dansje werd gemaakt.
GESLAAGD VOLKSDANSBAL
In hotel Keur hield de onlangs opgerichte kulturele vereniging ,Phoemx' zaterdagavond j.l. haar eerste
volksdansbal van haar onder-afdelingcn, de dansgroepen ,TerpsichoréRobinson'. De leiding ervan was,in
handen van do heren E. de Bruin
en J. A. Brakel.
Dat de volksdans in Zandvoort
steeds meer ingang vindt, blijkt zcker hieruit, dat de groepen van elk
ongeveer 15 leden bij de aanvang
van het seizoen in september j.l.
thans reeds waren uitgegroeid tot
meer dan vijftig leden, terwijl een
gestadige groei blijft voortduren.
Uit het gebodene van deze avond
bleek overduidelijk, dat met groot
enthousiasme en ernst wordt gewerkt. Speciaal de jeugdafdelingen
blijken zeer in trok te zijn. Een uitgebreid programma van Intcrnatio.nale dansen werd met veel kunstzinnig gevoel uitgevoerd, waaronder
dansen, uit Israël, Joegoslavië" en
Schotland. Ook de Hollandse volksdans werd bij dit alles niet •vergotenDe *belangstelling voor dit eerste
propaganda-bal van de nieuwe vereniging was verheugend groot. Met
muziek pp do plaat en band werden
de dikwijls zeer ingewikkelde dansfiguren onder de deskundige leiding
van de beide heren met grote ernst
en meermalen bijzonder aantrekkelijke resultaten uitgevoerd, waarbij
enkele dansen in de costuums van

Voor Uw Lunch en Diner naar

Reparatie Inrichting
van kunstqebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166
het betrokken land werden getoond,
hetgeen een fraai effect teweegbracht.
Het geheel van deze geslaagde
uitvoering heeft ons ervan overtuigd
dat de volksdans-verenigingen, die
deze avond optraden, in Zandvoort
een goede toekomst tegemoet gaan.
K.
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 29 februari:
Zandvoortm. - V.E.W.
3-0
Zandvoortm. 2 - D.D.S.
6-3
Adspiranten:
Kenn.land a - Zandvoortm. a 4-5
Concordia a - Zandvoortm. b 6-0
E.D.O. e - Zandvoortm. c
4-1
Hfd. Boys b - Zandvoortm. d 7-1
H.F.C, i - Zandvoortm. f
1-2
Zandvoorlm. g - Telefonia b 0-3
Pupillen:
H B.C. a - Zandvoortm. a
1-3
H.B.C, b - Zandvoortm. b
6-2
Hfd. Boys a - Zandvoortm. c 8-0
Zandv.m. c - Zandv.m. d
0-3
Uitslagen zondag l maart:
Zandvoortm. - Baarn
2-1
H.F.C. 3 - Zandvoortm. 2
1-5
Zandvoortm. 3 - T.Y.B.B. 3 2-3
D.CO. 3 - Zandvoortm. 4
1-4
D.SO.V. 2 - Zandvoortm. 5 4-2
Zandv.m. 6 - Sp.vogels 2
4-1
VI. Vogels 5 - Zandv.m. 7
4-0
Junioren:
Haarlem a - Zandvoortm. a 2-2
Haarlem b - Zandvoortm. b 2-3
Zandv.m. c - Bloemendaal b 5-1
Zandvoortm. d - EH.S. b
0-5
Zandvoortm. e - K.B.C, e
4-0
Programma zaterdag 7 maart:
9. Zandv.m. 2 - Kinheim, 3 16 u.
15. Zandv.m. 3 - Hillegom
16 u.
Adspiranten:
47. Zandv m. a - Bl.daal a 14.30 u.
51. T.Y.B.B. b - Zandv.m. b 15 u.
89. Zandv.m. d - Alïiance c 14.30 u.
91. Zandv.m. e - O.Gezell.c 15.30 u.
110. N.A.S. c - Zandvoortm. f 15 u.
Pupillen:
146. Zandv.m. a - E.T.O. a 15.30 u.
151. T.Y.B.B. b - Zandv.m. b 15 u.
157. T.Y.B.B. c - Zandv.m. e 15 u.
165. Zandv.m. f - Haarlem d 14.30 u.
Programma zondag 8 maart:
Zandvoortm. - Quick A. 14.30 u.
V.V.B. 2 - Zandvoortm. 2 12 u.
23. B.S.M. 2 - Zandvoortm. 4 12 u.
90. Zandv.m. 7 - T.Z.B. 4 12.30 u.
95. Heemstede 4 - Zandv.m. 8 12 u.
Junioren:
114. Beverwijk a - Zandv.m. a 9.45 u.
129. Zandv.m.b - E.H S. a
9.45 u.
146. Zandv.m. d - Alïiance b 12.30 u.
152. Zandv.m. e - R.C.H, e 9.45 u
ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
In de bekorcompolitie hebben na
6 ronden in groep A de heren
Bronkhorst en Lindeman de hoogste score met 70%.
In de B. groep gaat Kroon eenzaam aan de kop met ruim 90%,
teiwijl in de C. groep v. Keule en
v. Elk met resp. 87'/2°/o en 75°/o de
beste papieren hebben.
In de jcugdgrocp doet Houtsma
een poging op de eerste plaats te
komen tot nu toe met een score van
80%.
De laatste Bondscompetitie van
het 1ste team is niet fortuinlijk verlopen. Er komt niet meer dan een
gelijk spel uit, tegen Hillegom.

AUTORIJSCHOOL „WELTEVREDEN"
Organiseert voor haar leerlingen en oud leerlingen, alsmede voor haar overige clientèle met
één introducé, een gezellige

KIENAVOND - BAL NA
Raadhuisplein l

- Telef. 02507 - 2820

Wie eerlijk oordeelt
Stelt Drommel als voorbeeld,
Hij voldoet zelfs de wensen
Van veeleisende mensen!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltcstraat 9
Teleloon 2151
Kerkstraat 35
Telefoon 2452

op vrijdag 20 maart a.s. van 20.00 uur tot 02.00
uur in de grote zaal van het Gemeenschapshuis te Zandvoort. Serieuze gegadigden, welke
zich deze avond wensen op te geven zijn eveneens van harte welkom.
RIJSCHOOL „WELTEVREDEN"
Dr. C. A. Gerkcstraat 99 - Tel. 2294

SEYSENER
HALTESTRAAT 23 -

onze bijzondere weekend
reclame:

Vishandel Piet Paap
KABEUAUWWEEK
Grote afslag
KABELJAUW MOTEN
/ 1,00 per pond
KABELJAUW FILET
ƒ 1,25 per pond
3 GROTE GEBAKKEN SCHOLLEN
ƒ 1,25
SCHELVIS KUITJES
65 cent per pond
Vers gekookte en gepelde garnalen.
Verder alle soorten verse vis.
Alle soorten zuurwaren
Visconserven
HALTESTRAAT 61
TELEFOON 2171

VIER VRUCHTENGEBAKJES
ƒ 1,20
250 gr. ALLERHANDE
95 et.
250 gr. BOTER ALLERHANDE
ƒ 1,30
250 gr. AMANDELKOEK
ƒ 1,75
150 gr. CHOCOLADE DUPLO-EITJES
89 et.
\Vü vragen Uw speciale aandacht voor onze
PAASETALAGE!

U weet wel
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.
WU brengen U een moderne collectie, in alle
prijsklassen, de nieuwste dessins en kleuren met
een perfecte coupe en solide afwerking.

Voor goede
schoenreparatie
BARKMEIJER
Het vroegere Kurhaus had vele zalen en appartementen. Hier trof
een internationaal publiek zich jaar op jaar. , Bovenstaande (zeldzame) afbeelding behoort .tot de verzameling .van meneer de Heer.

Tolweg 24 •

Telefoon 3815

Schoenen verven, alle kleuren

TELEF. 2159

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE** HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL:313&

EEN TAXI?

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT'
Voor leden komen beschikbaar de volgende
woningen, enkele direct, de meeste in de loop
van het jaar, afhankelijk van de vorderingen
van de nieuwbouw.

RENTEVERHOGING

Eengezinswoningen
Huurprijs ƒ 9,—
Beccktnanstraat 13
Beeckmanstraat 17
ƒ11.85
Bceckmanstraat 42
ƒ11.20
ƒ13,60
Zr. D. Brondersstraat 17
ƒ13,80
Potgieterstraat 15

MODERNE WAGENS

Bovenduplexwoningen
"Van Lennepweg 85 rood Huurprijs ƒ11,90
A.J. v.d. Moolenstr. 60 rd. „
ƒ10,15

Zand v. groenteen fruithal

Benedenduplexwoningen
Nic. Beetslaan 2
Huurprijs ƒ 9,90
Nic. Beetslaan 18
„
ƒ 9,90
Vondellaan 24
„
ƒ 9,40
Vondellaan 28
„
ƒ 9,40
Van Lennepweg 81
„
ƒ 9,30
Van Lennepweg 87
„
ƒ 9,80
A.J. v.d. Moolenstraat 68 a „
ƒ 8,85
De huren zijn met inbegrip van alle kosten en
contributie. Indien er tussentijds een huurverhoging door de Minister wordt voorgeschreven,
dan worden de huren daarmede verhoogd.
De benedenduplexwoningen kunnen alleen betrokken worden door echtparen ol alleenstaanden.
Opgave vóór dinsdag a.s. schriftelijk bij de
secretaris D. van Dijk, Dr. C. A. Gerkestraat 22,
onder vermelding van het rangnummer.
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eet méervvlees en betaairninder
PRIJSVERLAGING

jong KALFSVLEES
WEEKEND-RECLAME

Kalfsfric. lappen 3,39 '/, kg. Stukje Kalfsfric. 3,49 V, kg.
Kalfssnitzel

90 et. per 100 gram

,

100 gr. Ham
100 gr. Snijworst 1,09
De hele week:
150 gr. Ontbytspek 79 et.
150 gr. Tongenworst 79 et.

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

Wij gaan door:

Sport met
Philips televisie

Varkenskarbonade
Runôerlappen v.a
HEERLIJK LAMSVLEES

U haalt er meer uit als wij or
iets in doen. Het 2c kanaal' is
in de lucht!

2,88

2,50

een zelfstandig meisje
voor garderobe en souvenir-kiosk.
Leeftijd 18-20 jaar. Uitsluitend dagdienst.
Aanmelden: maandag 9 maart van 10-12 uur.

Gevraagd met spoed een
WINKELMEISJE

F.H.PENAAT
Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

Hout- en boardhandel

„CENTRUM"

Naast psrceel Brederodestraat l, dr. Flieringa.

Metselzand
Portland cement
Carbolineum

3,08

EXTRA VOORDEELTJE:
2 Blik sardines
. . 72 et.

Schildersbedrijf

H. C. van Gog

r. Burger
HOTEL BOUWES,l* \raagt voor het a.s. seizoen1

PHILIPS TELEVISIE 43 cm beeld vanaf
ƒ 648,— of ƒ 28,25 p.m. na de eerste storting.
Na l'/» jaar Uw eigendom. Uitermate geschikt
voor Uw wandmeubel.
Bestel heden ï>ü ons uw nieuwe Philips Televisie
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld met 2e
kanaal, vanaf ƒ 895,— of ƒ 38,70 per maand na
do eerste betaling.
PHILIPS AUTORADIO
vanaf / 178,PHILIPS NIEUWSTE PORTABLE .. ƒ 149,Komt U eens kijken en luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie. " PHILIPS SPECIALIST

2,98

Normale werktijden. Zondags vrij.
PATISSERIE THELIA
Thorbêckestraat 5 .- Telef. 3390

Nette jongen gevraagd
Groente- en Fruilhandel C. DRAIJER Si ZIJ.
Van Ostadestraat 9.

HALTESTRAAT 3

Wegons vertrek, keurig GEM. HUIS aan de
Noordboulevard, bev. ben. 2 kamers, keuken,
schuur, boven 3 slaapk., douche, zolder. Eigen
grond. Spoedig te betrekken. Koopsom ƒ55.000,- '
k.k. Makelaar \7. Paap, Ilogewcg 17, Tel. 2965

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.
Socndastraat 17 - Haarlem
Tel. 02500 - 50131
Levering alle soorten tegels in kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.
Laat vakkundig Uw oude paden in orde maken.

HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS!
dat is het devies van:

SSagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT
Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kteuren, per
stuk ƒ 19,—. Bü afname
24 stuks 20% korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Verder enorme sortering
caféstoelen en tafels
tegen fantastisch lage
prijzen.
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middcnlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947406.

Opticien
A. G. SLINGER
Gcdipl. Opticien
GROTE KROCHT 20 A
TEL. 4395
Leverancier alle ziekenfondsen

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

Verkoop van
olie- en kofenhaarden
BECKING EN BONGERS - DAVONETTE
E. M. JAAESMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

Lompen 30 et; kranten 7 et.; plat karton en tijd- schr. 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.,
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 175-ct.;",
geelkoper 120 et.; aluminium. 80 et.; lood 55 et.; i.
zink 45 et. per 5rg. , . - .,
" '^
Zaterdags tot l uur geopend.
. ^
\Vy zgn elke dinsdag in Zandvoort!... . -

Gebr. de Jong v.h. E.KIpk

Bakcnessergracht 93 - Tel.'16261 - 'Haarlem,

in het Krelagehuis te Haarlem,
want de ,

HAARLEMSE
VOORJAARSBEURS
V O O R DE V R O U W
is donderdag 5 maait.

geopend

Assurantie en financieringskantoor
Dr. Schaepmanstraat l
Tel, 4580 - b.g.g. 3283

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Het
voorjaar
is
begonnen

Autofinanciering
J. S. FOLKERS

.

GEVRAAGD
MEISJE
voor halve dagen of werkster voor enkele ochtenden
per week. Cats, Brederodestraat 101, tel. 2773.

Eterniten bloembakken en tuinvazen
Jb. SLAGVELD
Dagelijks geopend.

Wat is een goed boek
zonder goede bril?

A. J. v. d. lyioolenstraat 38
Telefoon 4969
Binnen- en buitenwerk

Adverteert in dit blad

Te koop

Diaconiehuisstraat 9 - Telef. 4752
ZATERDAG
AARDAPFEIJEN-REKLAME:
Va mud (± 35 kg!) puikbeste
Zeeuwse Binten ƒ4,20 (afgehaald).
(Zolang de.voorraad strekt).
Hollandse Kasandijvie 55 et. p.pond
Grote Bloemkolen
89 et.
Goudreinetten
'... 4 pond 98 et.
Laxtons handappelen 4 pond 98 et.
Zoete Sinaasappelen ' 15 voor ƒ 1,25
Alle jonge kasgroenten voorradig!
o.a. verse spinazie, raapstelen, sla"
komkommer, tomaten, champignons,
rabarber." Ook geschilde aardappelen
DINSDAG:
l1/, pond gesneden Rode kool 15 et.

Speciaal voor Uw
aut0i motor

en
bromfietsverzekering

5-13 MAART

Met vele verrassingen, leuke demonstraties, proeven en keuren,
Torn Erich ensemble en een wonderlijk mooie Modeshowl'

Dagelijks geopend van 10-17 en 19-23 uur. Donderdag 5 en zondag 8 maart open
van 13-17 en 19-23 uur. Entree volw. f 1,75 Incl. bel.; kind. t. 14 Jf f 0,75 Incl, bal.

«LEBRU»

POSTSTRAAT 12 (t.o. Consultatiebureau)

VOORVERKOOP;

De kleine voordelige winkel mot het grote assortinient. Wij hebben pracntigc shawls voor
slechts ƒ 2,95. Anklets in marine en. zwart ƒ 1,95,
maillots, kousen ƒ 0,98. Noorse sokken, Schooltassen vanal ƒ 5,95, boodschappentassen. Sucde
Dames- en Herenjasjes. Suede Hercnvosten.
•
Deze week een speciale aanbieding:
Schotse ruiten boodschappentas met ritssluiting
voor slechts ƒ 2,95

Boekhandel Van Petegem, Kerkstraat 28

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

of aan de kassa's van de Haarlemse Voorjaarsbeurs
ontvangt U een toegangsbewijs van { 1,75 voor ff 1.25

Uw adres:

«LEBRU»

Vraagt eens een proefrit bij
GARAGE
JAC. VERSTEEGE & Zn.
Pakveldstr. 21 - Tel. 2323

Dexe

reduktle van f 0,50 geldt uitsluitend voor volwassenen.

HAARLEMSE" VOORJAARSBEURS VOOR.DE VROUW

50 et

5 t/m 13 maart - Krelagehuli • Leldie vaart -Haarlem

50 et
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Langs de vloedlijn

„TREKT U NIET AEN VA/AT VEDER SECtfT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT l"

13 maart

Een van de mankementen van
deze wereld is, dat veel menren „Sex" voor liefde houden,
„geld" voor hersens en „transistorradio's" voor cultuur.

1964

Uitgave, redactie en administratie; C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (02507) -• Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,—; franco per post f 7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Druk bezochte receptie O. S. S.
Een koude douche
De 1-5 nederlaag, die ons eerste
elftal zondag j.l. nog wel op eigen
terrein tegen Quick A uit Amersfoord kreeg te incasseren, was een
uitslag, die stellig niemand onzer
had verwacht en die als een koude,
douche heeft gewerkt. De teleürstelling was duidelijk merkbaar,
want reeds geruime tijd voor het
einde verliet het publiek de tribune,
ontgoocheld en teleurgesteld. Na de
5-0 nederlaag die we in Amersfoort
tegen dezelfde- club moesten slikken,
hadden we toch allen op een revanche gerekend, doch het heeft niet zo
mogen zijn. Quick A lijkt onze kwade genius te zijn. In twee wedstrijden 10 doelpunten tegen, beïnvloedt
de ranglijst in niet geringe mate.
We zullen sportief moeten zijn en
het verdiende van deze nederlaagv
dienen te erkennen, hoewel het er
aanvankellijk met een 1-0 voorsprong zo hoopvol uitzag. Doch na
de rust, met een 3-1 achterstand,
waren onze jongens nergens meer
en leken volkomen down gespeeld.
Jammer, msar niets aan te doen.
Een overwinning had/ onze positie
op de ranglijst aanzienlijk versterkt
nu daalden we twee punten en lijken mogelijkheden om kampioenskansen te krijgen, vrijwel uitgeput,
hoewel we nog een behoorlijke
plaats op de ranglijst innemen.
Daarom niet versagen! Een eervolle tweede plaats lijkt ons er voor
de eindstand toch nog wel in te zitten en daarop blijft onze hoop nu
maar gevestigd. Succes mannen a.s.
zoïidag tegen Ripperda! -'
Paaseieren maken
Enthousiast,",als, ik; was, toen ik
onlangs' mevrouw.;Seijsener fanta-,
sie-paaseieïên."zag1"maken schreef ik
daarover vorige week .het een en andèr, van de veronderstelling uitgaande, dat andere van dergelijke
kunststukjes, die U bij vele banketbakkers in de etalage ziet staan, van
de fabrieken afkomstig waren.
Verschillende banketbakkers in
onze gemeente hebben mij er echter
op gewezen, dat zulks niet het geval was. Er worden-voor deze kunst
zelfs specialef'cursussen georganiseerd door de betreffende vakschool,
waarvoor de animo steeds groot is.
Vele banketbakkers in onze gemeente maken eveneens deze fantasie-eieren, hoewel het in hoofdzaak een
kunst is, die door het vrouwelijk
geslacht ^ wordt beoefend. Wanneer
U dus in onze banketbakkers-etafages dergelijke kunstzinnig uitgevoerde Paas-fantasieën
aantreft,
kunt U ervan verzekerd zijn, dat
deze zijn gemaakt door de banketbakker zelf of door diens echtgenote. Vanzelfsprekend zal hier de
een méér kunstzin aan de dag leggen
dan de ander, doch dat laat ik graag
aan de beoordeling van onze burgerij over. In elk geval meende ik,
naar aanleiding van enkele binnengekomen racties, deze zaak even te
moeten recht zetten.
K.

'B Maandags gesloten

„WURF-PRAET'

- WULLUM v.d. WÜRFF:
As 't zo deurgaet houwe we
gien mooi dointje meer over.

In het Badhotel hield de Zandvoortse gymnastiekvereniging ,Oefemng staalt spieren' zaterdagmiddag
een receptie ter gelegenheid van het'
zestig jarig bestaan der vereniging,
welk zeer druk bezocht werd.
Uit alle lagen van de Zandvoortse
bevolking kwam men zijn opwachting maken, vele autoriteiten gaven
acte de presence, evenals besturen
van talrijke zusterverenigingen.
Een groot aantal1 bloemen en geschenken viel de jubilerende veren iging ten deel, terwijl zeer veel
schriftelijke gelukwensen binnenkwamen.
*"
De voorzitter van de Jubileumcommissie, de heer K. C. van • der
Mije Pzn. noemde het in zijn welkbmstwoord een hele prestatie, in
Zandvoort 60 jaar lang een vereniging in stand te houden. Uit de
historie der vereniging haalde spreker twee personen naar voren, die
O.S.S. groot maakten, namelijk de
heer H. B. Drcijer, die van 1904
tot
1934 als leider optrad en dies met
zijn echtgenote deze middag aanwezig, een spontaan applaus in
ontvangst mocht nemen. Vervolgens
de heer J. A. B. van Pagée met
echtgenote, die vooral in de na-oorlogse jaren de vereniging in geheel
nieuwe .banen wisten te leiden. Het
huidige energieke bestuur achtte
spreker nog tot veel in staat en
spreker was er vast van overtuigd,
dat ook fret honderdjarig bestaan
zou worden gehaald.
Burgemeester Mr. H. M. van Fenema, tevens beschermheer der vereniging, wees erop, dat O.S.S. - populair en geliefd - een begrip is in
Zandvoort.
De historie v.an de gymnastiek
navorsend, was het spreker gebleken, dat reeds in 1862 'éne heer
Freddy Nagtglas, lid/van de gemeenteraad van Middelburg hier,ovex een boe^jg^ schreef, -waarin hij
ondermeer memoreerde, dat de gymnastiek meer en meer een volksvermaak leek te worden. In 1862
reeds noemde Thorbecke de gym-nastiek een algemene behoefte voor
het volk.
Zich toetsend aan deze uitspraken
stelde spreker de vraag, hoe het er
thans voorstond en meende dat het
er maar somber uitzag, speciaal wat
betreft de gymnastieklokalen. Nederland heeft er ruim 200 tekert.
(Latere sprekers corrigeerden, dat
het hier om ruim 2000 gymnastieklokalen gaat). In de laatste vergadering van B. en W. had de wethouder
van onderwijs, de heer A. Kerkman
erop gewezen, dat er mogelijkheden
zijn tot-het in serie bouwen van
houten gymnastieklokalen tegen de
'prijs van ƒ70.000,- en spreker vroeg
zich af, waarom dit tekort aan lokalen niet op deze wijze zou kunnen
worden aangevuld. Het daarmee gemoeide bedrag is pp de gehele bevolking zo groot niet. Zandvoort alleen al zou er direct drie kunnen
gebruiken. Wat de toekomst van de
vereniging betreft, zag spreker door
dit energieke bestuur nog vele bestaande plannen in daden omgezet,
terwijl men zeker in staat ,zal zijn,
de strijd tegen de televisie vol te
houden.
Als jubileumgeschenk van het gcmeentebestuur stelde spreker een
gouden medalje-beschikbaar voor de
komende jubileum-wedstrijden, terwül spreker persoonlijk 'n zilveren
beker schonk voor de jeugdwedstrüden. Tenslotte huldigde spreker de
heer M. Castien voor diens trouw
en tfyer gedurende 40 jaar voor de
vereniging betoond.
. De voorzitter van de Kennemer
Turnkring, de heer Singer memoreerde, dat O.S.S. ouder is dan de
kring en. dat de afgelopen 60 jaar
ontzag inboezemen. O.S.S. is een
vereniging, die zich steeds weet te
verjongen en de Kennemer Turnkring is uitzonderlijk blij met dit
belangrijke jubileum, van een nog
altijd springlevende vereniging. Voor
de komende wedstrijden schonk
spreker een fraaie plaquette.
De voorzitter van BATO uit Haarlem herinnerde aan de vele contacten tussen de beide oude verenigin-.
gen. Ook hij bepleitte de bouw van
houten gymnastieklokalen. Haarlem
alleen al heeft er minstens dertig
nodig! Dank bracht spreker aan de
heren J. H. B. Brink en M. Castien
voor het vele, dat zij sinds vele jaren voor de gymnastiek deden en
ook hij schonk een fraaie prijs voor
de komende wedstrijden. v
De heer J. B. Th. Hugenholtz prees
namens de V.V.V. Zandvoort de activiteiten der vereniging waarmee
het zo prettig is samen te werken.
Spreker meende, dat Zandvoort zich
de eerstkomende jaren enorm zal
gaan ontwikkelen en sprak de hoop
uit dat deze ontwikkeling ook een
sporthal zou opleveren.
De heer W. Dooijes, directeur van
CIOS in Overveen wees op de prettige verstandhouding tussen O.S.S.
en zijn. instituut. Hij meende, dat
niet aleen accomodatie, maar ook
het leiderschap zeer belangrijk is
voor elke sportvereniging.

De heer F. van den Berg, voorzitter
van het veteranencorps van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek
Verbond had de aktiviteiten van de
vereniging gevolgd van het 20 jarig
bestaan af.„ Voor de ontwikkeling
toonde hij de grootste bewondering
waarna hij een medalje schonk voor
de oudste deelnemer aan de komendt jubileum-wandelmarsen. Voorzitter' J. H. B. Brink, die alle
sprekers direct beantwoord had,
sprak daarna een kort slotwoord. Hij
bracht dank aan allen, die deze
receptie tot onvergetelijke uren hadden gemaakt en verklaarde, dat het
doel der vereniging altijd zal blijven
lichamelijke oefening te brengen
voor iedereen in de ruimste zin van
bet woord. Spreker hoopte, dat het
huidige aantal van 450 leden in de
komende jaren zou verdubbelen en
dat de komende jubileum-feestelijkheden .daarvoor een goede propaganda zouden mogen zijn.
IC
VOORLOPIG GEEN STRANDBAL
IN DE KABELLOODS
Naar wij uit betrouwbare bron
vernemen, heeft het college van B.
en' W. te Zandvoort aan de. heer
M. Cerni geen toestemming verleend tot het exploiteren van een
strandbal in de door hem gepachte
voormalige kabelloods aan de Van
Lennepweg.
Zoals wij reeds onlangs berichtten, heeft de heer Cerni deze loods
van de eigenaar voor de tijd van 5
jaar gepacht, met het doel, daarin
een televisie-studio te vestigen.
Daar echter — volgens dhr. Cerni —
het maken van opnamen in de hoogseizoenmaanden onmogelijk moet
worden geacht, omdat verkeersdrukte op het circuit, overvliegende
reklame-vliegtuigen en een intensief druk gemotoriseerd verkeerlangs de studio teveel storing
teweegbrengt, zocht de heer Cerni
naar een oplossing, om toch gedurende deze maanden deze ruimte
exploitabel te maken, reden waarom
hij in deze loods een amusementscenfrum wilde stichten, in de geest
van het verdwenen „Oberbayern" en
danspaviljoen „Italia".
Hoewel het gemeentebestuur de
plannen van de heer Cerni kan
waarderen, menen B. en W. toch,
afwijzend ^e moeten staan tegen
deze zomer-exploitatie, hoofdzakelijk in verband met de aanwezigheid van het caravancamp „de Zeereep" in de onmiddellijke nabijheid
van het gebouw, waardoor de rust
in het camp speciaal in de avonduren zou worden verstoord, omdat
de gasten in dit camp daarvan vooral'bij het middernachtelijk vertrekuur van de feestgasten hinder zouden ondervinden.
Wat de vestiging van een televisie
studio in de kabelloods betreft,
daartegen hebben B. en W. geen
bezwaren en — hoewel leek zijnde
— acht men toch de bezwaren voor
het staken van de opnamen in de
zomermaanden, door de heer Cerni
naar voren gebracht, enigszins overdreven en verwacht men, dat ook
gedurende deze maanden de werkzaamheden vrijwel ongestoord voortgang zullen kunnen vinden.
Hoe deze zaak zich verder zal
ontwikkelen, dient te worden afgewacht, daar de heer Cerni zich tot
nu toe van elk nader commentaar
onthoudt.
BURGERLIJKE STAND
Geboren: Leonie Maria, d. van A.J.
Turkenburg en E. L. Helt.
Geboren buiten de gemeente:
Hendrik, z. van H. Hendriks en
K. Otto. Marcel André, z. van D.
H. Schoemaker -2n I. E. P. PasternAnna E. M., d.' van A. J. Boelaars
en E. A. T. Taggenbrock. Jarg, z.
van R. Weidema en G. Ham.
Ondertrouwd: M. A. J. Vernin en
M. Kessel. R. A. Hendriks en W.
Koper. A. J. K. Altena en Tr. M.
Ramkema. R. G. Chr. Oldeman en
A. M. M. Kerkhoven.
Gehuwd: J. Sjoukens en A. Th!
Wempe (wonende te Velsen).
Overleden: Hermana C. Hijmans, 42
jaar, geh. m. J. C. Adriaanse.
Overleden buiten de gemeente:
Adriana P. van den Oever, 53 jr.,
geh. met S. Molenaar.
ZESTIG JAAR FOTOGRAFE
Mej. Bets Bakels, wonende aan de
Brederodestraat te Zandvoort hoopt
zondag a.s. het feit te herdenken,
dat zij gedurende zestig jaren in
Zandvoort als fotografe werkzaam
is. Haar archief bevat een unieke
verzameling van oude Zandvoortse
foto's en nog altijd is zij iedere dag
in haar atelier in de Kerkstraat
werkzaam. Voorts schreef zij tevens
verscheidene schetsen over „Oud
Zandvoort", -die met groot succes
door de Zandvoortse folklorevereniging „De Wurf" werden opgevoerd.»
Wij hopen in een onzer eerstvolgende nummers op dit jubileum nog
nader terug te komen.

HOTEL BOUWES

Annex CABARET EXTASE '
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Zaterdag 14 en zondag 15
maart, 8.30 uur:
Het orkest

The Anïbassadors
In ons cabaret- en
variétéprogramma:

Bil! & Sherri
Amerikaans danspaar

Jeff
De Franse koning der geluiden
Als gaste:

Martha Flowers

Een hoekje in onze showroom

De beroemde Amerikaanse
opera-zangeres, die de „Bess
partij" zong in Gershwin's
„Porgy and Bess".
*
's Zondagsmiddags MATINEE
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wüzigingpn voorbehouden.

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

/t
Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

BADHOTEL
Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telef. 4941
ledere zaterdagavond

Serie

DANSFESTBJN

1964

A.s. zaterdag met het optreden van het bekende radiotelevisie-ensemble
TED POWDER
wiens Hollandse liedje gekozen, werd voor het komende Songfestival in Kopenhagen en door Anneke Grönloh aldaar zal worden gezongen.
ledere zondagmiddag matinee
Entertainer: Wim Bosch.

48 cm. beeld /825,-; •

59 cm. beeld ƒ895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ 49,95; in chroom ƒ 33,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties tnuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

Dranken bestellen? OfiflO
Brokmeier bellen! L\J\)L
De Veenendaalse
Haltestraat 55
Ie keus, naadloze

NYLONS
zeer goede kous

ƒ 149,-

ƒ168,-

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

maat 8'/s—11

95 et. per paar
Ook verkoop van LIBELLE
en SttPP-HOSE kousen.

Zaterdag 14 maart a.s.
wordt het geheel verbouwde

Radiatoren en
Plintverwarming

Hotel-Café-Restaurant

„DELICIA"

*TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

KERKSTRAAT 16 - ZANDVOORT

feestelijk heropend!

:fieren haar'. verzorger ,

Elke zaterdag en zondag: VRIJ DANSEN!
Wij heten U allen hartelijk welkom!

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten
Voor al Uw

Baby goederen
en kleuterkleding
naar

De Wolbaai

VRIJDAG 20 MAART

Haltestraat 12 - Telef.
\ 2099
Zie de Etalage

HEROPENING
Indisch Restaurant

RECLASSERINGSRAAD
De heer L. J. Breure, lid van de
Gemeenteraad van Zandvoort, werd
tijdens de plaats gehad hebbende
jaarvergadering van de afdeling
Haarlem van het Nederlands Genootschap tot reclassering, benoemd
lot lid van het afdelingsbestuur.
GESLAAGD
Voor het staatsexamen Krankzinnigen, verpleging te Amsterdam
slaagde Zr. Carla Draijer.
t

Voor een modern
en charmant kapsel.

SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214 ,
X

___

/

Annex PIotel-Café-Restaurant
„PALERMO"
Allo kamers met centrale
verwarming en warm water.
Naast onze Indische
óók HOLLANDSE keuken
Kerkstraat 27 - Zandvoort
Telefoon 2537

De grootste sortering

VOOR VEEL WARMTE

De Amsterdammer

WORDT SNEL DOOR ONS GEZORGD....

3 POND EXTRA
JONATHANS 89 cl.

Zodra er olie nodig is komen wij. Met modern
materiaal en ideale haardolie: Esso Petroleum,
'die zuiniger, schoner en reukloos brandt!

Alleen Kosterstraat 13 a

MALTA aardappelen
75 et. per kilo

ANDIJVIE, goudgeel
38 et. 500 gram

WITLOF, niel bitter
40 et. »/« kilo

500 gr. WITLOF
40
500 gr. WITLOF EXTRA 48
1 KROP SLA
18
500 gr. RODE KOOL .... 15
500 gr. SAVOÏE KOOL . . 18
500 gr. KOOLRAAP ... .14
100 gr. CHAMPIGNONS 48
100 gr. TAUGé
20
10 UOOMVERSE
EIEREN
135

DINSDAG: 10 kilo Zeeuwse
EIGENHEIMERS
ƒ1,30

t

10 JAFFA SINAASAPP. 98
5 JAFFA SINAASAPP. 110
4 JAFFA SINAASAPP. 110
5 VALENCIA's
100
500 gr. DRUIVEN
195
10 CITROENEN (14 et.) 125
3 JAFFA GRAP (35 et.) 100
l'/t kg. JONATHANS .... 89

STOOFP1EREN
95 et. per kilo

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. samenkomst in Pniël,
Zuidorstraat 3. Aanvang 3 uur.
Spr. H. Veldkamp, Evang. Den Haag

Voorgebakken Patat
Frites 60 et. 500 gr.

DONDERDAG: 2 krop SLA
Extra goedkoop!

JEHOVAH's ÖETUIGÉN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Dr^aijerstraat 5.

H.H. Hotel en Pensïonhouders

Neem 'n leverancier die altijd voor U klaarstaat. Wend U voor goede service tot óns!

Wij hebben in depot, dagelijks vers

Voorgebakken Patates Frites
Geschilde. Aardappelen
Verse
Blik Champignons

Esso Petroleum voor oliehaarden en Essogas.
Alle soorten olie-, gaskachels en stellen

Fa. A. KERKMAN & Zn.
Zandvoort - van Lennepweg 5
Telefoon 3576

heel en gesneden
Komt eens praten voor het komende seizoen
Het bespaart U veel tijd en geld«

De Amsterdammer

/t Tuinbouwhuis"
fHerenwegr
149, lik. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE
Telefoon 02500 - 36503

't wordt lente, dus de tuin in!

KOSTERSTRAAT 13A

Electro Technisch Bureau
ZWEMMER
Swaluëstraat
6
1
•

-

... Telefoon 4035
, v '/•. -,
-'-

Een moderne electrische keuken
dei droom van iedere huisvrouw!
In onze showroom demonstreren wij U gaarne
onze ELECTRISCHE FORNUIZEN en BOILERS
Alsmede de fantastisch werkende MIELE-WASAUTOMAAT.
SPECIALE VAATAFWAS-MACHINES
van de Wereldberoemde Hobart fabrieken.
Voor huishoudelijk en Klein-Horecabedryf.
In 5 minuten 150 kop en schotels
gewassen en gedroogd.

Stofzuigers alle merken en
prijzen
Verder een grote sortering electrische apparaten,
keukenklokken, scheerapparaten enz.
Ziet de etalage!

Vraagt demonstratie!

MAART ROERT Z'n STAART
maar de lents is in aantocht!
Uw BLOEMZADEN leveren
wij U weer gaarne!
Grote collectie VOORJAARSBLOEMEN, kaslanjelakken,
Forsythia's, Katjes enz. Leuk
opgemaakte bloemstuk j es.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

-

' TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!

Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, pro s en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalagel

Aardappelen
extra
aanbieding!
leklasZeeuwseaardappelen
per half mud f 4,55
Dit is slechts 13 et. per kilo afgehaald.
ALLEEN BIJ:

J. v.d. BERG
HALTESTRAAT 20

TELEFOON 2707

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. (zesde lijdenszondag)
10.30 uur: Da. W. H. Buijs, vicaris.
19 uui: Geen dienst.
Jeugdkapel ,10.30 uur: de heer K. v.
Wilgenburg.
PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen om 7.30 en 11.30 uur.
9.30 uur Hoogmis. 19.30 uur avondgebed. In de- week H. Missen om 7,
7.45 en 9 uur.
Beatrixschool Zandvoort-noord:
H.H. Missen om 8.30 en 11.30 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds, J. Heidinga, Ned. Hery.. Haarlem. 4
19.30 uur: Huis! ini de Duinen.
Ds. H. Luikinga, Doopsg. Beverwijk

SCHORSENEREN
25 et. i/s kilo

DAGELIJKS AANVOER: Witlof - Sla - Bieslook - Komkommer
Rabarber - Spinazie - Andijvie - Bloemkool - Raapstelen.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15
Zondag a.s. (zesde lijdenszondag)
10 en 7 uur: Ds. J.' A. van Arkel,
van Haarlem-Noord.

Wij leveren U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: ASEF's GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ALLE SOORTEN TÜINGEREEDSCHAPPEN.
.VAKKUNDIG SLIJPEN VAN UW GRASMAAIMACHINE.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN GRASZADEN.
NU REEDS IN VOORRAAD:
Dahlia's, Begonia's, Gladiolen en een pracht sortering lelie's.
Alle soorten ' vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling: wordt met de meeste SPOED zonder prjjsverhoging thuisbezorgd!
' Wü geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant „Bloem- en groentczaden" is gratis ver- '
krijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.

UITSLAG PUZZELRIT
Aan de zondag ].I. gehouden puzzelrit, uitgeschreven door de motorclub „Zandvoort" werd door 123
personen deelgenomen, waarvan 99
in auto's, 15 op motoren en 9 op
bromfietsen. De rit -werd een groot
sucses. De uitslagen waren, wat bctreft de eerste twee prijswinnaars:
Auto's: 1. F. J. Wiek 69 strafpunten; 2. P. J. Totté 130 strafpunten.
Motoren: 1. E. v.d. Zoijden 174
si rafpunten; 2. H. v.d. Roest 209.
Bromfietsen: 1. J. v.d. Bank 155.2. H. Schopping jr. 205 str.p.

OPROEPING
Nederlands Roode Kruis

af d. Zandvoort.

algemene
jaarvergadering
op donderdag 19 maart des avonds 8.30 uur in
Hotel Keur, Zeestraat.

Een eigen
wasautomaat
De wens van iedere
huis vrouw.
Komt U eens kijken,
•U mag Uw eigen wasje
meenemen, dan demonstreren wij voor U.
Philips

Specialist

F. H. PENAAT
f 895.- Kostverlorenstraat 2
i»nimii.«mKM.. Zandvoort - Tel. 2534

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.
Soendastraat 17 - Haarlem
Tel. 02500 - 50131
Levering alle soorten tegels iu kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.
Laat vakkundig Uw oude paden in orde maken.

^, _
de.huid
.smetteloos zuiver
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 7 maart:
Zandvoortm. 2 - Kinheim 3 4-0
Zandvoorlm. 3 - Hillegom
0-8
Adspiranten:
Zandv.m. a - Bloemendaal a 2-1
T.Y.B.B. b - Zandvoortm. b 4-1
Zandvoortm. d - Alliance c 4-1
Zandvoortm. e - O. Gezellen c 0-5
N.A.S. c -»Zandvoortm. f
6-1
Pupillen:
Zandvoortm. a - E.T.O. a
4-0
T.Y.B.B. b - Zandvoortm. b 1-1
T.Y.B.B. c - Zandvoortm. e 12-0
" Zandvoortm. f - Haarlem d 2-2
Uitslagen zondag 8 maart:
Zandvoortm. - Quick A.
1-5
V.V.B. 2 - Zandvoortm. 2
0-4
B.S.M. 2 - Zandvoortm. 4
2-2
Zandvoortm. 7 - T.Z.B. 4
2-1
Heemstede 4 - Zandvoortm. 8 2-4
Junioren:
Beverwijk a. - Zandvoortm. a 2-4
Zandvoortm. b - E.H.S. a
1-5
Zandvoortm. d - Alliance b 4-0
Zandvoortm. e - R.C.H, e
6-1
Programma zaterdag 14 maart:
J. Hercules - Zandv.m. 16.15 u.
7. Halfweg - Zandvoortm. 2 16 u.
Adspiranten:
37. Haarlem a - Zandv.m. a 15 u.
44. Zandv.m. b - R.C.H, b' 15.30 u.
64. Zandv.m. c - H.F.C, d 15.30 u.
73. E.T.O. b - Zandv.m. d 15.30 u.
73. T.Y.B.B. e - Zandv.m. e 15 u.
99. R.C.H. h - Zandvoortm. g 15 u.
Pupillen:
135 Zandv.m. e - R.C.H, c 14.30 u.
145. Haarlem d'- Zandv.m. f 15.15 u.
Programma zondag 15 maart:
Ripperda - Zandvoortm. 14.30 u.
. Zandv.m. 2 - Haarlem 3 14.30 u.
57. Zandv.m. 5 - Sp.stad 2 9.45 u.
63. Zandv.m. 6 - Geel Wit 3 12.30 u.
80. D.I.O. 5 - Zandvoortm. 7 9.45 u.
83. Zandv.m. 8 - D.I.O. 6 9.45 u.
Junioren:
124. H.B.C. c - Zandv.m. b 14.30 u.
131. E.D.O. b - Zandv.m. c 14.30 u.
141. Zandv.m.d. - T.H.B, a 9.45 u.
144. Zandv.m. e - T.Y.B.B, f 12.30 u.
K. J. C. „NOORD"
De stand in maart is:
•,
1. J. Hogendijk
5424
2. Mevr. Roest
5113
3. J. Paap
5084
4. Mevr. Sluiter
5071
'OP 't CIRCUIT OVER DE KOP
Zondagmiddag omstreeks half drie
sloeg een 19 jarige dienstplichtige
militair bij het rijden met grote
snelheid op het circuit met zijn auto
enkele malen over de kop. Met een
hersenschudding en hoofdwonden
werd hij naar het Marine hospitaal
in Overveen vervoerd. De auto werd
zwaar beschadigd.

Pracht beenden
en nimmer ruw of schraal

l±H±±s Hameq-Gelei
HULDIGING BIJ AFSCHEID '
Een der bekendste leerkrachten
van de WilhelminascKool, mej. Jansen, gaat binnen afzienbare tijd van
een welverdiend pensioen genieten.
Tal van jaren heeft zij op haar post
gestaan, wat voor onderstaande oudleerlingen aanleiding was pogingen
in het werk te stellen om haar op
een daartoe te houden bijeenkomst
een stoffelijk blijk van waardering
aan te bieden. Zij die hieraan mee
willen werken worden verzocht
kontakt op te nemen met ondergetekenden, waarna spoedig definitieve stappen zullen'worden ondernomen.
M. Faber, Kostverlorenstraat 15,
Telef. 2825. Pr. Bakels, Kerkstr.
29-31, Telef. 2531. A. Buschèr-Ha- '
geman, Dr. C. A. Gerkestraat 141.
NED. CHR. VROUWENBOND
De eerstvolgende vergadering zal
worden gehouden op vrijdag 20
maart a.s. om 8 uur, niet in het
Jeugdhuis van de Herv. Kerk, maar
voor één maal in de Calvijnzaal van
de Geref. Kerk.
Ds. Joh. Heule van Heemskerk zal
spreken over „van Walhallah tot
kerkbank".25 JAAR IN POLITIEDIENST
• Op vrijdag 20 'maart-hoqpt'de heer J. C. van den Berg, inspecteur'van
de gemeentepolitie in Zandvoort, het
feit te herdenken, dat hij vóór 25
jaar in politiedienst trad.
De jubilaris kwam ongeveer drie
jaar geleden uit Leerdam naar
Zandvoort en trad reeds na korte
tijd op als waarnemend korpschef,
door het vertrek van de heer H. P.
Huijsman.
Met bewonderenswaardige tact
wisf hij deze moeilijke periode te
vervullen en kreeg .daardoor grote
achting bij alle leden van het corps.
Na de benoeming van de heer J.
D. van Maris tot korpschef bleef de
heer van den Berg met het waarnemend leiderschap belast,
Op speciaal verzoek van de jubilaris zal zijn zilveren jubileum
slechts in intieme kring worden gevierd.
BENOEMD.
Door Burgemeester en, Wethouders
van Zandvoort zijn tot lid van de
plaatselijke commissie van toezicht
op de bioscopen benoemd de- heren
P. Haanschoten en D. G." Kistemaker. Op woensdag 11 maart 1964
werden zij op het Raadhuis door de
Burgemeester beëdigd.
MEN SCHRIJFT ONS:
Onder deze kop geven wij inwoners van Zandvoort gaarne gelegenheid gedachten en ideeën te -spuien
over uitsluitend Zandvoortse aangelegenheden. Hebt U dus iets op het
hart, schrijft het ons gerust. Wij
zorgen voor plaatsing!
Hieronder een eerste pennévrucht.
Het spreekt daarbij vanzelf, dat
naam en adres van de inzender bij
de Redactie bekend behoren te zijn.
Verkeersexamen en service!
Deze week zijn op 'de scholen de
verkeersexamens
weer geweest.
Door ziekte was een leerlinge niet
op school, prompt kwam een agent
van politie met verzegelde envelop
naar haar huis om 1het exam,en af ter
nemen. Waar vind je dat? De'potie is mijn beste vriend, zo is het'toevallig ook nog eens een keer!
Hulde voor deze service aan het
Zandvoortse politiekorps.
DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoon-nummer van de huisarts.
DIENST WÏJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mej. G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s. Dr. J. Heek, Koninginneweg 51, Haarlem^ telef. 02500-13174.
APOTHEKEN:
Van zaterdag 14 t.m. vrijdag 20
maart na 6.30 uur 's avonds: avondhacht- en zondagdienst de Zandvoortse apotheek, 'Halteslraat 8,
telefoon 3185.
Echter uitsluitend voor receptenspoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om 6.30 uur. .

'

'

••

'

ï «>

Donderdag 26 t maart a.s.hopen onze geliefde ouders,
groot- en overgrootouders '
C. VAN RÓON
en.
J. VAN ROON-BOL
de dag te herdenken, waarop
zij voor 50 jaar in het huwelijk
traden.
"~ , ' '
Hun dankbare' kinderen
kleinkinderen en
achterkleinkind
Zandvoort, maart 1964 - "•
Van Lennepweg 30 (2)
Redeptie: woensdag 25 maart
1964 van 3-5 uur van Lennepweg 30 (2). .
(

"Heden ontsliep in-,volle vrede
onze lieve mpedef, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder
M a artje Tensen
Weduwe van C.-van Velden
op 'de leeftijd van 88 jaar.Haarlem:
J. Petke-van Velden
Zeist:
T. W. van Velden
Zandvoort:
- .-•~
j M. Kcrkman-van Velden
A. Kerkman
"
Halfweg: •'"~
C. van Velden
S. van Velden-Lagrouw,
Klein- en achterkleinkinderen.
"•' "
Zandvoort, 11 maart 1964%
Swaluëstraat 1.
,'*• :.
De overledene, is opgebaard in„
"een der rouwkamers Zij l weg'
63 te Haarlem, gelegenheid-'
tot bezoek van twee tot half 'vier uur en des. avonds van '
halfi acht tot acht uur,- uitge- "
zonderd'zaterdag- en zondag-avond.
'
••
De teraardebestelling, zal^
plaats vinden maandag 16"
maart om 14 uur op de AlgV
Begraafplaats te. Zandvoort.Aanvang rouwdienst Swaluë-straat l, Zandvoort,, tegen'
1.15 uur.

Begrafenissen

-

Crematie's

Rouwkamer V

JAC. KOPER

DORPSPLEIN 11 -„TEL. 2872;
Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel," , .
•- vrijblijvend., ^,-,

Met Pasen logé's?
Een uitgebreide collectie,-.VOUW- EN LUCHTBEDDEN
vindt U op onze
"" " -

CAMPINGSHOW
v.a. ƒ14,- .,
19-20 maart 19-22 uur.
21 maart
9-21'uur
in gebouw „De Witte-Zwaan",
Dorpsplein.
~r

Kampeerhuis R. DOZEMAN,
Haarlem
. .-

Bö feest of party,
LEFFERTS dranken erbö!
Telef. 2254
,Tele£. 2150

A. HOEKEMA
Zr. Dina Brondersstraat IS
Zandvoort - 'Telefoon 3369
INEICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES.'
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties I

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33 - Telefoon 4755;
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

Krijgt U gasten?
Geen bezwaart

"*~'

WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen,, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid I
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164
BÜ feestklankcn:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

de kracht van een verkoudheid
mmm bU Vasltr, Maid«r«nKlnd.MH

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896

ZANDVOORT
Haltestraat 50. -

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

Tel. 02507 - 2002

Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

HEEMSTEDE/AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 -

Vraagt naar onze speciale wünaanbiedingen!

Tel. 40270

ADVERTENTIETARIEF

" losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
. pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
- Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
: pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

Geb.: DE WITTE, ZWAAN, Dorpsplein, Zandvoort
.--^

19-20

~ _ _ .

maart 19-22 uur

XSS3SS:

Kampeerhuis Dozeman,

heeft
aiies
voor 'n Goed Kamp.

21

21

Kampeerhuis
Benviljoenstraat 13rd
Haarlem
Telef.-02500 - 51196

Voetkundige
SCHOONHEIDS-'
'" SPECIALISTE

R DOZEMAN

Podlcure"- Manicure
Massage
- ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef.' 2943
Behandeling bij U aan huis

Bondstentenverhuurder A.N.W.B,

Steunzolen naar maat.
Med. Gedipl.
Mevr. A.M. v.d. Mije-Walet
Haarlemmerstr.46, Tel.3989

-

- Grote .nieuwe Volkswagen
Volkswagens '62 en '63
Ooft; Opel's Rekord '62-'63
en Chevrolet-Impala

- Pieters, Haarlemmerstr. 2,
\
Telef.-4200 en 3652

Bondstentenverhuurder A.N.W.B.

N.Z.H, voert voordelige
zes-retourenkaart in!
Met ingang van 18 maart a.s. zijn bij de haltekantoren en agentschappen van de N.Z.H.
ZES-RETOURENKAARTEN verkrijgbaar, die
VEERTIEN DAGEN GELDIG blijven voor zes
heen- en terugreizen op dagen naar keuze van
de reiziger, ZON- EN FEESTDAGEN INBEGREPEN. De zes-retourenkaart geeft ruim 25°/o
REDUCTIE op de gewone retourprijs.
Met ingang van 23 maart zijn de weekkaarten
voor volwassenen, vervallen.

W O N I N G R U I L
Bilthoven, - Zandvoort
Aangeb.: ruime 5 kamer
parterreflat (uitz. op hertenkamp), 6 % slp.pl., 5 min.
g. van bos en zwembad, 2
' min. v. winkelcentr. en
bush. Gevr.: ged. de mnd.
juli rwoning dicht bij 't
strand v. gezin met 2 kind.
(5 en 7 jr). Br. aan J. Pel,
Grote Beet 37, Bilthoven.

; GEVRAAGD: besch.'hulp
- -in de huish.' voor hele of
:
halve dagen in gezin met
:
3 2«nderen. Meerdere hulp
- en- een vol-automatische
wasmachine aanwezig.
' Mevr. Mulder, Parallel- betaalt voor lompen 30 et.
weg 57,, f lat 3, Zandvoort, per kg. Tijdschriften, kranten en karton 5 et. per kg.
•~ Telef.~2319.
Lood 55 et. per kg.
N A A I M A C H I N E S Zink 45 et. p. kg. Koper,
Reparatie, taxatie, inruil. geysers, baden, haarden,
W..Dra«erstr. 12, Tel. 3751 tegen de hoogste waarde.
Alles wordt gehaald.
TER OVERNAME: kippenen kuikenrennen m. hok- Pakhuis: Schelpenplein 7,
Telef. 2845
ken.. Jïrederodestraat .3.
TE KOOP: Boekenkast, TE KOOP: 2 één-pers, led.
theemeubel en ronde sa- m. of z. bedden. Haarl.
straat 47 (na 6 uur).
lontafelf alles' i.z.g.st.
Leeuwerikenstraat 9.
HUUR Philips-TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
B~R~A N D K~A S T
'gevr. Aanb. met merk, zonder vooruitbetaling
hoogte en.'prijs aan: Post- maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis? Bel
bus 6 te Soest.
dan vóór 6. uur 020-249767
GEVRAAGD: gem. woon- en 's avonds 02964 - 17971
ruimte m. keuken, maand TE KOOP een. zeer mooie
juli, v. 5 pers. Telef. aanb. Ptlch-motoi' .175 c-elJBouw020- ---58002:
-\
jaar 1958. Prijs,ƒ r400,-.
Tel. 2860, Weimarweg 4.
2e PROGRAMMA
zonder uw toestel omteHeemstede
bouv/en* (al is het 10 jaar AANGEB.':
oud), kijken naar het 2e mooi vrij huis. Gevraagd
programma. Met garantie, te koop of te huur huis te
gem. betaling Antennebouw ZanJvoort. Brieven no. 111
J. KERKMAN, Beeckman- bur. v.d. blad.
straat 36r tel. 4307. "
Garage Jac.Versteege & Zn.
21, Telef. 2323
Het N.I.P..O. (Nederlands Pakveldstr.
vraagt voor direct: een
Instituut '• voor • Publieke AUTOMONTEUR
Ie klasse
Opinie) vraagt
ENQUETEURS en
ENQUETRICES
Café Oomstee
om als regel maandag- Elke donderdag en vrijdag
(avond) in hun gemeente
SPECIALE
vraaggesprekken te houden
" MOSSELEN-AVOND
.aan de hand .van vragenlijsten. Vergoeding op ba- Zeestraat 62 - Telef. 2263
sis van gewerkte uren.
Woninginrichting1
Min. leeftijd 21 jaar. Vraag
HEEMEIJER
inl. bij het N.I.P.O., ' BaVan
Ostadestraal 7a
rentszplein 7, Amsterdam.
Telefoon 3116
Vermeldt op Uw brief let- Kan weer stoffeerwerk
ter FW. .
>
aannemen.

Gevraagd: Serveerster
en leerl. serveersters
min. leeftijd 18 jaar.
Aanmelden: H. Teijsse, Espressobar „CAPRICE"
Kerkstraat 38a - Telefoon 3562

GEREGELD BEZOEK AAN ZIEKENHUIZEN,
POLIKLINIEKEN, SPECIALISTEN ENZ.
U REIST TEGEN HET LAAGSTE TARIEF OP
HET UUR DAT U SCHDXT!
NOORD- ZUID- HOLLANDSE VERVOER
MAATSCHAPPIJ N.V. - HAARLEM

Voor de 2de helft augustus
voor 14 d. gevr. vrijhuis
met 7 si. pi. bij voorkeur
aaiï of dicht bij Boulevard,
event. etage. Br. met prijs
op gave, onder" no. 118 aan
het bur. v.d. blad.

TJToerut al
Toeter u.it

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbtf!
Telef. 2254
Telef. 2150

'N GOED BED,
BEHOEFT GEEN KRANS!

'Intelligent geconstrueerd, óók van binnen',
schreef een van de autobladen. Waarom? Om
het 'king-size' interieur... zonder wielkasten.
Om de achterbank: dieper dan menige voorbank
en met extra 'beenlengte'. Om de wijdse hoofdruimte vóór. Om 't riante glasoppervlak dat de
bestuurder alle 4 de spatbordhoeken toont. Om
de overal steunende fauteuils. Om de 18 accessoires: van contaktslot-lichtstraal tot mantelhaken. Om de 'dog-proof' bekleding in 2 kleuren
kunstieder. Om de reuze-portieren. Om het
zachte spinnen van de motor. Om de moeiteloze
bediening. Om ... bel voor
547O
'n ontdekkingstocht!
mcl kachel+defrosters

J. van den Bos
woninginrichting
Bilderdükstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
. Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Uw adres:

«LEBRU»

N.V. van Lenf
HEEMSTEDE

- Raadhuisstraat 53-65
Heemsteedse Dreef 261

ZANDVOORT - Hoge Weg

DE „VEENENDAALSE" Haltestraat 55

9

vraagt voor zo spoedig mogelijk

Autorijschool „Weltevreden *

WINKELMEISJE

organiseert voor haar leerlingen en oud' leerlingen, alsmede voor
haar overige clientèle met één introducé, een gezellige

telefoon 2839.

KIENAVOND - BAL NA
op vrfldag 20 maart a.s. van 20.00 tot 02.00 uur in de grote zaal van
het Gemeensehapshuis te Zandvoort. Serieuze gegadigden welke zich
deze avond wensen op te geven zijn eveneens van harte welkom.
Dr. C. A. GERKESTRAAT 99
TELEF. 2294

Het beste

l

Koop je niét zo maar ergens!
Daarvoor moet je naar de vakman!

HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS!

Slagerij D. BOON

Wij hebben voor de dames leuke nappa spencers met zijden voering!
Voor de heren hebben wij suede en antikavesten
voor slechts ƒ 27,50
Suede lang Va en korte mantels in div. kleuren.
Bij ons kunt U voor Uw suedejasje altijd slagen,
wij maken alles op maat.
Komt U vrijblijvend eens bij ons langs. Wij verstrekken U gaarne hierover alle gewenste inlichtingen.

met zeilmogeljjkheid.

Deze vlet is speciaal voor de zeesport vissery
gemaakt door Verhoef's Aluminium Scheepsbouw. Nieuwnrijs ƒ 4900,—, thans ƒ 3800,— met
lanceerwagen en dekzeil.
Te zien en te bevragen: Boul. de Favauge 14,
Telefoon. 4660 - Zandvoort

Grote sortering in ordners,
kas-, debiteuren- en crediteurenboeken en alle kantoor/benodigdheden.

dat is het devies van:

POSTSTRAAT 12 (t.o. Consultatiebureau)

zeewaardige aluminium vlet

als U insta/pt!

Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter

«LEBRUi

TE KOOP:
Speciaal voor strand en zee gemaakte

Koper - Koreman

Autorijschool „Weltevreden

Telefoon 4419

Electronen blitz, statief en filters.
Inl.: Bouwman, Hogeweg 40, telefoon 3045

TOLWEG 18 - TELEF. 4321

99

Brederodestraat 66

Te koop: Kleinbeeld camera

Boek- en Kantoorboekhandel
LEESBIBLIOTHEEK

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

L.

A. LOOS, aannemer van grondwerken,
Dr. Jac. P. Thijsseweg 15, Telefoon 3431.

gereden in de OPEL KADETT ?

Akersloot

Financiering: van nieuwe
en gebruikte automobielen.
W.A. Verzekering motorrijtuigen. Zaterdag tot l u.
- geopend. Admin.kant.Kroes
Zijlweg 46, Haarlem, Telef.
17632.

GRONDWERKER

DE ZES-RETOURENKAART IS BIJZONDER
GESCHIKT VOOR:
FORENSEN MET VIJFDAAGSE WERKWEEK
VEELVULDIG FAMILIEBEZOEK

PEDICURE - MANICURE
Voet- en handmassage

AUTOVERHUUR
1500

Voor direct gevraagd:

Bezoek onze camping show

SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON TJW SLAGER! . . .

VELO wascombinatie
vanaf l 598,GRATIS êéN WEEK OP PROEF! Uw oude wasmachino heeft een hoge inruilwaarde I
VELO ook voor T.V., radio's, meubels, yloerbedekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifuges,
haarden enz, enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
of vraag vrijblijvend inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort -

Telef. 4590

Gewestelijk Arbeidsbureau Haarlem
Nevenbureau ZANDVOORT, Zeestraat 28

Wijziging openingsuren
Met ingang van 18 maart a.s. worden de openingsuren van het nevenbureau Zandvoort van
het Gewestelijk Arbeidsbureau Haarlem gewijzigd. Het bureau zal geopend zijn van 14-17 uur,
dagelijks van maandag t.m. vrijdag.

SEYSENER
HALTESTRAAT

C.
Kostverlorenstraat 68 -

Telefoon 2071

ERKEND HORLOGER.
is zulk een vakman!

Eigen reparatie inrichting
met electronische apparatuur.
23 ,-

TELEF. 21S9

onze bijzondere weekend
reclame:
VIER APPELPUNTEN
ƒ 1,00
250 gr. ALLERHANDE
95 et.
250 gr. BOTER ALLERHANDE
ƒ 1,30
250 gr. AMANDELKOEK
ƒ 1,75
150 gr. PAASCHOCOLAADJES
79 et.
Wy vragen Uw speciale aandacht voor onze
PAASETALAGK!

KOOP IETS, WAAR JE WAT AAN

HEBT:

Koop een
horloge! j

ERKEHOE PHILIPS

urn SERVICE

Electro-Radio
Technisch Bureau

RADSO EN TELEVIS!

PHILIPS

ERRES

BLAUPUNKT

J

U ET l l D Bur£- Engelbertsstraat 64
. l\ EI U rV Telef. 2914

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Koelkasten - Stofzuigers

Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA

Premie-van-de-Maand Club

ALLE VERZEKERINGEN

Celsiusstraal 28 - Zandvoort
Telef. 3394
Agent Levensverzekering Mij.
Utrecht. Holland Groep van
1859 Schade Verzekering.
Stichting Vezeno Ziektekosten
Kostpnjspolis. Auto verzekering.
FINANCIERINGEN.

Bij fecstklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Uw Perzisch
tapijt stuk?
Telefoon 4395
GROTE KROCHT 20a
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

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Mevr. Hose

Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

In een wip
schoon schip

Telefoon 2653
DOEHETZElf

DOE HET ZÓ!
STOFZUIGERS alle merken, zonder
kassa-storting, vanaf ƒ 1,50 p.week.
Alle draagbare radiotoestellen, platenspelers, auto radio's en kleine
radiotoestellen,
eveneens zonder
kassastorting!! Vraagt bij ons
inlichtingen!
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Schildersbedrijf

C. van Gog
R l POLI N H.
A. J. v. d. Moolenstraat 38
Telefoon 4969
Verkrijgbaar bij:

HOBOPLEX
Verf - Plakplastic
en alle andere
„Doe het zelf" artikelen.
Stationsplein 13, Tel. 3346
TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ 19,—. Bij afname
24 stuks 20% korting.
Prachtige zware ligstoclen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Verder enorme sortering
caféstoelen en tafels
tegen fantastisch lage
prijzen.
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947406.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk. 5 et. Tapijt en gewalt, deken 8 et. bedvercn
25 et. Metalen rood koper
1,80 et. geel koper 1,25 et.
lood 57 et. zink 47 et. alles
per kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!

Binnen- en buitenwerk

Groot en klein vinden
VANDERWERFF's
brood FIJN!

Revolutionair lage

Vergelijkbare

WINKELWAARDE f 300.- CLUBPRUSf
''

Bestelnummer 840

f 52.- in PMC-cheques, f 123.- contant.

DE LEKKERSTE
PER FLES;ré

Laat Uw
scharen en messen -

VAKKUNDIG
SLIJPEN

250 GRAM g I)

unuii•,.;•""--iVooSToKEHo"" i3
-JQ

HELE RUST _^°^i-

Golfslijpen van tafelmessen.
Grote sortering
HUISHOUDSCHAREN
PINCETTEN enz. enz.
NAGELVIJLEN
NAGELTANGEN
NAGELSCHAREN
Optiek - Staalwaren

MET BALLETJES
1/1 BUK^T

""UïiS**" 69

A. G. SLINGER
GR. KROCHT 20a - TEL. 4395

en

et op 2 dubbelgrote
20' ct'op 2 grote pakken

EEN TAXI?

GELARDEERD

175.-

-m EEN GROOT AAMTAL

'

Ziehier 'n Zweedse schommelbank voor
het hele gezin. Wat een'weelde! Het maakt
de tuin tot een waar paradijs. Voor vier
personen is er plenty plaats: de zitting is
immers 180 cm. lang en 50 cm. breed.
En ... deze bank is' nog eens extra
behagelijk door de prettige armkussens en
de heerlijk hoge rugleuning!
De bank zélf, is opgehangen aan twee sterke stalen
veren, die nooit moe zullen worden u te dragen, altijd
mee-schommelen wanneer u maar wilt! En dan die
l u i f e l . . . verstelbaar in vele standen en evenals de bank
zelf van prachtig koningsblauw geplasticifeerd doek,
afgezet met luxueuze witte franje.
Het geheel demontabele frame is van sterk Zweeds
buisstaal, fraai wit gemoffeld. Deze schommelbank
werd door de PMC voor u uit Zweden geïmporteerd:
het land dat beroemd is om de prachtige vormgeving
en ... het sterke staal!
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Nooit had u méér
reden om bij AH te
kopen dan juist nu!

voor alle

voorkomende
SCHOEN

MODERNE WAGENS

REPARATIES

kunt U /
; sneller en

;

• voordeliger ';
t terecht bij

v..

...... ,..^>^.-.T.',
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Zandv. groenteen fruithal

Diaconiehuisstraat 9 - Telef. 4752
SENSATIONELE AANBIEDING!
De originele ZEEUWSE KLEIAARDAPPELEN per 5 kg. zak 69 et.
Zie verder onzs fantastische
groente- en fruitprijzen,
o.a. 15 Sinaasappelen voor ƒ 1,25
DINSDAG: 750 gr. gesneden RODEKOOL, slechts 15 cent.
Bü ƒ 30,— kassabons ƒ l,— retour.

RUND-, KALFS- EN
«17 A M
VARKENSSLAGERÜ .
V3I1
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan
daór slaagt U!
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS

Rund-, Kalfs- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.
VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
200 gr. Pork
ƒ 0,59

gedistilleerd!

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst ƒ0,85
250 gr. Gelderse gekookte worst
ƒ 0,85
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10
Ziet onze etalage!

KERKSTRAAT9 - TELEFOON 215O
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

Tweede blad Zandvoorts Nieuwsblad, 24e jaargang no.

Dertig hectare duinterrein
door brand verwoest
Militaire ingeschakeld bij hei blussingswerk
z'n auto naar veiliger oorden te
Een strook van ruim 2 kilometer
brengen. Het bleek geen overbodige
lengte en ongeveer 150 nieter breed
voorzorg, want kort daarna bereikte
rr>et lage beplanting begroeide duide vlammenzee z'n tuin, waar echnen viel donderdagmiddag aan het
ter het vuur in de natgespoten
vernielende vuur ten prooi tijdens
duinbeplanting geen verder voedsel
een der zwaarste duinbranden, die
vond en doofde. Een verzengende
ooit in Zandvoort voorkwam.
hitte en. een vestikkende rook hing
Het vuurj werd gemeld omstreeks
half twee en bleek te zijn ontstaan
hing toen over de Brederodestraat,
waar de bewoners in grote spanning
in de duinen ter hoogte van' perceel
de bestrijding van de brand volgdenZandvoortselaan 86, aan het einde
Hier wist men tenslotte bij de kop
van de Dr. C. A. Gerkestraat.
van de Zuidboulevard het \uur tot
Aangewakkerd door de harde
staan te brengen en kon de waaroostenwind gre'ep het vuur met
nemend brandweercommandant de
angstwekkende snelheid om zich
heer K. Paap mededelen, dat men
heen. Brandweer en politie, geassishet vuur onder de knie had. Op dat
tcerd door vele burgers bonden de
moment kwamen 21 militairen uit
strijd togen de vuurzee aan, doch
de ipperda kazerne in Haarlem, die
aanvankelijk tevergeefs, daar de
ter assistentie waren v opgeroepen,
vlammen niet bleken te stuiten en
meehelpen met hot blussingswerk
met razende vaart zich van duintop
en omstreeks vier uur bleek deze
naar duintop verplaatsten. Omenorme brand te zijn bedwongen,
streeks half drie, toen de brand op
die van het fraaie duinterrcin een
z'n hevigst was, bood het vlamrnenzwart geblakerd heuvellandschap
de duintcrrein, waaruit metershoge
had gemaakt, zover men kon zien.vlammen opstegen, zover het oog
Terwijl men nog met de nabluskon zien, ccn angstwekkende doch
sing bezig was, klonk op nieuw
tevens majestueuze en imposante
brand-alarm, nu voor een duinbrand
aanblik. Met enorme snelheid baanontstaan bij de van
Speijkstraat.
de het vuur zich een weg door het
Ook hier laaide het Vuur hoog op,
lage struikgewas", om koers te zetten
doch werd al spoedig met de hogenaar de Brederodestraat, waar gedrukspuit bedwongen,
ongeveer
vaar voor de aldaar staande huizen
honderd vierkante meter ging hier
niet denkbeeldig was. Met tuinslanin vlammen op.
gen hielden de bewoners hun huizen
De burgemeester van Zandvoort,
en tuinen nat en op de meest bemet de directeur van publieke werdreigde punten sprong de brandken en de stedebouwkundige, de
weer bij". Omstreeks drie uur was al
heer Nix, die in vergaderiing bijeen
het beschikbare Zandvoortse brandwaren, kwamen het blussingswerk
blusmateriaal ingezet en vele resergadeslaan, waaraan ooki werd deelve-slangen werden op de waterleigenomen door .personeel van de
ding aangesloten. Met een ontelbaar
dienst van publieke werken.
aantal slangen bestreed de brandEen woord van lof en hulde voor
weer het opdringende vuur, terwijl
het kranig optreden van brandweer
aan het waterleidingbedrijf om veren politie, die alle in de nabijheid
hoging van, de druk werd gevraagd,
gelegen huizen voor brandschade
waartoe aanstonds werd overgegaan
wisten te behoeden, mag hier zeker
worden geuit. Het was en duinbrand
Om die tijd bevonden wij ons op
van een omvang en in deze bebouwhet terras van het laatste perceel in
de kom van gevaren, zoals de badde Brederodestraat, naast paviljoen
plaats in jaren ja wellicht nog nimFransen aan de Zuidboulevard. Met
mer heeft meegemaakt. Wat de oorgrote snelheid naderden de vlammen
het huis en de bewoners nam de -zaak van deze twee branden betreft,
acht men kwaadwilligheid niet uitvoorzorg, zijn kippen en konijnen
"K.
in gonje zakken te stoppen en in' gesloten.

Ervaringen in Amerika
Hierbij het 5de reis
verslag
van onze
plaatsgehote, Leonie
Molkenboer
over
haar ervaringen gedurende haar reis
door Amerika. Op 4
maart is zij met de
Maasdam weer naar
Nederland vertrok.ken' .en-rhoopt-, opiJ.4maart weer in Zandvoort te arriveren.
Vanaf de boot heeft
zij ons nog een laatste artikel toegezegd.
. '
Red.
Nu mijn Californische verblijf
achter mij ligt en ik onder de bekoring kwam van "de wereldstad
New York, zou ik mijn totaal indruk
van het zonnige land aan de Stille
Oceaan willen samen vatten als
volgt: de Californiërs beseffen niet
welk bevoorrecht deel van de wereld zij bewonen en zij weten het
dus niet te benutten. Immers: zij
wandelen niet, lopen alleen van de
voordeur naar de auto en omgekeerd, zij liggen niet heerlijk te luieren in de zalige zon, gaan in de
zogenaamde winter niet naar
het
strand, doch zitten- 's ochtens al omstreeks 10 uur met electrisch licht
aan bij vele koppen koffie! Wat zou
ik er voor gegeven hebben had ik
dit heerlijke klimaat mee naar ons
land kunnen nemen; en welk een
weelde voor Zandvoort! en de andero hollandse badplaatsen!
En'verder: nergens aan - de café's of
restaurants heeft men in dit prachtige land een terras. De twee keren
dat wij buiten koffie dronken, was
dit op zéér primitive banken, waar
men heus niet voor zijn plezier op
zat. Hoe vaak hoorden wij in Zandvoort de klachten dat er zo weinig
terrassen aan de boulevard zijn,
maar voor zover ik kan nagaan hebben wij er nu zeven, 'n weelde dus
in vergelijking met Californië. En
nu vraag ik mij zelf af of hier voor
jonge, ondernemende Hollanders
niet een. kans ligt, om met 'n kleine
caffee-shop (zoals dat hier heet, dus
'n koffie-winkel) met terras te beginnen, om langzamerhand de zaak
uit .te breiden.
Voortdurend-kwam ik in, Californië
de namen van Nuys en van de
Kamp togen, twee hollandse jongens
de eerste omstreeks 100 jaar geleden naar Californië gekomen, sticht"
te er de stad „van Nuys" met een
prachtig winkelcentrum, een boulevard, een bankgebouw en zo meer.
Van de Kamp kwam in 1910 naar
het zonneland 'en richtte er een
banketbakkerij op; nu zijn de vele
„van de Kamp's" bakkerijen met
annex coffeeshop niet meer te tellen. Het herkenningsteken is een
blauw gekleurd hollands molentje,
waarvan de wieken steeds draaien,
-aangebracht aan de gevel van de
bakkerij. Men kan daar allerlei
„dutch coekies" kopen, maar ik
weet zeker dat U, evenals ik, de
voorkeur geeft aan de echte Jiollandse koekjes.
Veel, ja heel veel zou er nog te
vertellen zijn, o.a. over het rassenprobleem, de scholen, de vele taxen,
die men op alles wat men 'koopt
moet betalen, de sporten die men
hier beoefent, de enorm grote winkel-centra enz. enz.
Maar men kan niet alles beschrijven, toch wil ik in 't kort onze laatste tochten nog memoreren.
Vooreerst dan Longbeach met het
enorme
vermakelijkheidscentrum,

maar waarvan het strand tegen viel.
De prachtige stad Los Angeles, die
met zijn 7 miljoen inwoners New
York City overtreft, het beeldige
Chinese dorp en 't mooie park. Dan
San Juan Capistrano met de beroemde klokken en weelderige tuinen, Mexico met de uitzonderlijke
klederdrachten, de vele winkels met
allerlei souvenirs, evenals in alle
p^aatsen^tec^wereld met-veel kitch,
maar toch ook met vele waardevolle
houtsnij-, leer- en pottenbakkerswerk. Verder Santa Barbara met
meerdere pieren, aan het eind
waarvan natuurlijk een coffeeshop.
Het is enig daar het uitzicht én op
de Stille Oceaan én op de kusten,
die hier bijzonder mooi zijn, te genieten.
Tot slot New York; Long Island
met prachtige parken en huizen,
het geweldige luchtvaart-station, nu
genaamd J. F. Kennedy air-port,
waarvan iedere minuut een vliegtuig de lucht in gaat. De toestellen
sluiten aan aan het gebouw van de
luchthaven, zodat men nooit naar
buiten behoeft te gaan om in het
vliegtuig te stappen Alles is berekend op het meeste comfort en
men vraagt zich af: „Hoe zal dit
alles zijn over 10, 20 jaar?" Kan men
dan misschiien zelf door de lucht
vliegen?
Beladen met zeer vele heerlijke
reisherinneringen hoop ik vóór Pasen Zandvoort met zijn voor mij
vele nieuwigheden, terug te zien.
Leonie Molkenboer.
New-York, 24 februari 1964.
GROTE DUINBRAND
Ruim vijfduizend vierkante meter
duinbeplanting ging zaterdagmiddag
j.l. verloren, toen omstreeks half vijf
de brandweer van Zandvoorl werd
gealarmeerd voor een felle duinbrand-in de waterleidingduinen, nabij de oude ingang van deze duinen
aan de Zandvoortselaan. Het vuur
vond in de bar droge begroeiing gretig voedsel en de brand breidde
zich op angstwekkende wijze uit en
belemmerde door de zware rook
zelfs het verkeer op de Zandvoortse
laan. Daar de aan de laan staande
huizen eveneens gevaar liepen door
het vuur te worden aangetast, werden hiervoor door de brandweer
speciale maatregelen genomen. Met
vier stralen op de
hogedrukspuit
werden de huizen nat gehouden en
het opdringende vuur, dat een ogenblik dreigde de weg over te slaan,
in bedwang gehouden. Met schoppen
en, vuurzwepen wist de brandweer
tenslotte de brand te localiseren,
waarna de nablussing nog geruime
tijd in beslag nam.
De brandweer waarschuwt de bevolking in deze tijd van grote droogte en daardoor zeer groot gevaar
voor duinbranden, uiterst voorzichtig te zijn met vuur. Ook deze brand
is waarschijnlijk ontstaan door het
achteloos wegwerpen van rookgereiK. J. C. „ZANDVOORT"
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort de 10e ronde van de Paaswedstrijd. De stand luidt thans:
1. G. Meijer
lü p.
2. N. ten Brooke
18'/s p.
3. J. Boekhout
18 p.
4. C. v.d.' Klauw
17'A p.
Zaterdag werd de van 't Hoff beker verspeeld en gewonnen door
K.J.C, „de Vier Azen" uit Haarlem
met 21503 punten.,

De Zandvoortse woningbouw vereniging „Eendracht maakt macht"
heeft besloten een bedrag van ongeveer honderdduizend gulden uit
te trekken om de 637 woningen van
de vereniging alle te voorzien van
een centraal antenne-systeem voor
radio- en televisie-ontvangst. Tot
nu toe werden op dit systeem reeds
109 huizen van de vereniging aangesloten.
Het bestuur heeft via een circulaire de leden van het besluit op de
hoogte gesteld. Onder andere wordt
in dit schrijven naar voren gebracht
dat het aanbrengen van eigen antonnes veel schade heeft aangericht
aan het onroerend goed van de vereniging, terwijl het ook leidde tot
een minder goede ontvangst en storingen van allerlei aard. De op verschillende manieren geplaatste antennes geven bovendien naar 't oordeel van het bestuur een storend
aanzien.
Verder wordt erop gewezen, dat
de ontvangst van ae. tweede televisie zender een kostbare aangelegcnheid wordt, terwijl het plaatsen van
een tweede lelevisieantenne niet zal
worden toegestaan.
Wanneer de centrale installatie
in gebruik zal worden genomen,
zullen alle bestaande antennes van
de E.M.M.-woningen dienen te worden verwijderd. De kosten voor de
bewoners zullen bedragen ƒ 13,50
voor een aansluitsnoer televisie en
ƒ 16,50 voor een aansluitsnoer radio
Voorts is voor aanleg van de installatie, onderhoud en stroomverbruik
een vergoeding vastgesteld
van
ƒ .1,25 per maand.
GLASSCHERVEN OP HET
STRAND

Een ingezetene van de gemeente
Zandvoort, de heer Aug. Zeegers
heeft zich met een schrijven gewend
tot het Strandschap Zandvoort, naar
aanleiding van het door dit Strandschap gepubliceerde voornemen, in
het komende seizoen waarschuwingsborden te plaatsen op en nabij
het strand tegen het gevaar van
glasscherven. De heer Zeegers wyst
ev in dit schrijven op, dat deze
waarschuwing zijns inziens geen enkel effect zal sorteren.
De volledige inhoud van zijn schrijven luidt aldus:
„Het is verheugend te lezen in
diverse bladen, dat Uw bestuur
thans definitieve plannen heeft tegen het stuk gooien van aangespoelde flessen op te treden. Mag ik U
echter met klem verzoeken/adviseren de voorgestelde tekst: „Glasscherven brengen ongeluk" niet te
gebruiken. Het is wel aardig gevonden, maar 'ik verzeker U. dat d°ze
woorden 'geen enkel" effect "zülieiT
sorteren, noch bij kinderen, noen Dij
een groot aantal volwassenen die dit
gevaarlijk spel van stukgooien spelen!
Voor dit soort lieden helpt alleen
een verbodsbepaling en ik zou zeggen, dat Uw bestuur dit toch wel
eigenmachtig kan doorvoeren zonder
dat hiervoor een wet bestaat. De
verwondingen die duizenden badgasten oplopen aan de dikke scherven van gebroken flessen, zullen in
heel veel gevallen levenslang verminkingen aan nanden zowel als
voeten geven.
De afgelopen winter zijn er meer
flessen dan ooit aangespoeld en ik
schat dat zeker 500 daarvan zijn
stukgeslagen of gegooid. Ingraven
helpt niet en is bovendien, nog gevaarlijker. Waar het hier speciaal
om gaat is het zgn. „stille strand",
d.i. voorbij paal 68 naar Noordwij k
en paal 64 naar IJmuiden. De strandpachters verwijderen dat glas maar
aangezien op dit „stille strand"
(Zandvoorts grondgebied) geen toezicht is, moet het opschrift op het
te plaatsen bord bij alle afgangen
- maar aan twee zijden leesbaar een. waarschuwing inhouden, dat
men strafbaar is. Welke tekst?
Gaarne geef ik U enkele tips.
„Het is gevaarlijk en bovendien verboden aangespoelde flessen stuk te
gooien!"
„Breng gevonden flessen of scherven bij de pachters van de strandtenten".
„Scherven van flessen niet ingraven,
gooi deze ver weg achter prikkeldraad tussen het helm van de duiVoorts zijn er veel te weinig manden voor; afval en scherven aan het
strand en ik adviseer U, er een groter aantal te doen plaatsen. De paal
waaraan deze mand wordt bevestigd, zou minstens drie meter hoog
moeten zijn en zodoende makkelijker vindbaar tussen de strandstoelen.
Wat betreft de Jeugd-strandwacht
in Zandvoort, via de Zandvoortse
reddingsbrigade zijn er cursussen
voor jeugd-strandwachters. Zou het
met aan te raden zijn, dat deze active jongelui een regeling treffen
om bijvoorbeeld tenminste éénmaal
per week in het seizoen die paar
kilometer vloedlijn langs het stille
strand af te lopen om aangespoelde
flessen en scherven op te halen?
Of is dit iets voor de strandpolitie?
Ik kan u verzekeren dat op deze wijze
minstens 50 flessen per week zullen
worden verzameld. Desnoods? een
premie van l cent per ingeleverde
fles. Voor een dergelijke „Pot" stel
ik tien gulden beschikbaar.
Voor het ophalen (gezamenlijk onder
leiding) van grote scherven, namenlijk de hals en bodem "van flessen,
zou eventueel ook een" premie kunnen gegeven worden. Dït alles zou
dan nog vóór het seizoen begint,
nodig zijn,
Van paal 68 af tot paal 72 liggen
duizenden scherven nu nog zichtbaar, maar die zijn over een paar
maanden ondergestoven onder het
mulle zand."
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Zandvoorl kreeg een fraai nieuw hotel
Gemoedelijke, intieme gezelligheid, dat zouden we als het meest
naar voren tredende kenmerk willen noemen van het nieuwe hotel
„Friesland" aan de Hogeweg, tegenover het politiebureau, dat zaterdag
a.s. officieel zijn poorten voor de
gasten zal openen.
De heer G. A. Voorthuizen, de
eigenaar ervan, nodigde ons uit, dit
woensdag j.l. te komen bezichtigen
en bij een rondgang door het fraaie
gebouw heeft het ons verbaasd, hoe
de Zandvoortse architect, de heer
J. M. Bantjtjs, hier op werkelijk bewonderenswaardige wijze heeft gewoekerd met de betrekkelijke geringe oppervlakte, die hem ter beschikking stond, n.l. slechts 325 m=.
De heer Bantjes heeft met dit hotel
zijn kundigheid ook op dit gebied
wel ten volle bewezen, want het
bijzonder geslaagde bouwwerk dat
ondanks de prachtige witte voorgevel, geheel in Oud-Hollandse stijl
opgetrokken, van binnen door de
strakheid en simpelheid van lijn, —
geheel met de buitenzijde in tegenstelling — geen enkel plekje onbenut heeft gelaten, mag als voorbeeld
gesteld worden voor moderne hotelbouw in de toeristische klasse.
Verdeeld over drie-, vier- ea éénpersoonskamers, heeft het nieuwe
hotel „Friesland" thans de beschikking over tachtig bedden. De kamors zijn betrekkelijk sober, doch
comfortabel ingericht en bieden alles
wat een moderne hotelgast zich
wensen kan. Op elke vier kamers is
een douche, op elke drie kamers een
toilet ter beschikking. Van de
Kerstdagen af tot nu aan toe had
men — hoewel de bouw nog niet
geheel gereed was, reeds doorlopend
een aantal gasten en thans is men
van 22 maart af tot aan de Pinksterdagen constant volgeboekt, vrijwel uitsluitend met Engels'e gasten.
De bouw, die werd uitgevoerd door
N.V. Meijer's metselbedrijven te
Zandvoort-Duivendrecht, ondervond
aanvankelijk veel stagnatie.
Het oude hotel-pension dat hier
stond, werd tot en met de fundamenten afgebroken direct na seizoen
1962, deze afbraak geschiedde zonder gemeentelijke afbraakvergunning, hetgeen tot kleine strubbelingen leidde in de gemeenteraad, doch
tenslotte werd deze zaak toch nog
bevredigend geregeld. Toen men in
oktober 1962 met bouwen begon,
stagneerde de strenge winter het
werk, dat van 11 november 3962 tot
half maart 1963 door de vorst kwam
stil te liggen. Hierdoor was het onmogelijk, de opening te doen plaats
hebben in begin juli van het vorige
jaar, zoals aanvankelijk was gepland, doch de eigenaars, de heer en
mevrouw Voorthuizen ontvingen
een deel van hun gasten op particuliere wij zo en wisten, zo de gerezen moeilijkheden te overwinnen.
Thans bezit" de badplaats in dit
fraaie hotel een aanwinst, die er
__,wezea mag en in een, grote behoefte
'aan hotelruimte voorziet.
ZANDV. REDDINGSBRIGADE

De Zandvoortse reddingsbrigade
zal de 42ste jaarlijkse algemene ledenvergadering houden op vrijdag 3
april in hotel Keur aan de Zeestraat.
De periodiek aftredende bestuursleden dokter J. F. Zwerver en de
heren A. Loos en C. Kras hebben
zich herkiesbaar gesteld.
Het bestuur zal een tweetal belangrijke voorstellen ter tafel brengen.
Ten eerste om voor werkende leden het behalen van het bondsdiploma binnen een bepaalde tijd verplicht te stellen.
Ten tweede om de contributie te
verhogen tot ƒ 5,— per jaar en het
instellen van een inschrijfgeld voor
nieuwe leden. Voorts zal een „motorcursus" worden gehouden, aanvangend op zaterdag 14 maart in de
loods aan de Marisstraat. Deze cursus is verplicht voor allen die op de
„motordrijverslij st" willen worden
geplaatst, hetgeen inhoudt, dat degene, die deze cursus niet heeft ge-,
volgd, deze zomer niet met de motorvlet zal mogen varen. Men kan
zich voor deze cursus opgeven bij
de heer C. Kras, Sophiaweg 51.
TONEELVERENIGING
„OP HOOP VAN ZEGEN"
De Zandvoortse toneelvereniging
„Op hoop van zegen" zal op zatcrdag 21 maart in gebouw „St. Jan"
te Haarlem voor de Protestants Oud
wezen vereniging een voorstelling
geven van het toneelspel „Ik zeg
toch zeker niks".
JAARVERGADERING V.A.R.A.
De afdeling Zandvoort van de
VARA belegt op vrijdag 13 maart de
jaarlijkse algemene ledenvergadering in ,.Ons Gebouw" aan de Brugstraat.
De aftredende bestuursleden, L.
Citroen, D. van Duijn, C. Molenaar
en J. Molenaar hebben zich herkiesbaar gesteld.
BOUW VAN HET BUSSTATION
Het college van Gedeputeerde Staten in Noordholland heeft het besluit van de gemeenteraad van
Zandvoort, om over te gaan tot de
bouw van een busstation, goedgekeurd.
Dit busstation zal verrijzen op het
zgn. „Zwarte veld" en met de bouw
ervan zal thans zo spoedig mogelijk
worden begonnen.

We zeiden het reeds: niets werd
nagelaten, om een prettige, gezellige
sfeer te scheppen. Daarvan getuigt
ook de grote restaurant- en recreatiezaal, die met de mooie, sfeervolle houten betimmering, de leuke
bar en de kostelijke verlichting, een
plaats werd, waar men zich „thuis"
gevoelt. Hieronder werd een nog
even grote zaal gebouwd, die echter
voorlopig nog niet in gebruik zal
worden genomen, doch eerst zal
moeten worden aangepast aan de
voorschriften, die ingevolge de
drankwet werden gesteld. Dit is
echter slechts een kwestie van korte
tijd. In het geheel dient de modern
ingerichte keuken en de fraaie
entree nog te worden genoemd en
het is dan ook geen wonder, dat de
heer en mevrouw van Voorthuizen
met hun nieuwe aanwinst bijzonder
in hun schik zijn. Het zal hen stellig bij de officiële opening zaterdag
a.s. niet aan belangstelling ontbrekcn en gaarne wensen wij dit ondernemende echtpaar, dat niets nalaat
om het hun gasten naar de zin te
maken, bij de exploitatie van hotel'
„Friesland" veel succes toe.
OPENBARE LEESZAAL
„Hoewel de steeds ' toenemende
financiële zorgen ernstige ongerustheid brengen omtrent de nabije toekomst was 1963 voor de Openbare
leeszaal en bibliotheek te Zandvoort
een goed jaar". Dat is in het kort
samengevat de eindconclusie na
lezing- van het jaarverslag 1963, dat
dezer dagen verscheen.
De directeur, de heer P. V. de Wit
waarschuwt, dat indien de thans gewekte publieke belangstelling voor
de bibliotheek zich verder ontwikkelt, de geringe financiële prmslag
in de toekomst catastrofaal zal blijkcn voor de exploitatie.
Uit de beantwoording van de door
de Openbare bibliotheek en leeszaal
te Zandvoort gestelde vragen aan
ongeveer 40 Nederlandse gemeenten
met een bevolking van minder dan
30.000 zielen, is komen vast te staan,
dat de Zandvoortse instelling een
recordhouder was van lage exploitatiekosten, doordat in Zandvoort de
laagste bedragen voor boeken personeel enz. beschikbaar zijn. De
directeur merkt tenslotte nog op,
dat alle pogingen hierin verbetering
te brengen, door het gemeentebestuur te wijzen op de zorgwekkende financiële toestand, tot nu toe
zonder resultaat zijn gebleven.
Desondanks was 1963 voor de
bibliotheek een gunstig jaar. Het
aantal lezers steeg van 1111 tot 1183,
waaronder 96 seizoen-gasten. Het
uitlenen van boeken steeg van
36.686 tot 40.104. Het bezoek aan de
leeszaal steeg van 3188 personen tot
3678. Het aantal boeken kwam van
9.082 op 31 december 1962 tot 10.039
op dezelfde datum m 1963. Er werden fii 1963. 809 .boeken aangekocht,
199 geschonken en 51 uitgewerkt.
Het Zandvoortse publiek las in
163 3478 romans méér dan in 1962,
doch 476 studieboeken minder. Er
werd in 1963 veel aandacht besteed
aan de uitbouw van de technische
afdeling, door aanschaffing .van
werken op verschillend technisch
gebied. Het bleek, dat die over
autotechniek en autoverkeer hiervan de meeste belangstelling trokken.
•
N.ZH. VOERT ZESRETOURENKAART IN

Na 23 maart geen weekkaart meer!
De week van 16 tot en met 21 maart
is de laatste waarop bij de N.Z.H,
nog weekkaarten in omloop zijn.
Van 18 maart af wordt een nieuw
type kaart voor geregelde reizigers
ingevoerd, namelijk de zes-retourenkaart.
Het grote en voor de reizigers
voordelige verschil tussen de weekkaart en de zes-retourenkaart bestaat erin, dat de weekkaart gebonden was aan de werkdagen in één
week, terwijl de nieuwe zes-retourenkaart twee weken geldig blijft.
Hierdoor wordt, voorkomen dat een
geregelde reiziger gedupeerd wordt
door een korte ziekte, een vrije dag
en dergelijke. Vooral de forensen
met een vijfdaagse werkweek hebben hier belang bij.
Daar met de zes-retourcnkaart
ook op zondagen kan worden gereisd, is dit type kaart tevens van
belang voor een geregeld familiebezoek of een veelvuldig bezoek aan
ziekenhuizen en dergelijke.
In vergelijking met de gewone
retourprijs biedt de1 zes-retourenkaart een reductie van ruim 26%.
NIET GESPAARD
In het postkantoor te Zandvoort
werd bij de afdeling Rijkspostspaarbank door 575 personen ingelegd
een bedrag van bijna ƒ 90.000,— en
aan 308 personen terugbetaald ruim
ƒ 100.000,—, gedurende de maand
februari j.l.

Kerkplein 8 - Tel. 3599
Restaurant a la Carte
Menu's vanaf ƒ 3.75
Een speciaal adres voor:
kreeft, Langouste en zalm.
Aan tafel voor U bereid:
Fondue Bourgignon
Fondue Neuenburg
Beleefd aanbevelend,
F. J. C. van Houten & Zn.
GROOT ARTISTE IN BOUWES
De directie van hotel Bouwes is
erin geslaagd, na veel moeite en
inspanning Zandvoort te doen kennismaken met een kunstenaresse
van wereldvermaardheid. Het is
niemand minder dan Martha Flowers, de beroemde Amerikaanse
operazangeres, die onder andere de
„Bess-partij" zong in Gershwin's
„Porgy and Bess".
Zij zal als gaste optreden in het
cabaret-variété-programma dat a s.
zaterdag- en zondagavond wordt
gebracht.
Deze zwarte Kunstenaresse kreeg
wereldvermaardheid door haar vele
toernee's en Zandvoort mag het
zich ongetwijfeld tot een eer rekenen, dat de directie van hotel Bouwes erin slaagde, deze beroemdheid
naar onze badplaats te brengen.
Ongetwijfeld zullen velea onder
ons deze unieke gelegenheid aangrijpen, om de beroemde zangeres
in een persoonlijk optreden te horen
en te zien.
CURSUS VOOR
SPORTWAGENRIJDERS
In het kader van het steeds groeiende gebruik van het circuit van
Zandvoort voor cursussen en leergangen in het belang van veiliger
verkeer, organiseert een buitcnlandse club: Do Crefelder Automobilclub
(aangesloten bij de A.V.D.) op 14 en
15 maart voor haar leden een cursus
voor sportwagenrijders, alsmede een
korte antïslip-cursus, waaraan ook
Nederlanders kunnen deelnemen.
De leiding is in handen van Nederlandse experts als van Zalinge,
Slotemaker, Pon en yon Veh. Nederlanders kunnen zich voor deze
tweedaagse cursus opgeven aan het
Raadhuisplein, waar tevens alle gewenste inlichtingen worden verstrekt.
POLITIE KRIJGT
TONEELVOORSTELLING

De toneelgroep „Sandevoerde" zal
op 11 april a.s. voor 'leden, donateurs en genodigden van de Zandv.pplitie sportvereniging een uitvoering verzorgen van het toneelspel
„Verloren horizon".
ZANDV. BESTUURDERSBOND
In „Ons gebouw" aan de Brugstraat hield de Zandv. Bestuurdersbond van het N.V.V. een druk bezochte jaarvergadering, welke onder
leiding stond van dhr. A. Kerkman.
Bij de gehouden bestuursverkiezmg
werd de heer H. Visser van de Alg.
Nederl. Metaalbewerkersbond tot
voorzitter gekozen. De periodiek aftredende bestuursleden D. A. Hcijnen (A.B.V.A.) en A. Kerkman (A.
N.B.) werden herbenoemd. In de
plaats van de heer A. v. Breukelen
werd gekozen dhr. P. Koper (Mercurius). In de kascommissie werden
benoemd de heren C. Schuiten, A.
Kerkman en D. van Duijn. AIS corrcspondent voor het bureau van
Arbeidsrecht werd de heer D. J.
Wiersma (A.N.B.) aangewezen.
VOOR HEN DIE DAMMEN
1. C. Draijer j r. 20 19 l O 39
2. L. J. v.d. Werff 21 16 3 2 35
3. C. Draijer sr. 19 10 5 4 25
4. P. Versteege
19 11 2 6 24
5. J. v. Dijk
18 9 2 7 20
6. J. Ovaa
16 8 3 5 19
7. A. Hoekerna
13 7 4 2 18
8. M. Weber
15 7 3 5 17
9. F. v. Beem
19 5 6 8 16
10. E. Fransen
25 4 8 13 16
11. J. Koper
17 G 3 8 15
12. J. Schuiten
15 G 2 7 14
13. G. ter Wolbeek 21 5 4 12 14
14. P. A. H. Smit 17 5 3 9 13
15. M. J. Klatser 24 5 3 16 13
16. Th. ter Wolbeek 15 4 3 8 11
Het is op onze club onmogelijk
dat iederéén elke woensdagavond
aanwezig kan zijn, zodoende krijgt
men bij een tussenstand een ongelijk
aantal gespeelde wedstrijden en een
ranglijstje waarbij de één eigenlijk
iets te hoog en de ander iets te laag
geklasseerd staat. Maar ja daar is

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

-

TELEFOON 2682

SPECIALE AANBIEDING:
500 gram PRACHTIGE KALFSLAPPEN ƒ 3,50

RAADSVERGADERING
De eerstvolgende openbare vergadering van de gemeenteraad van
Zandvoort is vastgesteld op dinsdag
24 maart des avonds te acht uur.

H O O G W A TE R
Maart
Strand
H. W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
15 4.32 12.30 16.46 24.30 8.30-14.30
5.07 0.30 17.22 13.— 9.00-15.30
5.44 1.— 18.02 13.30 9.30-16.00
6.25 2.- 18.48 14.30 10.30-16.30
7.10 2.30 19.34 15.— 11.00-17.30
7.56 3.30 20.25 16.— 12.00-18.30
8.45 4.30 21.38 17.— 13.00-19.30
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

Hotel-Café-Restaurant

ONZE BIJZONDERE REKLAME:
750 gram SCHOUDERCARBONADE . . . . ƒ 4,25
500 gram PRIMA RUNDERLAPPEN v.a. ƒ 2,50
500 gram LENDE-ENTRECôTE
ƒ 3,75
100
100
100
100

gr.
gr.
gr.
gr.

VOOR DE BOTERHAM:
Pork en
150 gr. Gel. Lever
85 et.
150 gr. Pekelvlees
Pekelvlees
Gebr. Gehakt en
250 gr. Gek. Worst
Pekelvlees
85 et.
250 gr. Leverworst
150 gr. Ham
98 et.

98
85
95
80

et.
et.
et.
et.

„r.

Philips televisie

l

Voor
verhuizingen
en ongeregeld vervoer
is en bljjft Uw adres

RENTEVERHOGING

P. KERKMAN
Haltestraat 63 - Telef. 2214

Bijzondere^ reklame

bijSlagerij La Viande
Kleine Krocht l
RUNDVLEES:
Rip en bieflappen relame
ƒ3,20 per 500 gr.
Lende en rosbief ƒ 3,70 per 500 gr.
PHILIPS TELEVISIE 43 cm ,beeld vanaf
ƒ 648,— of ƒ 28,25 p.m. na de eerste storting.
Na l'/2 jaar Uw eigendom. Uitermate geschikt
voor Uw wandmeubel.
Bestel heden bij ons uw nieuwe Philips Televisie
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld met 2e
kanaal, vanaf ƒ 895,— of ƒ 38,70 per maand na
de eerste betaling.
PHILIPS AUTORADIO
vanaf ƒ 178,PHILIPS NIEUWSTE PORTABLE .. ƒ 149,Komt U eens kijken en luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

VARKENSVLEES:
Karbonade v.a.
ƒ 3,00 per 500 gr.
P AARDEVLEES:
Lappen v.a.
/ 1,98 per 500 gr.
Rosbief
l 2,70 per 500 gr.
Biefsluk v.d. haas ƒ 0,90 per 100 gr.
250 gram Paardemvorst
58 et.
Hondebrood
/ 0,50 per 500 gr.
KOPEN BIJ „LA VIANDE"
betekent: „VOORDELIG KOPEN"!

DE Dr. ALBERT PLESMANSCHOOL
dagelijks na 3.30 uur, met uitzondering van
woensdag- en zaterdagmiddag, in het school-.,,
gebouw: A. J. van der Moolenstraat 57. ' ' , . , "
De kinderen moeten vóór l oktober 1964 de leeflijd van zes jaar bereiken, of bereikt hebben.
Trouwboekje mede te nemen.

-'

Kalfssnitzel

Runderlappen v.a. .. .
HEERLIJK LAMSVLEES
Lamskarbonade _.
Lamsrollade

MONOPOLE
DONDERDAG 12 t.m. WOENSDAG 18 ÜVEAART
8 UUR - ZONDAGMIDDAG 15 maart 2.30 uur
BERT HAANSTRA'S

ALLEMAN
Vanaf DONDERDAG 19 MAART:

De vergeten medeminnaar
(onder voorbehoud wegens prolongatie elders)

*TeS. 2550

Dr. Scüaepmanstraat l, (hoek Brcderodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

Voor Uw Lunch en Diner naar

V.VV. -

OPEL -

TAUNUS 17 M
GROTE KROCHT 18

TAXI 2600
Raadhuisplein l

- Tclef. 02507 - 2820
BABY HANSOPJES

BALLONBROEKJES
belangrijke
i
nieuwe Puch-punten ;;
• ingebouwd stuur

f.;,1

• ingebouwde koplamp ^

2,88

2,98

LEUKE DESSINS
KLEUTERROKJES
PLOOI ROKJE MET HESJE
NYLON SOKJES
PETTY-COATS

NOTTEN

HALTESTRAAT 59
• ingebouwde bel

EXTRA VOORDEELTJE:
l gr.blik appelmoes 1ste merk 59 et.

.. 2,50

1,98
2,25

HALTESTRAAT 3

LEDENVERGADERING
„TOURING ZANDVOORT"
Stichting „Touring Zandvoort"
belegt een vergadering met de begunstigers op vrijdag 13 maart des
middags om 3 uur m het Gemecnschapshuis. "Wegens periodiek aftreden van de heren N. W. Bouwes,
M. Faber en J. P. C. Longayroux, die
namens de begunstigers zitting hebben in het algemeen bestuur van de
stichting, worden deze laatsten tijdens deze vergadering in de gelegenheid gesteld voor elke vacature
twee personen te noemen waarop
burgemeester en wethouders van
Zandvoort,'"- bij de vaststelling van
Hun aanbeveling aan de gemeentei raad - acht kunnen slaan.
Na de stemmingen zal de directeur
van de stichting clc heer J. B. Th.
Hugenholtz, een causerie houden
over „de taak van stichting „Touring Zandvoort" in de nabije toekomst"
BEJ. SOC. „VOOR ANKER"
Maandag 16 maart a.s. te 2 uur
in Rest. „Zomerlust" voordracht
met kleurendia's door dhr: Engelsen,
fotograaf te Haarlem. Onderwerp:
„Marokko". Zie de advertentie op
27 maart: een Limburgse middag
door beroepsartiesten met medewerking van „De Wurf". Allen
welkom!

PLAN TOT OPRICHTING VAN
„JEUGD EN MUZIEK"-KOOR
Het bestuur, van de afdeling Haarlem van de vereniging „Jeugd en
Muziek" heeft, kort nadat het Haarlems Jeugd Orkest onder auspiciën
van de afdeling was opgericht, het
plan opgevat om eveneens te komen
tot de vorming"van een jeugdkoor.
Aangemoedigd door het gunstige resultaat van het eerste concert van
Haarlems Jeugd Orkest, dat begin
januari gegeven kon worden, heeft
het bestuur zich beraden over de
uitwerking van dit plan. Na contact
met enkele
vertegenwoordigsters
en vertegenwoordigers van de jeugd
uit Haarlem en omgeving en ook uit
het deel van Kennemerland benoorden het Noordzeekanaal is het er in
geslaagd een organisatorische grondslag voor het op te richten jeugdkoor tei vormen.
Van dit koor, dat de naam zal krijgen van „Jeugd Kennemerland",
kunnen jongeren in de leeftijd van
15 tot en met 25 jaar lid worden na
aanmelding en een kennismaking
ter bepaling van de stemgroep (sopranen, alten of mannenstemmen),
waarin het candidaat-koorlid opgenomen zou kunnen worden.
Evenals Haarlems Jeugd Orkest zal
het Jeugdkoor Kennemerland onder
leiding staan van do diriger/t Adré
Kaart.

„£*
Kerkstraat 15 - Zandvoort - Telef. 2253

Puch VS 50 de Luxe f
Puch Sport de Luxe f
incl. alle accessoires

71 5,765,-

Maak een proefrit bij: i

GEFILEERDE KABELJAUW .. 1,25 per 500 gr.
MOTEN KABELJAUW
1,00 per 500 gr.
VERSE SCHELVISKUIT .. 75 et. per COO gr.
VERSE SCHELVIS,
75 et. per 500 gr.
BAK SCHOL EN SCHARREN 50 et. per SOO gr.
TONG* - TARBOT - HEILBOT
3 GROTE *GEBAKKEN SCHOLLEN .. ƒ 1,25
l POT ZURE HARING 6-8
ƒ 1,00
l POT ZURE HARING 3-4
ƒ 0,60
Zuurwaren en visconscrven grote sortering.

GARAGE

JAC,

VERSTEEGE & ZN.

Pakvcldstraat 21

Telefoon 2323

Vishandel Piet Paap
HALTESTRAAT 61

TELEFOON 2171

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Gelegenheid tot recipiëren van 3-5 uur n.m. op
donderdag 19 maart 1964.
F. J. E. VAN HOUTEN & ZONEN.

DONDERDAG 2 APRIL a.s. beginnen wij met
een nieuwe cursus

MOTORTECHNIEK
U leert de auto van binnen en van buiten kennen. en alle storingen opheffen.
Ook voor ervaren chauffeurs geen onnodig oponthoud meer door onkunde.
Laat U nu inschrijven. 10 lessen ƒ 25,—.
RIJSCHOOL
'
Dr. C. A. Gerkestraat 99

Wegens enorm succes is de
KABELJAUWAKTIE
1 week verlengd

Het ligt in de bedoeling, dat het
koor zowel zelfstandig als in samenwerking met het jeugdorkest
zal concerteren.hetgeen ongetwijfeld
de vorming van een aantrekkelijk en
artistiek koorrepertcire mogelijk zal
maken.
Het bestuur heeft de indruk, gezien
de aansporingen die het van vele
zijden ontvangen heeft, dat de belangstelling voor een koor waarin
muzikale jongeren uit- Kennemerland zich verenigd weten, groot is. \
Belangstellenden wonend ten zuiden
van het Npordzeekanaal,* kunnen
zich telefonisch aanmelden onder
nummer (02500) 11179; woont.men
ten noorden van het kanaal dan
nummer (02512) 2114 kiezen. Nadere
inlichtingen worden bij aanmelding
gaarne verstrekt en ook kan-dan een
afspraak worden gemaakt voor de
kennismaking of op 12 maart.vanaf
19.00 uur, of op woensdagmiddag 18
maart vanaf 15.15 uur beide keren
in het gemeentelijk concertgebouw
te Haarlem.
Voor de volledigheid zij vermeld,
dat de repetities^ en uitvoeringen
van het koor zulleri gehouden worden op een zodanig tijdstip, dat zowel studerende leden als leden, die1
in betrekking •werkzaam, zijn, zonder
bezwaar hieraan kunnen deelnemenEen goede sigaar behoeft niet
(duur te zijn,
Bij Drommel vindt'U ze geurig
(en fijn,
In vele soorten en alle-prijzen,
Laat Drommel Uw goede keuze
" (wijzen.
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151
Kerkstraat 35
- • Telefoon 2452

Hiermede hebben wij de eer U uit te nodigen.
op onze receptie ter gelegenheid van de opening
van ons nieuwe bedrijf

WELTEVREDEN
• geforceerde mororkoeling • voor en achter volle
naafremmen • geheel gesloten kettingkast 9 voor en,
achter diepe spatborden • twee extra trommels onder
de bagagedrager voor gereedschap etc. C zware telescoop-vering voor en achter

3,08

Chevrolet dump dumpniouw en
Austin 4 x 4/- weinig gelopen. Prijs
billijk. De „Tarzan" voor het strand
W. Draijer, Kruisstraat 12.

Prijzen van ƒ 1,50 tot en met ƒ 3,50.
(Toegang alle leeftijden).

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

WEEKEND-RECLAME
100 gr. Pekelvlees
100 gr. Lunchworst 0,99
:-De hele week:
150 -gr. Ontbtftspek 79 et.
100 gr. Boerenworst 49 et.

90 et. per 100 gram

Varkenskarbonade

INZETTEN VAN ALLE
SOORTEN GLAS.
Ook veizekeringswerk.
GESLEPEN GLASPLATEN.

DE HANNIE 'SCHAFTSCHOOL
op 17 maart a.s. tussen 7 en 9 uur 's avonds,
in het schoolgebouw: Herenstraat 11;
DE KAREL DOOUMANSCHOOL
dagelijks na 3.30 uur, met uitzondering van
woensdag- en zaterdagmiddag, in het rchoolgebouvv: Parallelweg ^33;

Kalfsfric. lappen 3,39 V» kg. Stukje Kalfsfric. 3,49 'A kg.

Wg gaan floor:

Dr.Schaepmanstr.13 - Tcl.3997

Zij, die hun kmd(eren) met ingang van de curbus
1964/1965 een openbare school voor gewoon lager
onderwijs willen laten bezoeken, gelieven daartoe aangifte te doen bij de hoofden der scholen,
zoals hieronder nader aangegeven en wel voor
wal betreft:

eet meenvlees en betaarminder

GlashandeB

Kostverlorcnstr. 7 - Zandvoort - Tel. 0"ï507-2534

GEMEENTE ZANDVOORT

ml.

-

Tel. 22S4

Lompen 30 et.; kranten 7 et.; plat karton en tijdschr. 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 175 et.;
geelkoper 120 et.; aluminium 80 et.; lood 55 et.;
zink 45 et. per 1-g.
*
Zaterdags tot \ uur geopend.
Wij zyn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 16261 - Haarlem

Hout- en boardhandel *

„CENTRUM"

Naast perceel Brederodestraat l, dr. Flieringa.

Metselzand
Portland cement Carbolineum

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 3Ga

~-

Eterniten bloembakken en tuinvazen

Verkoop van
olie- en kolenhaarden

Jb. SLAGVELD

"

Dagelijks geopend.

BECKING EN BONGERS DAVONETTE
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

Voor Uw drukwerk:
Drukkerij Van Petegem & Zn.
Tk

Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

C-,
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..TREKT U NIET AEN WAT VEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK 15 EN RECHT J"

Langs de vloedlijn

Het is ontmoedigend te bedenken dat zoveel mensen
zich stoten aan oprechtheid
en zo weinig aan bedrog.
Noël Coward.

19 maart 1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - .Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,—; franco per post f 7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Zandvoorts gemeentebestuur
begroette nieuwe inwoners
In de met bloemen versierde raad-' expositie te bewonderen van de
zaal heeft het Gemeentebestuur van
jonge beeldhouwer Kees Verkade,
Zandvoort woensdagavond weer een
die zich onlangs in Zandvoort vesaantal nieuwe inwoners, die nu ontigde.
geveer een jaar in de badplaats
Na de pauze volgde een filmverwoonachtig r zijn, een begroetingstoning, waaarbij opnamen werden
getoond uit oud Zandvoort, veravond aangeboden. Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door
vaardigd door de heer W. van der
de burgemeester, Mr. H. M. van
Mije. Enkele leden -van de Zandvoortse operettevereniging traden
Fenema, vergezeld van zijn echtgenote, de gemeentesecretaris, de
hierna op. Aan de vleugel begeleid
door de heer de Kruijff zong mevr.
heer W. M. B. Bosman, de wethouEndstra aria's uit diverse operettes,
der van Sociale en Culturele zaken,
o.a. uit „Gri Gri". de operette, die
mevrouw C. Stemler-Tjaden en de
begin- apil a.s. zal worden uilgeraadsleden J.H. Gosen en H.F. Hose.
voerd. Een trio, bestaande uit
Voor de pauze hield de burgemevr. Martha Koper en de heren
meester een causerie, waarin hij
Bol en Gude zong uit dezelfde opeZandvoorts verleden, heden en toerette nog een trio. Het optreden
komst belichtte. Mr. Van Fenema
werd een groot succes en bleek zeer
herinnerde eraan, dat het thans de
te worden gewaardeerd.
15de maal was, dat het GemeenteTenslotte volgde nog de vertoning
bestuur een begroetingsavond orgavan een der oudste filmpjes uit het
niseerde, zodat deze avond het derde
lustrum, werd herdacht. De jaarNederlandse filmmuseum: De belevenissen van Mijntje en Trijntje
lijkte herhaling van avonden als
aan het Zandvoortse strand. Een
deze wees volgens spreker op het
koddig filmpje uit het jaar 1920.
succes, want het is steeds opnieuw
Om de malle belevenissen van het
gebleken, dat de nieuwe burgers
duo werd ook nu weer hartelijk gedeze begroetingen bijzonder waarderen. Naast onderling contact^ is de
lachen.
bedoeling van avonden als deze een
Met een kort woord van dank aan
nauwer contact met het Gemeenteallen, die aan het welslagen van
bestuur te bewerkstelligen, dat er
deze avond hadden meegewerkt,
behoefte aan heeft, de burgerij in
sloot burgemeester-Van Fenema de
te schakelen bij het Gemeentelijk
bijeenkomst, die opnieuw ten ^volle
beleid.
aan het gestelde doel bleek te "heb1
Uitvoerig belichtte de burgemeesben beantwoord.
tcr hierna de ontwikkeling van'
Zandvoort van vissersdorp tot badplaats, stond stil bij de afbraak in
ENN KOSTELIJKE MIDDAG
de bezettingstijd en memoreerde,
Een kostelijke middag staat onze
dat na 1946 voor ongeveer 56 milZandvoorse bejaarden te wachten
joen gulden in Zandvoort werd gea.s. woensdag 25 maart in restaurant
bouwd. Dit was volgens Mr. Van
Zomerlust, dank zij het initiatief
Fenema'nog maar een begin,\vaarbij
van de Zandvoortse bejaardenhet
fascinerend
is,
eeji
geheel
nieu:
wc -• badplaats.' tei-mcgcn stichten, .sociëteit „Yoor An!:er"- en- in--hoi
bijzonder de aktiviteit van, hun ere'een. voorrecht,"dat slechts aan weilid, de heer P. Waterdrinker.
nig burgemeesters- beschoren is en
Er wordt dan n.l. gratis aan alle
spreker vond het bijzonder jammer,
Zandvoortse bejaarden een echt
dat Wj deze mooie taak over enkele
Limburgse middag aangeboden,
jaren zal moeten neerleggen en
waaraan zullen medewerken de
overdragen aan een opvolger. Wat
accordeon-virtuozen uit Kerkrade
de aktivitciten betreft, meende- de
Karl Schriebl en Jos Hupperts. Dit
burgemeester, dat het goed is, dat
vermaarde duo oogstte in de weZandvoort op zulk een voorbeeldige
reld van de kleinkunst reeds talwijze de oecumenische gedachte
' Een aantrekkelijke show
rijke successen. Zij verzamelden in
uitdraagt, omdat men niet in de
Gaarne vraag ik even Uw aande loop der jaren met gramofooneerste plaats moet beginnen met het
dacht vooc- de aantrekkelijke show,
opnamen reeds niet minder dan vijf
materiële, doch niet het geestelijke
die door het bekende kampeerhuis
gouden platen en dit jaar wordt hun
als het meest waardevolle.
R.Dozeman te Haarlem dit weekend
diamanten plaat verwacht.
Na vervolgens gewezen te hebben
wordt gehouden in gebouw „de "WitHet is een kostelijk duo, dat U de
op de komende verfraaiing van het
te Zwaan" aan het Dorpsplein. Het
gehele- middag uitbundig zal verdorp door middel van beelden, stond
is een moderne carnpingshow ,waarmaken en op onnavolgbare wijze
spreker achtereenvolgens s stil bij
in, U een duidelijk overzicht krijgt
ook het publiek m de zaal tot
het Zandvoortse verenigingsleven,
van wat er op het gebied van het
spontane medewerking weet te
(nog altijd ruim honderd vcreniginkamperen thans zoal te koop is.
brengen. Wij kunnen onze Zandgen), bij het onderwijs, het GemeenHet is vanzelfsprekend geen „Hisvoortse bejaarden niet genoeg aanschapshuis als Cultureel centrum en
wa-goed kamp", dat thans in Zandraden, deze unieke feestmiddag,. vol
tenslotte bij de recreatie, die if. >wevoort *te zien is, want óók op deze
pret en jolijt, te gaan meemaken.
zen de zee is, die elk jaar Zandvoort
expositie heeft dit kampeatriiuis een
Het kost niets en U zult zeer veel
in enkele maanden ruim 14 miljoen
stand, doch men is er wei in gegenieten. Ook de Zandvoortse folkgulden aan inkomsten brengt. Ook
siaagd, eea bijzonder aantrekkelijke
lorevereniging „De Wurf" verleent
het circuit en de Zandvoortse midexpositie op te bouwen, die ongedenstand, die spreker roemde om^ medewerking aan deze middag i en
twijfeld in Zandvoort dat zo nauw
hetgeen zij aan service gasten en' voor het overige verwijzen wij U
bij het kamperen betrokken is veel
naar de in dit nummer voorkomende
inwoners weet te bieden en steeds
belangstelling zal trekken. Wij kunadvertentie.
opnieuw een grote aktiviteit aan de
nen U het .bezoeken van deze show
dag legt, werden door Mr. Van
van harte aanbevelen. U zult er stelFenema besproken.
lig geen spijt van hebben» en wij
Wat de toekomst betreft wees de
wensen de energieke ondernemers
Pension ter overname
burgemeester tenslotte op de voormet dit voor Zanüvoort nieuwe evebereidingen vpor de bouw van een
gevraagd.
nement veel succes toe. Elders in dit pier, de komende dorps-sanering,
blad leest U in de advertenties nawaarbij spreker het Stationsplein
Br. no. 17-3 bureau v.d. blad.
dere gegevens over de openingstijhet lelijkste J plein in Nederland
den.
noemde, de plannen voor wegenaanleg, bungalowbouw en bouw
Drukte in de Kerkstraat
LEZING OVER DE KUSTVAART
van nieuwe grote woningcomplexen,
De Kerkstraat wordt het komende
om tenslotte «xtot de konklusie te
Een interessante lezing wordt
seizoen de straat, waarin zich de
komen, dat Zandvoort nog welhaast
woensdag a.s. gehouden in het Gemeeste veranderingen voltrekken.
onuitputtelijke mogelijkheden biedt
westelijk Arbeidsbureau, Zeestraat
Dat is een verheugend verschijnsel
voor verdere uitbreiding.
28 te Zandvoort, wanneer kapitein
omdat daaruit blijkt, dat deze geIn de pauze bestond gelegenheid
J. D. J. Postma zal komen vertellen
zellige winkelstraat een grote aantot nadere kennismaking onderling
over de Groninger kustvaart, waartrekkingskracht heeft. Naast de her"
en met het gemeentebestuur, waarbij tevens een film over deze
opening van Delicia, trekt ook de
van op zeer geanimeerde wijze ge- I boeiende zeevaart zal worden verbruik werd gemaakt en men getoond. Vooral voor de jongeren onlegenheid had, de kleine, doch fraaie
der ons lijkt ons deze lezing belangrijk, want men zal onder meer kunnen vernemen hoe jongens met niet
meer dan een lagere schoolopleiding
grote verbouwing, die het voormabij deze kleine handelsvaart zelfs
lige pand van de heer Houtman onkunnen opklimmen tot kapitein en
dergaat, sterk de aandacht. De heer
eerste machinist. De lezing vangt
F. J. E. van Houten, reeds de exaan om half acht en voor verdere
ploitant van de „Sol's automatiek",
bijzonderheden verwijzen wij naar
hotel restaurant Queenie en een
de in dit nummer voorkomende
groot pension in de Haarlemmeradvertentie. Gaarne bevelen wij dit
straat, legde ook beslag op dit pand
gebeuren in aller belangstelling aan.
om daarin café-restaurant patisserie
„La Reine" te gaan exploiteren, dat
WEER EEN DUINBRAND
donderdag j.l. officieel geopend werd.
De praktijk heeft reeds bewezen dat
Maandagmiddag! om half vier werd
wanneer de heer van Houten iets
de brandweer van Zandvoort opdoet, hij het goed doet en dit geldt
nieuw gealarmeerd voor een duinzeker ook voor dit pand. Het wordt
brand, die bleek te zijn ontstaan in
op moderne ' wijze en tot in de
de duinen langs de Zandvoorlselaan
perfectie ingericht, daarvan hebben
tegenover de voormalige manege. In
we ons deze week bij de voorbereide hoge duindoorns en de weelderidingen overtuigd. We kunnen op de
ge groei in deze fraaie duinen vond
opening in dit nummer om drukhet vuur weer gretig voedsel, doch
lechnische redenen niet meer terugde brandweer, die spoedig was gekomen en bewaren onze indrukken
arriveerd, wist met verscheidene
hiervan lot het eerstvolgend numstralen uit de hogedruk-spuit de
mer, doch feliciteren nu reeds de
vlammen spoedig te bedwingen.
heer van Houten en zijn zoons met
Daar de brandweerwagens op de
deze belangrijke aanwinst bij de
drukke Zandvoortselaan stonden
WULLUM v.d. WURFF;
door hen in exploitatie zijnde etaopgesteld, had de politie handen vol
blissementen. Een aanwinst, die onwerk, het verkeer te regelen. Onge„Nog effe, en Zanvert
getwijfeld een sieraad mag worden
veer luizend vierkante meter beis weer op z'n Paesbest!"
genoemd voor Zandvoorts oudste
groeiing ging verloren. Ook nu weer
was de oorzaak onbekend.
winkelstraat.
K.

Meer amusement
De opening van het verbouwde en
gemoderniseerde hotel café-restaurant „Delicia", in de Kerkstraat 16,
die j.l. zaterdag plaats had, bleek
een gebeurtenis, waarvoor een grote
belangstelling bestond. Vele autoriteiten woonden deze opening bij,
onder-, meer de wethouder van publieke werken, de heer J. P. C. Lindeman. Een groot aantal bloemstukken en andere geschenken getuigde
voorts van het medeleven met de
opening van deze fraaie zaak-, die er
aanzienlijk toe zal bijdragen, dat de
- Kerkstraat meer vertier krijgt. Ook
tijdens de receptie was het er eivol
en dit geldt zeker ?eker niet minder
voor de avonduren, toen men het
groot aantal danslustigen, dat ver-,
tier kwam zoeken op de grote dansvloer, maar nauwelijks kon herber„ gen. Ook zondagavond was dit het
" geval. De zaak ziet er hoogst aantrekkelijk uit. Er is een gezellige
rustige hoek ingebouwd tegenover
de bar en de fraaie danszaal zal zeker in een lang gevoelde behoefte
blijken Ie voorzien. Het hotel beschikt thans over 33 bedden. De
hotelkamers zullen a.s. zaterdag
worden geopend. Er zal tot l juni
des zaterdags gedanst worden met
medewerking van diverse orkesten,
op zondagavond op gramofoonplaten
waarvoor een bijzonder mooie stereo-installatie werd ingebouwd, die
de muziek over het gehele pand ver"
"spreidt. De gelegenheid bestaat, dat
men meegebrachte platen kan laten
spelen.
Vanaf l juni af gedurende het zomerseizoen'zal er elke avond kunnen
worden gedanst.
De. directeur, de heer J. .K. C. Renzeri, bijgestaan dqpr-zijnmaneger, de'
' heer" P. varT'AnciêC hëbb~eh"met""""dê"'
opening van dit "fraaie -etablissement
o.i. precies in ,de roos geschoten.
Zandvoort had grote-behoef te aan
instellingen als-deze, daarin werd
nu weer voor een deel voorzien en
daarom wensen wij de ondernemers
van harte veel succes, waaraan wij
overigens niet twijfelen.
K.

,WURF-PRAET"

De Veenendaalse
Haltestraat 55
Ie keus, naadloze

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

NYLONS
zeer goede kous
maat 8Va-11

95 et. per paar
Serie

Ook verkoop van LIBELLE
en SUPP-HOSE kousen.

1964

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld / 895,-.

Voor Philips radio, televisie.'grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
's. Maandags gesloten

Radiatoren en
Plintverwarming

BROODROOSTERS in-kleuren ƒ 49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties tnuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

/TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

ƒ 149,/168.—
PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Voor de nieuwe modekapsels
voorjaar 1964
SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.

Dranken bestellen?
Brokmeier bellen!
Bestelt U s.v.p. tijdig voor de
komende feestdagen?

drogen in met Purolpoederfisoenfr

Een hoekje ïn onze showroom

/t
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Hotel-Café-Reslaurant

Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
• Het gehele jaar geopend

BADHOTEL
Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telef. 4941
Zaterdag 21 maart

DANSEN
met het bekende
radio-televisie-ensemble
TED POWDER
Met Pasen:
Het beroemde
KARL HEINZ DÜRR-TKIO
uit Salzburg.
Internationaal bekend
en geliefd.
ledere zondagmiddag matinee
Entertainer: Wim Bosch.

DONDERDAG 19 MAART
openden wij
Café-Restaurant-Patisserie

Kerkplein 8 - Tel. 3599
Restaurant a la Carte
Menu's vanaf ƒ 3.75
Een speciaal adres voor:
kreeft, Langouste en zalm.
Aan tafel voor U bereid:
Fondue Bourgignon
Fondue Neucnburg
Beleefd aanbevelend,
F. J. C. van Houten & Zn.

Zaterdag 21 en zondag 22
maart, 8.30 uur:
Het orkest

The Ambassadors
In ons cabaret- en
variétéprogramma:
onder andere:

Trio Storys
Griekse dans en acrobatiek

CLEOPATRA
Oricntal dances
*
's Zondagsmiddags MATINEE
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wijzigingon voorbehouden.

Nylon Reclame!
Indisch Restaurant ,,

iïati'
IS VAN HEDEN AF
WEER GEOPEND!

Kerkstraat 15 - Zandvoort
Telet. 2253
Wij nodigen U gaarne uit tot
bezichtiging van onze zaaleen
vragen Uw speciale aandacht
voor de afdeling patisserie.
F.J.E. van Houten & Zonen

HOTEL QOUWiS

Annex Hotel-Café-Restaurant
„PALERMO"
Alle kamers met centrale
verwarming en warm water.
Naast onze Indische
óók HOLLANDSE keuken
Kerkstraat^ 27 - Zandvoort
Telefoon 2537

Ie keus NYLONS in Plain en
Micro-Mosh
95 et.
Onze bekende Brillant Nylons
van ƒ1,98, nu 3 paar v. ƒ5,50
Alle maten voorradig van
Libelle Supp-Hose steunkous
HERENSOKKEN in, wol en
Stretch Nylon
vanaf ƒ1,29
Grote keuze in de nieuwste
modellen voorjaarsjumpers en
zeer voordelig in prijs!

De Wolbaai
Haltestraat 12 -

Telef. 2099

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15
Zondag 22 maart 1964, (7e lijdenszondag). 10 en 7 uur: Ds; P. J. O.
de Bruijne.
27 maart 1964 (Goede vrijdagX
8. uur: Ds. P. J. O. dejBruijne.

Uw kind per 1 sept. naar de grote school?
Dan naar een school met kleine klassen, waar aan 't kind de volle
aandacht wordt besteed. Het heeft er recht op.

«Ss

plus • 4 deuren _-

Dit voordeel biedt de

Julianaschool
CHR.

SCHOOL - Brederodestr. 15
1221 CC -

Onze school leidt op voor alle soorten vervolgonderwijs. Goede
examenresultaten.
Cursussen Frans en Engels buiten de schooluren.

:•>-£--•

r

hoe
kan fiat
't doen
voor dat
geld!

p-

Aangifte van leerlingen die vóór l okt. 6 jr. zijn, kan geschieden
Maandag 23 maart van 3.30 tot 4.30
en dinsdag 24 maart van 3.30 tot 4.30 en 's avonds van 7 tot 8 uur
aan het schoolgebouw.

55p.k. ,',

Ook in andere klassen zijn nog plaatsen vrij.
Het hoofd van onze school, dhr. S. C. S. Rijper, Zandv.laan 14,
(tel. 4132) geeft gaarne nadere inlichtingen.
Het bestuur.

130

«m/U

• neerklapbère

Beatrixschool

achterbank ,

CHR. SCHOOL VOOR L.O.
Dr. Jac. P. Thijsseweg 26, Tel. 4664

voor de cursus 1964-1965 kan geschieden maandag 23 en
dinsdag 24 maart des avonds van 18.30 -19.30 uur aan de
school.
Het hoofd der school, A. L. MOLL,
Dr. Jac. P. Thijssewëg 24.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

oomfort

De Amsterdammer

Gemeente Zandvoort

Bekendmaking. '
Het Hoofd van het gemeentebestuur van Zandvoort maakt bekend, dat bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
van 3 maart 1964 nr. 147 is- goedgekeurd de partiële herziening „J
6" van het uitbreidingsplan-in-onderdelen der gemeente Zandvoort,
vastgesteld bij raadsbesluit van 29
oktober 1963 nr. 8. ,
Het goedgekeurde plan Hgt ter
gemeentesecretarie VOOE . een ieder
ter inzage.
•
'•
Zandvoort, 16 maart. 1964.
Het Hoofd van het
gemeentebestuur voornoemd,,
VAN FENEMA.

gerul-ssst-Iooa \

Alleen Kosterstraat 13 a
89

ANDIJVIE
i/ kilo
ANDIJVIE 40
40 V.
kilo

WITLOF

DAGELIJKS AANVOER
VAN VERSE GROENTEN l
Spinazie - Sla - Andijvie
Bloemkool - Radijs - Tuinkevs - Venkel - Bieslook
Komkommer - Worteltjes
Gare Biet - Lof - Raapstelen
Voorgebakken
PATAT 60 i/j kilo

* helemaal

10 kilo verpakte (grote) kleiaarclappelen
•
1,55
50 t/f

10
10
10
10
4
10
3
6
10

en toch maar

zuurhool

Valencia Sinaasapp.
1,35
Valencia Sinaasapp.
1,65
Valencia Sinaasapp. 2,00
Valencia Sinaasapp. 2,40
JAFPA's
1,00
JAFFA's
1,40
JAFFA GRAPS
. 1,00
MANDARIJNEN
1,10
CITROENEN
1,25

BLOEMKOOL 80 et.
Reclame aanbieding!

'DINSDAG: 10 kilo. ZEEUWSE EIGENHEIMERS, prima 1,35

compleet

Hengstenberger
wijn
65 1/± hilo

hüo

Omdat Fiat 1100 één van de langst bestaande autotypen Is •• omdat
daardoor er nu al meer dan 1H miljoen van die 4-deurs-wagens 2ljn
geproduceerd J« omdat zo'n aantal een stabiele non-experimentele
productie waarborgt •!• omdat het 'goede grondprincipe van deze wagens
steeds werd verbeterd; aangepast, verrijkt en up to date gehouden en óók
nu ,weer. è la 1964 Is qua techniek en comfort JU omdat dure en nutteloze ijdelheid in constructie en' accessoires steeds moest wijken
voor wérkelijk comfort, praktische dienstbaarheid, pit, snelheid., en
veiligheid •£• dôórom kan deze bekende en' vertrouwde 'wagen met
'zijn neerklapb'are achterbank" voor ~;zaak»^» gezin-gebruik en- z'n
'ruime vier portieren kosten wat hij' méér dan waard- is: f 5.600.-

,vr ATTA .„ n „ knn
J»A^AS <& p. KUO

DONDERDAG: ? ?'"?"? ?

ATTENTIE
H.H. Hotel en Pensionhouders
Wij hebben in depot, dagelijks vers

Voorgebakken Fatales Frites
Geschilde Aardappelen
Verse Champignons
Blik Champignons heel en gesneden
Komt eens praten voor bet komende seizoen
Het bespaart U veel t^'d en geld
o

'

*

AUTOMOBIELBEDRIJVEN

.

GEBR. BEEKMAN

De Amsterdammer

Haarlem: Wagenweg 72 - TeïJ (02500) 22087
Bloemendaal: Bloemendaalseweg 52-54
Telefoon (02500) 63350

KOSTERSTRAAT 13A

Zelfbedieningswasserij
Winkel of bedrijfsruimte gez.

Ook met Pasen
bloemen van
CASSEE

in centrum dorp. Samenwerking in een of andere
vorm komt ook in aanmerking. Voldoende
kapitaal aanwezig. Br. no. 21-3 bur. v.d. blad.

Stemmen steeds tevree!

Bloemenmagazijn

.ERICA'
Anno 1908
Het eerste teken van het voorjaar'.
Het bont gaat weer in de mottenzak
en. het nieuwe en fleurige japonnetje doet opnieuw zijn entree.
Maar zonaer 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,
merken zoals Hamel, Thrce flowers Ponds,
Cutex, Bourjeois etc. staan te uwer beschikking
Voor de heren een grote collectie
lotions, after shaves en haar-crèmes.
Bespreekt U, tijdig voor de a.s. feestdagen?
Ziet onze etalage's.

voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14

TELEFOON 2462

GROTE KROCHT 9

-

TELEFOON 2301

GARAGE

JAC.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. samenkomst: in Pniël,
Zuiderstraat 3. Aanvang"3. uur.
•Spr. Zr. B. Helmhout.-.'j'

rrrrulmta

De grootste sortering

10 heerlijke
SINAASAPPELEN . .

PAROCHIE H. AGATHA
H.H.'Missen om 7.30 en 11.30 uur;
9.30 uur Hoogmis. 19.30 uur avondgebed. In de week H. Missen om 7,
7.45 en 9 uur.'
Beatrixschool Zandvoort-noord:
H.H. Missen om 8.30 en 11.30 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Mej. Dra. A.
A. in 't Veld,'Rem. Bentveld.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beider op adres
Willem Draijerstraat 5. '!'

verwarming

Aangifte van leerlingen

HERVORMDE .KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds.i C. de Ru.
Bevestiging >van lidmaten.
Medewerking v.h. kerkkoor.
10.30 uur: Jeugdkapel i.h.i1 jeugdhuis
Spr. de heer A."L. Moll.
27 maarti (Goede vrijdag) 10.30 en
19.30 uur: Ds. C. de Ru.
Bediening H. Avondmaal.

VERSTEEGE & ZN.

Pakveldstraat 21

-

'Telefoon 2323

Voor de volgende

veiling
die over een paar weken wordti
gehouden, kunnen nog enige nette
goederen worden ingebracht of
afgehaald. 'Inlichtingen
Veilinggebouw „De Witte Zwaan",
Dorpsplein 2 - Telef. 2164.
BÜ feest of party,
LEFFERTS dranken erbü!
Telef. 2294
Telef. 2150

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Fuch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Ziet onze showroom!

Schildersbedrijf

C J. PAAP
' Burg. Bceckmanstraat 33 '
Telefoon 4755
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

Enige en algemene .
kennisgeving. - j

Heden overleed te Haarlemonze lieve Broer, Zwager en
Oom
'

Leendert Slagveld

~'

in de.leeftijd van 74 jaar.
Zandvoort, 20 maart 1964.
Uit aller naam:
Zandvoort:
S. Slagveld
.
Koninginneweg 26
ben Haag: •
J. A. RptteveelSlagveld
Stuivezandstraat. 8
De overledene ligt opgebaard
in de Rouwkamer Dorpsplein
11 té Zandvoort. Gelegenheid
tot bezoek.aldaar zondag en
maandag a;s. van 3-4 uur ri.m.
Verzoeke geen 'bloemen,
geen toespraken.
De teraardebestelling
zal.
plaats hebben dinsdag 24:
maart a.s. te 2 uur n.m. op de.
algemene begraafplaats
te
Zandvoort. . .
Dankbetuiging.
Voor de hartelijke bewijzen 'van
medeleven,, betoond bij het zo plotseling overlijden van onze lieve
moeder, behuwd- en grootmoeder,
zuster en behuwd zuster
-'
CLARA NATKIEL-BRINS
betuigen wij allen hiermede onze
welgemeende dank.
Q.
Uit aller naam:. . ' :
.. ••-.. A..L7 Jung-Natklei:,'
Zandvoort, maart=1964. •• . ;'-;- ••
Wilhelminaweg 10. -•
Dankbetuiging.
'.
Voor de vele bewijzen van 'deelneming die wij mochten ontvangen
bij het overlijden van onze Vlieve
Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer
PETRUS S.CHWEINSBERGEN T
betuigen wij hiermede onze -hartelijke dank.
Uit aller, naam:
:E. Schweinsbergen-Paap
Zandvoort, maart 1964.
Dr. C. A. Gerkestraat 165. .
Nu de. juiste .tijd voor

Ophalen huisvuil
De Direkteur van de Dienst van
Publieke Werken maakt, bekend dat
op vrijdag 27 maart en maandag 30
maart geen huisvuil zal worden opgehaald.
•' •
Men wordt in de gelegenheid gesteld om op vrjjdag 27 maart en
zaterdag i 28 maart van 9-12 uur,
huisvuil, af té geven aan het vuillaadstation aan de van Lennepweg.
Voor bedrijven welke •hierdoor
moeilijkheden ondervinden, kan het
huisvuil worden opgehaald op zaterdag 28 maart, indien daartoe voor
27 maart een schriftelijk vevzoek bij
de Dienst van .Publieke Werken is
binnen gekomen.
...
' De Direkteur van de Dienst
van Publieke Werken,E. H. VOGT.

~

Hanau hoogtezonnen ;~--:
Nieuwste inklapbare model-*
len van ƒ 129,— af.
Vraagt demonstratie,^./.. ; '•
Drogisterij-Parfumerie

•

\•

Bouwman-»
Gedipl. drogist
Oranjestraat 7 - Telef. 2327
Ingezonden mededeling.

,;

Haarmode uit Parijs

TONEELVERENIGING
„OP HOOP VAN ZEGEN"
Drie leden van de Zandvoortse
toneelvereniging „Op hoop van zegen" namelijk de dames J. M. Bisenberger-Kromhout, Mady Misset
en de heer N. Schols 'zijn gekozen
in het centraal gezelschap, dat op
zaterdag 13 juni in de Haarlemse
stadschouwburg een opvoering zal
geven van het toneelspel: „De gendarm van Europa", geschreven door
Ben- Eijsselstein. 'De opvoering ervan vindt plaats ter' gelegenheid van
de zomerbij eenkomst van de NATU.
JAARVERGADERING V.A.R.A.
AFDELING ZANDVOORT
Tijdens de gehouden jaarlijkse
algemene leden vergadering van de
afdling Zandvoort van. de VARA,
onder leiding van voorzitter L. Cohen, die onder meer , werd bijgewoond door de districtbestuurder,
de heer Nieland, werden de periodiek aftredende bestuurslden de heïen C. Molenaar, L. Citroen, D. van
Duijn. en J. Molenaar''ti'ij acclamatie
herkozen. In de kascoftmissie werden benoemd de heren H. Halderman en P. Koper.
Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat de afdeling thans
948 leden heeft.
v
De dames van der Moolen, Groen
en Zuidam werden gekozen in een
commissie, die de jaarlijkse speelT
goed-actie dit jaar zal organiseren.
K. J. C. '„NOORD""
De stand in maart is:
1. J. Hogendijk
2. J. Paap
3. Mevr. Roest
4. Mevr. Luiten

10655
10233
9494
9334

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoon-nummer van de huisarts.

Ligne «Caresse»
Op 16 maart 1964 is te Parijs in.Res- •
taurant Laurent de Haarmode voor
lente, en zomer 1964 gelanceerd, voor:
de Internationale Pers; Deze nieuwe
lijn is van geheel andere conceptie
als alle voorgaande. De haren zijn'
kort gehouden, hoofdzakelijk voor:
de nekpartij en .naar voren in het
gezicht gekapt met een lichte valling vanaf de kruin naar voren: o'ver.
het voorhoofd, -dicht op het oog.'
Los, soepel en bewegend haar, haren.
die als het ware dansen, is het -motief van deze nieuwe lijn, geenfvolume, geen crèpage, sportief modern.
Geraffineerde coupe volgens vorm
van hoofd en inplanting van de
haren in vijf diverse, afdelingen is
noodzakelijk voor één goed houdbaar coiffure, indien nodig ondersteund door een zeer soepele Permanent Wave. De leden van het
Syndicat de la Haute Coiffure Frangaise et Coiffure Création zijn -her->
kenbaar aan onderstaande label, zij
zijn het eerste, bekend met de
techniek van de nieuwe haarmodelijn.
"
~<?-

DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster E. Reitsma,
Van Lennepweg 42, telefoon 2382.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mej. G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

._

DIERENARTS:
Zondag a.s.: J, Beijers, Raamsingel
28, Haarlem, tel. 02500 - 13164.
!
APOTHEKEN:
Van zaterdag 21 t.m. vrijdag-27
maart na 6.30 uur 's avonds: avondnacht- en zondagsdienst: De Zandv.
Apotheek, Haltestraat 8, telef. 3185.
Echter uitsluitend voor receptenspoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om 6.30 uur.

H«uW CoUTUic ntflplia
et eolflte Cthlloo •
uur 1X4
\

Ten gerieve van de, lezeressen doen
wij U hieronder het adres toekomen
van' het lid van het Syndicat de la
Haute Coiffure Frangaise et Coiffure Création in Uw woonplaats.
ZANDVOORT
:
Joh.A. Suykcrbuyk, Thorbeckestr. 11.

t

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896

ZANDVOORT
Haltestraat 50 -Tel. 02507 -2002

Dé speciaalzaak ia wijnen en gedistilleerd

EEN TAXI?

i»

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE/AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Vraagt naar onze speciale wijnaanbiedingen!

gereden in de QPEL KADETT ?

UITNODIGING
aan alle Zandvoortse bejaarden
tot het bijwonen van de

Grote Limburgse
middag
op WOENSDAG 25 MAART, aanvang 2 uur, in
RESTAURANT ZOMERLUST, Kosterstraat 5.
Toegang vrij!
Iedereen is welkom!
Een kostelijke middag met pret en jolijt.
Bejaarden Sociëteit „Voor Anker",

oomrorts/toel©

Philips televisie

Zandv. groentej
en fruïthal
Diaconiehuisstraat 9 - Telef. 4752
Wegens enorm jsucces gaan wij door
met onze bijzondere aanbieding:
, 5 kg. ZEEUWSE KLEI.AARDAPPELEN 69 et. (in zak)
' '••
Alleen zaterdag:
Geen 15 maar 20 grote SINAASAPPELEN voor ƒ1,25
Dinsdag:
750 gr. gesneden Rode kool 15 et.
Zie verder onze fantastisch lage
groente- én fruitprijzen. Dagelijks
, verse .aanvoer van spinazie, andyvie,
- raapstelen, komkommer, rabarber
enz. c enz.,

Sportief of gematigd rijder? 47 PK kopklep• motor, in 26 sec. naar de 100, top ruim 125 km/u.,
volledig gesynchroniseerde 4-versnellingsbak,
formidabele' wegligging door scharnierende
achteras. Maar'ook:; veertig rijden in zijn 'vier'...
Rekenend rijder? Nooit doorsmeren! Olieverversen
om de 5000 km, benzineverbruik 1 op 131/2 . ...Veelëisend rijder? King-size binnenafmetingen,
2 fauteuils, stuurslot, ruitensproeier, 3-kleurige
snelheidsmeter, 4 armsteunen, mantelhaken,
lichtstraal op kontaktslot...
547O
B e l o m e e n ontdekkingstocht!'
; „ c i . "

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
.-.•Telef. 2254
Telef. 2150
Assurantie Kantoor

JACHOEKEMA

•-ALLE VERZEKERINGEN

Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394
Agent Levensverzekering Mij.
Utrecht. Holland Greep van
1859 Schade Verzekering.
Stichting Vezeno Ziektekosten
Kostprijspolis. Auto verzekering.
FINANCIERINGEN.

„'t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

HEEMSTEDE

't wordt lente, dus de tuin in!

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van -9-17 uur
Zaterdag van,.9-12 uur
4166

Wü leveren U gaarne COMPOST en .TTJRFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen:, ASEE's GEDROOGDE STALMEST.
*:..-i. «„- ..-.-.Een uitkomst .voor elke -tuinier! .,'
,- .--. ;:
ALtE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
VAKKUNDIG SLIJPEN VAN UW GRASMAAIMACHINE.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN GRASZADEN.
NU REEDS IN VOORRAAD:
Dahlia's, Begonia's, Gladiolen en een pracht sortering lelie's.
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden, en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prüsverhoging thuisbezorgd!
Wij geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant „Bloem- en groentezaden" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar l
WIJ ' VERHUREN : Bedden,
Dekens, Tafels,
""Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor élke 'gelegenheidI
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

;>.i Ledikanten,

.V. van Lent
HEEMSTEDE

- Raadhuisstraat 53-65
i
• , Heemsteedse Dreef 261
ZANDVOORT - Hoge Weg

PHILIPS TELEVISIE 43 cm beeld vanaf
ƒ648,- of ƒ28,25 p.m. na de eerste storting.
Na IV: jaar Uw eigendom. Uitermate geschikt
• ,
voor Uw wandmeubel.
Bestel heden bij ons uw nieuwe Philips Televisie
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld met 2e
kanaal, vanaf ƒ 895,- of ƒ 38,70 per maand na
de eerste betaling.
PHILIPS AUTORADIO
vanaf ƒ 178,PHILIPS NIEUWSTE PORTABLE .. 'ƒ 149,Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
t Komt U eens kijken en luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

Drogisterij
„BLAAUBOER"
HALTSSTRAAT 46

•

vraagt zo spoedig mogelijk -

F.H.PENAAT

NET WINKELMEISJE

Kostvcrlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

OPENING
AUTOSCOOTERBAAN
Zaterdag 21 maart 2 uur.

Standplaats: Kop Zeestraat.

H. Dirks' Amusementsbedrijven

Met Pasen
een goede zonnebril
met

POLAROID
,C€SUNGLASSES

Nog één week
dan is het Pasen!
De tüd om Uw garderobe weer eens te vernieuwen. Wü brengen U thans een collectie
groter dan ooit te voren!
KAMGAREN COSTUUMS, de nieuwste
dessins
van ƒ 89,— tot ƒ 189.-—
TERLENKA COSTUUMS :
in de beste samenstelling
ƒ 119,—
SPORTCOLBERTS en. BLAZERS
van ƒ 39,- tot ƒ 79,TERLENKA PANTALONS
in vele kleuren
van ƒ 26,— tot ƒ 45,Een pracht sortering PULLOVERS,
• TRUIEN en VESTEN.
REGENJASSEN in vele variatie's en
kleuren
van ƒ 56,— tot ƒ 119,OVERHEMDEN en SPORTSHIRTS
in tientallen kleuren en uitv.oeringen
van ƒ9,75 tot ƒ22,DASSEN, SJAALS en SOKKEN een uitgebreide sortering in alle prijsklassen.
NYLON SPORTJACKS aan twee kanten
draagbaar
ƒ 3$,—
FOAM BACK JACKS ƒ42,- en ƒ49,KAKI PANTALONS
ƒ14,75
CHINO PANTALONS
ƒ 12,90
SPIJKERBROEKEN v.a
ƒ 9,90
NYLON REGENJASSEN
ƒ24,-

ELECTRISCHE ZIG-ZAG NAAIMACHINES Door de enorme verkoop van deze machines en door
de spontane medewerking van de fabrikant in de
strijd tegen branche-vervreemding zijn wij in staat
gesteld de prijzen van alle modellen der YOUTH
zig-zag naaimachines en automaten tijdelijk met
vijfenzeventig gulden (f75.-) in prijs .te verlagen. Dit betekent het volgende:
De populaire Youth zig-zag van \ 350.- kost nu maar f 275.-.
De Youth zig-zag Super de Luxe van f 450.- voor f 375.-.

Dat is ongelofelijk! Met de YOUTH kunt U alles: naden afwerken, knoopsgaten maken, knopen aanzetten, cordonneren, appliqueren, stoppen, borduren, alle rekbare materialen verwerken, enz. Indien
U Uw machine later geleverd wilt hebben, kunt U reeds nu reserveren. Waar U ook in Nederland
woont, VAN DAM'S naaimachinespecialisten komen U graag alles vertellen over de bijzondere
YOUTH naaimachines en de stipte VAN DAM-service en garantie.
BENT U NIEUWSGIERIG GEWORDEN EN WILT U ER MEER
VAN WETEN? DAN ONMIDDELLIJK VAN DAM BELLEN (010)-130424
OF DEZE BON
ONGEFRANKEERD EN IN GESLOTEN ENVELOPPE STUREN NAAR:
VAN DAM N.V., HOOGSTRAAT 165-167, ROTTERDAM.

Ik wil graag uitvoerig worden ingelicht
over die fantastische YOUTH naaimachines.
Stuurt Uw technisch adviseur zonder enige verplichtlng mijnerzijds even langs:
O 'S MORGENS
22
O 'S MIDDAGS
O 'S AVONDS (hokje naar keuze zwart maken.)

OPTICIEN A. G. SLINGER
Gediplomeerd, opticien
GRÓTE KROCHT 20

-

TELEFOON 4395

Leverancier alle ziekenfondsen.

De Youth zig-zag de Luxe van f 385.- nu voor f 310.-.
De Youth full automatio van f 475.- nu voor f 398.-.

WOONPLAATS
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODEen HERENKLEDING

KERKSTR.20 • . TEL:313&

LANDELIJKE VERKOOPORGANISATIE

VAN NAAIMACHINES

uitknippen en In gesloten enveloppe sturen naar
VANDAMN.V.,HOOGSTRAAT165-167,ROTTERDAM

[HEIDE PHILIPS
RADIO SERVICE

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

-

ERRES

-

BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

Betaling desgewenst in overleg

Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio, en televisietoestellen.

ZIET ONZE SHOWROOM

Sneldiensten op:

STEEDS START-KLAAR
MET MÉÉR DAN

Voor de komende Paasdagen

Amsterdam-HaarlemZandvoort- DenHaag-

Rotterdam - Utrecht -

70 W A G E N S

Zeist en 't Gooi

style278fl4,50
in wit en zwart

meest betoverende
Amerikaanse bra.
In luxueuze
geheel kanten uitvoering.

van

Uit de beste grondstoffen
vervaardigd!
TELEFOON 2820

^
ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

AMANDA BALKE
Voetkundige
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Podicure - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via ielef. 2943
Behandeling bij U aan huis

, • MOTORTECHNIEK
U leert de auto van binnen en van buiten kennen en alle storingen opheffen. ,
Ook voor ervaren chauffeurs geen onnodig oponthoud meer door onkunde.
Laat U nu inschrijven. 10 lessen ƒ 25,—.
RIJSCHOOL

WELTEVREDEN

Te koop govr.: Ouclo Ned. ! B R A N D K A S T
Ansichtkaarten en munten. g?vr. Aanb. met merk,
C. Rademakcr, Sosmbasir. hoogte en prijs aan: Post57(1), Amsterdam.
I bus 6 te Soest.

Dr. C. A. Gerkestraat 99

HUUR Philips-TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767
en 's avonds 02964 - 17971

Voor de Paasdagen:

MEISJE, 18 jaar, zoekt
VRIENDIN. Br. no. 1-3
bureau van dit blad.

TE KOOP: Mooie KINDERWAGEN ƒ.50,-. Graftdijk, Kerkplein 9.

PAASEIEREN
PAASFIGUREN
PAASMANDEN
PAASNETJES
GEVULDE EIEREN '

Enige wollen Smyrna
V L O E R K L E D E N

Reparatie, taxatie, inruil.
W. Draijerstr. 12, Tel.. 3751

KOSTVERLORENSTRAAT 49 -

MATZES

TELEF. 4492

(Isr. Paasbrood)
Speciaal adres voor:

i.

Bezoek onze camping show

alle Verkade artikelen

Geb.: DE WITTE ZWAAN, Dorpsplein, Zandvoort

WILT U ZICH EENS EXTRA TRACTEREN?
. t Steeds voorradig en, het voornaamste

TERRASSTOELEN;..
Kampeerhuis Dozeman
"keihard gemoffeld, sta-,
heeft alles
19-20 maart 19-22 uur voor
lerf frame met plasticONZE MISHA 'een licht'n Goed Kamp.
G E V R A A G D : Een net grijze Cyperse kater, ge- draad, in 4 kleuren, per
Voor Kampeerders.
MEISJE voor de dag.
stuk ƒ 19,—. Bij afname
kastr., zwarte zolen, lange
21 maart 9 tot 21 uur
Door Kampeerders.
Veilinggebouw De Witte staart en grote oren, spitse
24 stuks 20"/o korting.
Zwaan, Dorpsplein 2.
Prachtige zware ligsnuit, krachtige klauwen,
sinds do.dag 12-3 ver- stoelen met armleuning,
VAKKUNDIG INLIJSTEN is
Kampeerhuis
per stuk f 12,50.
Tegen bel. terug
van alle soorten plaatwerk, dwenen.
Verder enorme sortering
Benviljoenstraat 13rd
te
bcz.
de
Bruin,
Kostvermodieus en artistiek ver- lorenstr. 37, tel. 4356.
caféstoelen en tafels
Haarlem
antwoord. L.Citroen, HaarTelef. 02500 - 51196
tegen fantastisch lage
Icmmcrstraat 90.
2e PROGRAMMA
prijzen.
uw toestel omteJoh. v.d.Voort, Plantage
Financiering van nieuwe zonder
Middenlaan 70, Amsteren gebruikte automobielen. bouv/en (al is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
Bondstentenverhuurder A.N.W.B.
Eondstentenverhuurder A.N.W.B.
dam, Telef. 020 - 50667
W.A. Verzekering motor- programma.
garantie,
947406.
rijtuigen. Zaterdag tot l u. gem. betaling Met
Antennebouw
geopend. Aümin.kant.Kroes
KERKMAN, BeeckmanZijlweg 46, Haarlem, Telef. J.
straat 36, tel. 4307.
17632.
Nieuwe grijze en gekleurde TE KOOP: Twee Epeda
RUND-, KALFS- EN
tegels.'Zwarte grond, gras- binnenveringsmatrassen
VARKENSSLAGERIJ
90 x 190, gekost hebbend
zoden en tuingrint.
ƒ 127,- p. stuk voor ƒ 50,HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616
LOOS
stuk. z.g.a.n. Tel. 02500Willemstraat 9, Tel. 2396 p34538.
Biedt U als zaterdagreclame aan
TE KOOP: 2 haardstoel- PENSION TER OVERRund-, Kalfs- en varkensvlees tegen de
tjes (beige) prima bekl. NAME GEVRAAGD. Br.
100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst ƒ 0,85
scherpst Concurrerende prijzen.
C. Schaap, KI. Krocht 5. no. 17-3 bureau v.'d. blad.
250 gr. Gelderse gekookte worst
ƒ 0,85
VOOR DE BOTERHAM:
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10
Café Oomstee B.ert geeft de
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
Ziet onze etalage!
200 gr. Pork
ƒ 0,59
Elke donderdag en vrijdag hoogste waarde!
SPECIALE
30 et. Kranten en
MOSSELEN-AVOND Lompen
druk.
5
et. Tapijt en geZeestraat 62 - Telef. 2263 watt, deken
8 et. bedvercn
Paasdagen prettig en blij,
25 et. Metalen rood koper
Daar hoort een extra sigaartje bij!
1,80 et. geel koper 1,25 et.
Als U bij Drommel binnenloopt,
PAASFEEST
.
.
.
.
DOE H ET ZELF
lood 57 et. zink 47 et. alles
Weet U, dat U naar genoegen koopt!
BLOEMENFEEST!
per kg.
DOE HET ZÓ!
SIGARENMAGAZIJN
DROMMEL
POTGIETERSTRAAT 32
Haltcstraat 9
- • Telefoon 2151
Wij vragen Uw zéér bijzonTEL. 4376 •
Kerkstraat 35
Telefoon 2452
U belt, wij komen!
dere aandacnt voor onze leuk
opgemaakte
WERKSTER GEVRAAGD
PAAS-BLOEMSTUKJES.
l dag per week.
Brederodeslraat 84.

R DOZEMAN

Cor van Eldik

WERKSTER biedt zich
aan. Br. letter W, Boekh.
Van Petegem, Kerkstr. 28.
TE KOOP: 2 granieten
aanrechten m. wasbakken.
Vinkenstraat 28, tel. 3472.

WIST U

RIPOLIN

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

Verkrijgbaar bij:

KERKSTRAAT 26

HOBOPLEX

Chemische wasserij
en ververij

Verf - Plakplastic
en alle andere
„Doe het zelf" artikelen.
Stationsplein 13, Tel. 3346

KEYSER
Telefoon 2653

Hulp gevraagd
voor enige dagen in de week.
GROENTEHANDEL C. DRAIJER & ZONEN
Van Ostadestraat 9 - Telef. 2750

Tel. 2294

Grote sortering

GEVRAAGD: WERKSTER
voor 2 halve dagen of l
hele dag p.w. Mevr. Winkel, p.a. Brederodestr. 166

door Groothandel op JaarTE KOOP: 2 pers. stalen beurs gebruikt ƒ 150,- p.st.
ledikant en 2 pers. kapok Grote maten. Niet van
bedstel. Compl. ƒ35,-. (Ook nieuw t3 onderscheiden.
afz.) Tevens kinderboeken- Evt. thuis te bezichtigen.
AUTOVERHUUR
kast ƒ10,-. Hogeweg 59zw. Br. no. 2-3 bur. v.d. blad.
1500
Grote nieuwe Volkswagen Telef. 3858.
Heer vraagt een of meer
Volkswagens '62 en '63
TE KOOP: TRAPNAAI- GEST. KAMERS m. keuÓók OpeI's Rekord '62-'63 MACHINE in salonkast
ken. Br. no. 20-3 bureau
.<.... en Chevrolet-Impala
N A A I M ' A C H I N E S van dit blad.

Pieters, Haarlemmerstr. 2,
Telef. 4200 en 3652

DONDERDAG 2 APRIL a.s. beginnen wij met
een nieuwe cursus

W O N I N G R U I L
Haarlem-C. - Zandvoort
Van Ostadestraat 7a
Aangeb. riant bovenhuis,
Telefoon 3110
parketvloeren, badk., eetk.,
zitk., 3 slp.k., gr. keuken,
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.
ƒ90,- p.rn. Gevr.: grotere
woning ie Zandvoort. Br.
W O N I N G R U I L no. 18-3 '--ureau v.d. blad.
Aangeb. in A'dam-Z. ben.
huis, 4 kam., badk., grote Nette jongedame VRAAGT
tuin, aiO,- p.m. Gevr. in WERK v.d. avonduren v.a.
Z. vrij huis of .ben huis. 7.30 uur. Br. no. 19-3 bur.
Br. no. 1-11 bur. v.d. blad. van dit blad.
Woninginrichting
HEEMEIJER

'. •

FABRIEKSVERS

*

KOFFIE EN THEE
DOUWE EGBERTS en VAN NELLE '
i

Chocolaterie M. C VAN NOL
TELEF. 2364

-

KERKSTRAAT 34

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG-18 - TELEF. 4321

Voor de schoonmaak:
ROLLEN PR.IMA WIT EN GEKLEURD
KASTPAPIER MET PLASTIC-LAAG."

-k
WITTE PAPIEREN SERVETTEN
Verpakt per honderd stuks.

Het beste
Koop je niét zo maar ergens!
Daarvoor moet je naar de vakman!

Koelkasten

^
•"%

Kostvcrlorenstraat 68 - Telefoon 2071

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey

ERKEND HORLOGER.

HALTESTRAAT 65
TELEFOON 2060
Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten I
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFW'ERK.
Bediening, prfls en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

is zulk een vakman!

Eigen reparatie inrichting
met electronische apparatuur.
"»vW

KOOP, IETS, WAAR JE WAT AAN HEBT:

Autoverhuur
ZANDVOORT

Voor de komende Faasdagen
Alle maten en merken leverbaar.

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS

PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT
Zandvoort - Kostverlorcnstr. 7 - Tel. 02507-2534

Ou

Koop een
horloge!
KERKSTRAAT9

- TELEFOON 215O

ZEESTRAAT 44

- TELEFOON 2254

Tweede blad Zand voorts Nieuwsblad, 24e jaargang no. 37

50 jaar makelaar in Zandvoort
Dinsdag 17 maart 1964 was het
vijftig jaar geleden, dat de bekende
Zandvoortse makelaar S. Attema,
wonende aan de Hogeweg no. 64 te
Zandvoort, zich in de badplaats vestïgde.
Op 17 maart 1914 maakte hu namelijk zijn entree by het aannemingsbedrijf, makelaars en taxateurskantoor van de firma J. H.
Koning, thans nog altijd in dezelfde
hoedanigheid in Zandvoort gevestigd.
De heer Attema werd! geboren 'op
5 mei 1889 in Makkum in Friesland.
Na 'n zeer bewogen en harde jeugd
want reeds op jeugdige leeftijd verloor hij zijn ouders, studeerde hij
aan de M.T.S. in Sneek. Hij stamde
uit een gezin van zeevarenden. Zijn
vader, en enkele van "zijn -broers
voeren op houten-boten van en naar
Rusland. Allen kwamen zij om toen
kort na elkaar hun schepen bij
stormweer vergingen. Bij familie en
in weeshuizen werd zijn opvoeding
voltooid en toen hij met succes zijn
eind-examen aan de M.T.S. had afgelegd, vertrok hij, na enige tijd in
de- bouw in Friesland te hebben gewerkt naar Zandvoort.
Met zijn patroon en diens beide
zoons en dochter ontstond in de loop
. der jaren een zeer vriendschappelijke verhouding, die ook thans nog
altijd-gehandhaafd bleef.
In 1932 werd hij als makelaar beëdigd en vestigde hij zich zelfstandig
Sindsdien maakte hij in makelaarskringen grote naam. Hij vervulde
opdrachten door het gehele land en
zelfs in buitenlandden direct na de
oorlog benoemde het. Rijk hem tot
Rijks-taxateur voor het vaststellen
van oorlogsschadé. Vele jaren nam
hij ook deze functie waar.
Drankbestrijding en reclassering
trokken hem zeer bijzonder en vele
jaren vervulde hij op dit gebied in
•- verenigingsverband
belangrijke
functies.
Behept met een sterk ontwikkeld
rechtvaardigheidsgevoel neemt de
heer Attema nimmer ,een blad voor

de mond en ageert tegen vermeend
onrecht in woord en geschrift, waar"
bij zijn bijtende spot, zijn vinnig'
sarcasme maar ook zijn grote humor reeds meermalen sterk de aandacht trokken.
In de badplaats is de heer S. Attema een zeer geziene en alom gewaardeerde figuur. Zelf zegt hij
ervan: „ik ben hier begonnen met
mets en thans behoor ik tot de zogenaamde „gezeten burgers", dat is
iets, wat' tot veel dankbaarheid
stemt". Fries in hart en nieren, hij
beheerst de Friese taal als slechts
weinigen - vond hij naar zijn eigen
woorden.in Zandvoort zijn „tweede
vaderland", dat voor hem een grote
aantrekkelijkheid en bekoring hield,
omdat hij er niet alleen z'n bestaan
vond, doch er ook, - evenals in zijn
geboorteplaats, de zee terugvond.
De zee, die hem onweerstaanbaar
aantrekt, ondanks de ellende, die hij
er persoonlijk in zijn"jeugd van ondervond, of misschien wel juist
daarom. Vorig jaar werd hij gehuldigd als een der belangrijkste leden
van de Koninklijke Noord en Zuidhollandse Reddingsmaatschappij ter
gelegenheid van het unieke feit, dat
hij gedurende 25 jaar als vuurpijlrichter van 't Wipper-toestel werkzaam was, een accuraat, moeilijk en
bijzonder verantwoordelijk werk,
een functie, die hy liefheeft en die
hy ook thans nóg altijd vervult.
Energiek-^en spontaan, denkt hij er
- ondanks het klimmen der jaren nog niet aan, zijn werk, op welk gebied dan ook, te staken al doet hij
het in zaken, sinds ongeveer 5 jaar
geleden ook zijn zoon bij hem in de
zaak kwam, thans wel wat kalmer
aan.
Het feest van zijn gouden jubileum
werd dinsdag met' een diner vóór
vrienden en verwanten in intieme
"krinrr in restaurant „Zomerlust" gevierd. V/ij wensen hem en zijn cchtgenote nog veis gelukkige jaren toe
m het Zandvoort, \vaarin hij tenslotte het geluk van zijn leven vond.
K.

Een echte gezinsauto

Voor het wisselen van vreemd geld
is ons kantoorter gelegenheid van Pasengeopend op:
27 maart (Goede Vrijdag)

10-12 en 17-19 uur

28 maart (zaterdag vóór Pasen) 10-13 en 15-18 uur
30 maart (tweede Paasdag)

11.30-13 uur.

Voor overige bankzaken zijn wij deze dagen gesloten.

Ü E T W E N T S C H E BANK
Zandvoort - Raadhuisplein

Telefoon 4041 - 4042
HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prijs,
die ver beneden deze klasse ligt, n.I. van ƒ4795,— tot ƒ4995,—
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.

Wij ontvingen:

MACON 1961

Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Garage Jac. Versteege & Zonen

jean paul de villard, macon s & l
ƒ4,30 per fles, incl. glas.

Fakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een'N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrijfszcker.

Het verheugt ons weer een macon te kunnen
aanbieden, die onze, zo succesrijke macon 1953
evenaart.
Hoewel reeds jaren uitverkocht, wordt nu nog
dikwijls naar deze macon gevraagd.

Electro Technisch Bureau

Een zachte, ronde, volle wijn met finesse en
fijn boeket. Voor aan tafel en des avonds.
t»

WIJN is gezellig 'en gezond!

Speciale Faas-aanbieding
Macon 1961
per fles

Een moderne electrische keuken

ƒ3,70 incl. glas
(ƒ 0,60 per fles korting).

da droom van iedere huisvrouw!
In onze showroom demonstreren wij U gaarne
onze ELECTRISCHE FORNUIZEN en BOILERS
Alsmede de fantastisch werkende MIELE-WASAtJTOMAAT.
SPECIALE VAATAFWAS-MACHINES
van de Wereldberoemde Hobart fabrieken.

per 6 flessen ƒ3,50 incl. glas
(ƒ0,80 per fles korting).
per 12 flessen ƒ3,35 incl. glas
(ƒ0,95 per fles korting).

SO jaar getrouwd
Donderdag 26 maart a.s. hopen de
heer C. van Roon en mevrouw J.
van Roon-Bol het feit te herdenken,
dat zij vijftig jaar geleden in het
Raadhuis te Zandvoort in het huwelijk werden verbonden. De bruidegom werd geboren op 27 november 1892 in Haarlem, de bruid, een
rasechte Zandvoortse, op 4' april
1892. Hun huwelijk bracht hun vier
- kinderen, 12 kleinkinderen en tot
nu toe l achter-kleinkind.
- Beiden- zijn in -Zandvoort zeer
bekende figuren, want na enige tijd
in de bouw te hebben gewerkt,
legde de heer Van Boon zich toe op
de groente- en. fruithandel, nadat
hij.in zijn jongënsjaren daarin in
—Haarlem'ook reeds' enige "*tijd-waswerkzaam geweest...Hij zag er wat
in, in deze/ hander°en~in 1920 koqht
hij een handwagen, waarmee hij
anderhalf jaar lang naar de groentemarkt in Haarlem toog, om het gekpchte in Zandvoort langs de "huizen
uit te venten. Daarna werd zijn
handwagen een -hondekar en, was
dit reeds .een grote vooruitgang,
toen de zaken goed" bleven gaan
werd de hondekar opgedoekt en
vervangen door een paard en wagen, waarna tenslotte de bekroning
volgde door de aanschaffing van
een bestel-auto. Doch vóór het zover'was, was er al heel wat water
door de zee gevloeid en lag een
. leven van hard werken en ook veel
teleurstelling achter het thans "nog
zo vitale bruidspaar. Maar" beiden
, hielden dapper vol. Het venten werd
eraan gegeven, zij kregen'hun eerste
winkel op de hoek van de'Koningstraat en dé Oosterstraat, toen een
iets grotere in de Stationsstraat 14,
daarna een op het Jan Snijerplein.
Na "dB evacuatie, waaraan ook dit
gezin niet ontkwam en in welke
tijd het bedrijf werd uitgeoefend in
Haarlem, kwam men op 5 aug. '45
terug in de badplaats en huurde het
toen sterk gehavende pand in de
Stationsstraat no. 6, waarin de
fraaie groente- en fruitzaak nu nog
altijd gevestigd-" is en door een van
zijn zoons wordt voortgezet. Het
gouden echtpaar Toetrok 7 jaar geleden een fraaie flatwoning aan de
Van Lennépweg en helpt nu nog
slechts af en toq in de zaak.
Maar stil--leven ii er voorlopig r
voor dit" vitale'echtpaar nog niet bij.
Elk jaar kan men de heer v. Roon
nog vinden in zijn fruitstalletje aan
de kop i van de Zeestraat en ook dit
jaar zal dat weer het geval zijn.
„Dat is z'n lust en z'n leven", zegt
de bruid, „en elk jaar opnieuw verlangt hij er weer even hard naar".
Er werd heel wat opgehaald uit
lang vervlogen "jaren, tijdens ons
gesprek . in' hun gezellig ingerichte
•woning, waar talrijke bloemstukke en geschenken getuigden van het
medeleven uit brede la'gert van 'de
Zandvoortse bevolking,-want het
echtpaar Van 'Roon werd in de
loop der jaren in Zandvoort een
zeer bekend en populair echtpaar.
Herinneringen aan sperde-'en-snij bonen, die geleverd werden per 100
stuks en dus steeds geteld moesten
Bi) feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef.' 2150

Voor
verhuizingen
en ongeregeld vervoer
is en blijft Uw adres •

P. KERKMAN
Haltestraat 63 - Telef. 2214

worden,, aan aardappelen, die „per
kop" werden verhandeld en aardbeien in de lange tenen mandjes,
waar altijd zo weinig inzat, volgens
de bruid. Aan tijden, toen op een
blik groente twee centen'werd verdiend en de bloemkool 14 cent per
stuk kostte. In weer en wind naar
Haarlem, onbeschut op de bok van
de paard en wagen, of op of achter
de hondekar." „Dan hebben we het
nu heel wat beter", zegt de bruidegom en het kwam uit'de grond van
z'n hart. Een uitspraak, die we na al
het gehoorde direct moesten beamen.
Het zal-"dit nog zo vitale, levenslustige en. bekende Zandvoortse
echtpaar op Hun. gouden huwèlrjks"dag zeker niet' aan belangstelling"
ontbreken, een belangstelling, die
nu — tijdens hun bruidsdagen,
reeds dagelijks merkbaar is.
Wij wensen hen van harte nog
vele gelukkige Jaren temidden van
hun familiekring, waarvan zij het
middelpunt zijn en blijven.
K.
AGENDA RAADSVERGADERING '
dinsdag 23 maart n.m. 8 uur.
1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, ontslagen enz.
4. Tariefsherzicning openbare verlichting.
5. Verlenen medewerking ingevolge
art. 50 der kleuteronderwijswet
t.b.v. herstel brandschade St.
Agatha-kleuterschool.
6. Treffen voorzieningen t.b.v. de
Hannie Schaffschool.
7. Voorlopige vaststelling rekeningen 1962.
8. Stichting R.K. kleuterschool nabij. de Linnaeusstraat.
9. Verbetering kruispunt Dr. C. A.
Gerkestraat - Zandv.laan.
10. Rondvraag.
BUREAU BEVOLKING
Vrijdag 27 maart a.s. (Goede vrijdag)
zullen de Gemeentelijke Bureaux
gesloten zijn. Het bureau van de
Burgerlijke Stand zal echter geopend zijn van 9-9.30 uur, uitsluitend voor het doen van aangifte van
geboorte en overlijden.
l APRIL KOMITé
Het l april komité te Zandvoort
is al weer druk doende, woensdag l
april tot een echte gein-dag te maken met als centraal middelpunt
het Paaseilandbeeld aan de Zuidboulevard, het vorig jaar gedoopt
met de naam „Loeres".
De sekretaris, de heer Edo van
Tetterode, bericht ons, dat het-komité op 6 maart j.l. bijeen is geweest
en "inmiddels een nieuwe winnaar
heeft aangewezen, die naar het oordeel van de jury het afgelopen jaar
de besfe igeslaagde mop heeft uitgehaald. Deze jury bestaat uit de
heren Simon van Collem, voorzitter;
Rein van Rooij (lid van het l aprilkomité), Peter Craghs, een van de
studenten, die in 1963 de Prix de
Joke verwierven en Edo van Tetterode, sekretaris.
Naam van en bijzonderheden over
de nieuwe winnaar van de Prix de
Joke zullen binnenkort worden bekend gemaakt. De uitreiking van
deze l april-trofee zal plaats hebben op woensdag l april tijdens een
speciale feestavond in Hotel Bouwes tussen 10 uur en half elf. Hieraan voorafgaande zal een kranslegging plaats vinden bij „Loeres" door
de winnaar(s) van de Prix de Joke
19G3.

H OOGWATER
Maart
Strand
H. W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
22 10.19 5.30 23.18 18.— 14.30-21.00
'23 12.08 7.
.- 20.— 16.00-22.30
24 ' 0.52 9.!- 13.22 21.— 5.00-11.30
25 1.54 10.— 14.16 22.- 6.00-12.00
26 2.41 10.30 15.— 23.- 6.30-13.00
27 3.22 11.30 15.38 23.30 7.30-13.30
28 3,59 12.— 16.14 24.- 8.00-14.00

Telefoon 4035

Swaluëstraat 6

Voor huishoudelijk en Klein-Horecabedrijf.
In 5 minuten 150 kop en schotels
gewassen en gedroogd.

per 24 flessen of meer ƒ3,25
(ƒ 1,05 per fles korting).

Stofzuigers alle merken en
prijzen

H

van mjij^uystee wijnhandel

Verder een grote sortering electrische apparaten,
keukenklokken, schcerapparaten enz.
Ziet de etalage!

Vraagt demonstratie!

dranken uit meer dan dertig landen
telefoon 41368 - zandvoortselaan 373 300 m2 parkeerruimte voor de deur.

"'n Morgenstond met pret,
vanuit een goed BED!

J. van den Bos
woninginrichting
Bilderdükstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van'alle meubelen

Voor goede
schoenreparatie
BARKMEIJER
Tolweg 24 -

Telefoon 3815

Schoenen verven, alle kleuren

A. HOEKEMA

bentveld-aerdenhout ,

Slagerij
H EN K VAN ELDIK

.Bijzondere reklame
b
" ,
«
Slagerij La Viande

JAN STEENSTRAAT Ib

Kleine Krocht l

-

TELEFOON 2682

SPECIALE AANBIEDING:
500 gram PRACHTIGE KALFSLAPPEN ƒ 3,50

RUNDVLEES:
Rip en bieüappen relame
ƒ 3,20 per 500 gr.
Lende en rosbief ƒ 3,70 per 500 gr.

ONZE BIJZONDERE REKLAME:
750 gram SCHOUDERCARBONADE . . . . ƒ 4,25
500 gram PRIMA RUNDERLAPPEN v.a. ƒ 2,50
500 gram LENDE-ENTRECôTE
ƒ 3,75

VARKENSVLEES:
Karbonade v.a.
ƒ 3,00 per 500 gr.
100
100
100
100

PA ARDE VLEES:
Lappen v.a.
ƒ 1,98 per 500 gr.
als extra reklame 750 gr. voor ƒ 2,68
Rosbief
ƒ 2,70 per 500 gr.
Biefstuk v.d. haas ƒ 0,90 per 100 gr.
250 gram Paardenworst
58 et.
Hondebrood
ƒ 0,50 per 500 gr.

gr.
gr.
gr.
gr.

VOOR DE BOTERHAM:
150 gr. Gel. Lever
Pork en
Pekelvlees
85 et.
150 gr. Pekelvlees .
Gebr. Gehakt en
250 gr. Gek. Worst
Pekelvlees
85 et.
250 gr. Leverworst
150 gr. Ham
98 et.

98
85
95
80

et.
et.
et.
et.

Diepvries kippen -in voorraad.
Bestelt U tydig Uw Paasrollade?

KOPEN BIJ „LA VIANDE"
betekent: *.VOORDELIG KOPEN"!

Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon' 3369
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES.
• Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

In een wip
schoon schip

Bijzondere Paasaanbieding
t.m. l april:

Spaanse wijn
ƒ 2,75 per fles, afgehaald ƒ 1,75 per fles.
SLIJTERIJ-WIJNHANDEL

HAMERS
Kostverlorenstraat 34

HISTOR

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. l.
STOFZUIGERS alle merken, zonder
kassa-storting, vanaf ƒ 1,50 p.week.
Allo draagbare radiotoestellen, platenspelers, auto radio's en kleine
radiotoestellen, eveneens zonder
kassaslortingü Vraagt bij ons
inlichtingen!
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Glashandel

Van Dorth
Dr.Schaepmanstr.13 - Tel.3997
INZETTEN VAN ALLE
SOORTEN GLAS.
Ook verzekeringswerk.
GESLEPEN GLASPLATEN.

Adverteert in dit blad

Verkrijgbaar bij:

Keesman's schildersbedrijf
Jan Steenstraat l

Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto • scooter
Brederodestraat 66

VERVEN
- Telef. 2425

TEVENS ALLE KLEUREN KRUGOMUR.
Ruime sortering KWASTEN, rechtstreeks van de
fabriek en ruime collectie behang in voorraad.

Telefoon 4419

Hout- en boardhandel

SEYSENER
HALTESTRAAT 23

-

TELEF. 2159

onze bijzondere weekend
reclame:
VIER MOCCAGEBAKJES
ƒ 1,10
250 gr. ALLERHANDE
95 et.
250 gr. BOTER ALLERHANDE
ƒ 1,30
250 gr. AMANDELKOEK
ƒ 1,75
150 gr. PAASASSORTIMENT
79 et.
Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze
PAASETALAGE!
Bestelt U vroegtijdig Uw paasbrood?

„CENTRUM"

Naast psrcecl Brederodestraat l, dr. Plieringa.

Metselzand
Portland cement
Carbolineum
Eterniten bloembakken, tuinvazen.
Voor kamerwanden, lambrizeringen enz.:
HOUT O LUX PARANA PINE.
Jb. SLAGVELD

Dagelijks geopend.

^^"•"

IS DE HAK VAN UW
PUMP GEBROKEN?

•'••^"^^••{/yfy tai/nC'Kl'ei/' ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ l ^CCC/.X^ ^^^^^^^^^^^*mmm

eet méérWees en betaaTrnincler

WIJ ZETTEN

NIEUWE HAKKEN

750 gr. doorr. Runderlapp. f 3,98
750 gr. de^egebresle RundeMapp. f 4,98

ONDER UW
DURE SCHOENTJES • \
OOK WANNEER HET ^ITALIAANSE. FRANSE OF
ANDERE IMPORT IS f

Wilhelmïnaschoo!
Hervormde school voor L O te Zandvoort
Di. C. A. Geikestraat 12 (hoofd P. K van den
Houten) tel. 4325 (tel huis 2072)
INSCHRIJVING VOOR NIEUWE LEERLINGEN

voor het cursusjaar 3964-1965,
ook voor de hogere leerjaren, op:
dinsdag 24 maart, 3.30-4.30; 7-8 uur,
in de Wilhelminaschool.
De school leidt o a. op voo r het toelatmgsexamen voor het middelbaar onderwijs
In de 5e en 6e klassen wordt les gegeven in
Frans en Engels.
De Hervormde school is een Christelijke school
en staat dus open voor alle kinderen.

500 gr. pracht KALFSLAPPEN 3,39
500 gr. KALFSFRICANDEAU 3,49
KALFSSCHNITZEL 90 et. 100 gram
500 gr. VET SPEK
1,25

Eerste kwaliteit zuig
LAMSKARBONADE ..
LAMSROLLADE . . , . . ,
LAMSBOUTLAPPEN
RONDE BOUT

Heeft U onze overheerlijke KALFSLEVERWORST al geprobeerd?
Nieuw artikel

Woensdag:
500 gr. Heerlijk GEHAKT .... 1,50
150 gr. TONGENWORST . . .'. 0,79

lamsvlees
1,98 500 gr.
2,25 500 «r.
3,25 500 gr.
3,98 500 gr.

v.a. ƒ14,19-20 maart 19-22 uur.
21 maart,
9-21 uur
m gebouw „De Witte Zwaan",
Dorpsplein.

Kampeerhuis R. DOZEMAN,
Haarlem

Uw Perzisch
tapijt stuk?
Laat het repareren door
ervaren reparatrlce.

Mevr. Hpse

HALTESTRAAT 3

Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823 '

i Gespecialiseerd in
moderne modellen

nieuwe leerlingen liefst na
A Smits.

CAMPINGSHOW

l FLES SLASAtJS
van 99 voor 79 et.

Gebr. Burger

Op de WILHELMINA KLEUTERSCHOOL
is altijd plaats voor Uw kleuter, zodra Uw
kind 4 jaar is, kan het komen

Een uitgebreide collectie
VOUW- EN LUCHTBEDDEN
vindt U op onze

WEEKEND RECLAME:
100 gr. Pekelvlees en
100 gr. Ontbijtspek .. 1,09

EEN NIEUWE SERVICE VAN

Aanmelden van
schooltijd.

Met Pasen logé's?

Kent U het gemak van een laadbak?
voor de afvoer van vuil, bouwafvallen enz.
Te plaatsen op bouwwerk, fabrieksterrein en
zonodig op straat, kortom daar waar behoefte
bestaat.
/

MONOPOLÏ

hererf Jiaar
verzorger,''

Practisch • Economisch
G. A. VELDHUIJZEN - Alb. Thqmlaan 5 Bloemendaal - Tel. 02560 - 8351 - 8240

DONDERDAG 19 en VRIJDAG 20 maart, 8 uur
Henk van Ulsen m

Verder werken mee Pim Dikkers, Helix Verhoogt, Peter Aryans, Dora Smit, Sacco v d.Made,
Robert Sobels e v a
Muziek: Pim Jacobs.
Het boeiende verhaal van de man, die vergat
wie zijn doodsvijand was
(14 jaar)
ZATERDAG 21 en ZONDAG 22 maart. 8 uur
Leuker film zag U zelden of nooit'
Dit is nu echt „ideaal" amusement.
Doris Day en James Garner en de verrukkehjk dwaze geschiedenis van een

Wedren met de ooievaar
(THE THRILL OF IT ALL) met Arlene Francis,
Edward Andrews - Reginald Owen

(Toegang 14 jaar).

ZONDAG 22 MAART, 2.30 UUR

AU BABA
(Toegang alle leeftijden).

*Teé 2550
Voor Uw drukwerk:
Drukkerij Van Petegem & Zn.
*

Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

Adverteert in dit blad

NOTTEN

Paasaanbiedingen
Grootste sortering
DRALON HESJB MET ROKJE
MEISJES DEUX PIèCE
TERLENKA JURKJES
4-DELIG STRANDENSEMBLE
3-DELJG STRANDENSEMBLE
SCHATTIGE KLEUTERJURKJES
BALLONBROEKJES
KLEUTER, TUINBROEKEN
ZOMER TRUITJES en WOLLEN TRUIEN
HELANCA, STRETCH TRUITJES K.M.'
Nieuwste op mode gebied.
JONGENS PAKJES
DELANA STRETCH NYLON BROEKEN
Korte stretch nylon jongensbroeken
ZOMER KINDER TRUIEN
WOLLEN BRETELBROEKJES
Een sterke naadloze NYLON 30 denier v. ƒ2,50
Popline voorjaarsjasjes - Nylon Jacks
BABYGOED - LUIERS!
Contantzcgcls - Voorzorgzegels
NOTTEN.

-

Haltestraat 59

-

NOTTEN

f Kleine handelsvaart
(kustvaart)

Aangeb. 2 pers, slaapbank
te bcz. zaterdag van 11-4
uur. Emmaweg 19.

Liehtmatrozen
Matrozen o/gage
Matrozen

15-18 jaar
18-23 jaa^
18-25 jaar

min. L O opleiding

Leerling-machinisten
Assistent-machinist

16-17 jaar
18-24 jaar

mm. opleiding L O en L T S.
18 jaar en ouder

Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd
om op
WOENSDAG 25 MAART a.s. 's avonds
half acht in Gewestelgk Arbeidsbureau,
Zeestraat 28 te

Zandvoort
een voorhchtmgs- en filmavond met de nieuwe
kleurenfilm „VRIJE VAART" bij te wonen,
waar Kapitein Postma alle gewenste inhchtingen zal geven en eventueel vragen zal beantwoorden over de Kleine Handclsvaart en de
scholen van het Kon. Onderwijsfonds voor de
Scheepvaart (vooropleiding voor stuurman/
kapitein K.H.V, voor jongens van 13-16 jaar).
Schriftelijk kan men inlichtingen inwinnen bij:
HET KON. ZEEMANSCOLLEGE
A-Kerkhof 32a - Groningen
Telefoon 05900 - 27343 - 27344
Alle ARBEIDSBUREAUS geven in de morgenuren op alle werkdagen de nodige inlichtingen

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.
Soendastraat 17 Tel. 02500 - 50131

Haarlem

Levering alle soorten tegels in kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.

Laat vakkundig Uw oude paden in orde maken.

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et; kranten 7 et; plat karton en tijdschr. 5 et.; tapijt 7 et; gonje en gëwatt. deken
10 et.; bedvulhng 7 et; bedveren 25 et, alles per
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et.
per paar Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130 et; aluminium 80 et; lood 60 et.;
zink 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
Wij zün elke dinsdag in Zandvoort!

betaalt voor lompen 30 et. per kg. Tijdschriften
kranten en karton 5 et. per kg. Lood 60 et. p. kg.
Zink 50 et.; roodkoper ƒ 1,85; geelkoper ƒ 1,30,
alles per kg. Tapijt en gëwatt. deken 8. cl. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

Wegens enorm
succes handhaven
wij onze

extra
aanbieding
Aardappelen
1e klas Zeeuwse aardappelen
per half mud f 4,55
Dit is slechts 13 et. per kilo afgehaald.

TE KOOPs

hout.» baddings
ramen, deuren
J. W. G. Westerman

TELEFOON 2707

OPEL

-

TAUNUS 17 M

GROTE KROCHT 18

HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS!
dat is het devies van:

SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

,

Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor oize rauwe rook• worst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet oï mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .
Wilt U s.v.p. tijdig bestellen
voor de komende Paasdagen?

Zomervaart 18, Haarlem, Tel. 14419-15927 (02500)

Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Verkoop van
olie- en kolenhaarden
BECKING EN BONGERS - DAVONETTE
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

VELO wascombinatie
vanaf ff 598,GRATIS ééN WEEK OP PROEF! Uw oude wasmachine heeft een hoge inruilwaarde!
VELO ook voor T.V., radio's, meubels, vloerbedekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifuges,
haarden ene. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
of vraag vrijblijvend inlichtingen, bij onze vertegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort - Telef. 4590

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN

Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

Banketbakkerij
Huize Elhorst

! ! KRATS \ \
DIT ZIJN GEEN PRIJZEN MEER!

De bekende mannequin Mevrouw J. Collewrjn,
die'met enorm succes nieuwe

SHOWMANTELS
(voorjaar- en zomermodo 1964)

Kerkstraat 8

is vanaf heden
weer geopend!

i

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12 (t.o. Consultatiebureau)
De kleine windel met het grote assortiment!
Diplomatentassen,
clippertassen,
actetassen,
schooltassen. Boodschappentassen vanaf ƒ 2,95
HEREN SOKKEN
NOORSE SOKKEN.
NYLONS, vanaf ƒ 0,98. Portemonnaies, portefeuilles, beursjes, Uni kleuren SHAWLS ƒ2,95.
Sleutelringen, Suède jasjes in diverse kleuren.
Heren suède vesten en dames Nappa Spencers.

«LEBRU»

brengfl onder het motto

5 „„HET MOOISTE VAN HET MOOISTE",

biedt U een uitgelezen collectie showmantels
l
in^prrjzen van
f'

j

Uw adres:

J. v.d. BERG

-

TAXI 2600

Grote Krocht

ALLEEN BIJ:

HALTESTRAAT 20

V.W.

Slagerij D. BOON

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 16261 - Haarlem

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

Akersloot

Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a
Wij vragen voor de 600 bij ons
aangesloten schepen:

Koks

GEVRAAGD: Net meisje
of werkster. Mevrouw ter
Bruggen, Zandvlaan 41,
Telef. 3418.

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten

De vergeten medeminnaar

29,- 39,-

49,-

met een keus uit circa 80 modellen en dessins.
' (Zeer leuke mantels voor tecners),
In de maten 38 tot 52, o.a. geïmporteerde
j-"
modellen uit Frankrijk en Italië:

49,- 59,- 65,.
en niet duurder
Zeer dure mantels, U ziet het zo, iets hoger en
gevarieerder in prijs!)
In diverse Variaties enkele zeer fraaie
TWEED- EN CAMELMANTELS
Laat dit niet aan U voorbijgaan!
Die komt, die koopt!!

Mevr. J. Collewijn

-

Mannequin

KLEINE HOUTSTRAAT 24
HAARLEM

li
- V'i ?
t

,

r <••» ,

j "

'-" V ',_.• ^

5'

ANDVÖXW:

Langs de vloedlijn

lEÜWSBLA
24e jaargang no. 38

..TREKT U NIET AEN W/AT VEDER 5ECHT - MAER DOET DAT BILLIJK 15 EN RECHT!'

De meeste mensen hebben wel
een of andere godsdienst. In
elk geval kunnen ze de kerk
noemen waaruit ze altijd
wegblijven.
John Erskme.

27 maart 1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,—; franco per post f 7,50 per jaar.
Postbus 26 • Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Vrolijk Pasen

UOTSl 80UWES
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOOBT
Het gehele jaar geopend
Zaterdag 28, zondag 29 en
maandag 30 maart, 8 30 uur:
Het orkest

Opening „La Reine"
Donderdag 19 "maart j.l. had de
opening plaats van café restaurant
Patissene „La Reine" in de Kerkstraat no. 15, de vroegere bakkerij
Houtman Er was voor deze opening
zoals te verwachten was, een zeer
grote belangstelling. Vrijwel ontelbaar was het aantal bloemstukken
en geschenken dat mede hiervan
getuigde. De nieuwe eigenaren, de
heer F. J. E: van Houten & Zonen
hebben van het pand een waar ju' v weeltje gemaakt. Eet maakt een
voorname en buitengewoon gezellige indruk. Het fraaie restaurant is
tot in de puntjes verzorgd en een
nieuwigheid is de prachtige afdeling
„Patisserie". Deze afdeling betekent
werkelijk een~ primeur voov Zandvoort. U vindt hier het mooiste patisserie-werk in 7ijn velerlei vormen, smaakvol en sierlijk opgedist
in bijzonder, mooie koelvitrmes en
zowel het oog als de tong worden
hier gestreeld. De heren van Houten
& Zonen hebben van hun nieuwste
zaak in onze gemeente - ze bezitten
er buiten deze nog al enige - werkehjk1 iets heel bijzonders gemaakt
"Het betekent een prachtige aanwinst voor de Kerkstraat en wij
feliciteren hen van harte met de
opening van dit pand, dat het in
Zandvoort zeker zal doen.'

't Zit er nog dik in!
De - hoewel niet bijzonder fraaie5-2 overwinning, zondag j.l. op Ripperda behaald, heeft de hoop weer
doen herleven. De overige uitslagen,
(Hillegom verloor eu Quick A. eveneens) _ brachten - ons weer terug
in de'kopgroep^ en met 19 punten
staan.we nu op'de 4de„plaats achter,
H.B.C. en Velsen,,die elk-20
punten ^
"verzaineMefiterirmiet;5l'punten -ach- *
terstand op koploper Hillegom, dat'
de laatste tijd meer en meer blijk
gaat geven, niet onoverwinnelijk te
zijn. Er is dus nog-van alles mogelijk en de kans op een eervolle
tweede plaats blijft aanwezig, want
dat zit er nog dik in. Nog vijf punten inlopen op Hillegom, lijkt ons
wat te veel van het goede, al blijft
ook dit theoretisch nog mogelijk. Of
theorie hier praktijk zal worden?
Laat ons ook in dit opzicht niet al
te pessimistisch zijn. Hoop en vertrouwen blijven wij koesteren en
met grote interesse wordt het verdere verloop van deze spannende
competitie, met steeds wisselende
kansen, door voetbalmmnend Zandvoort en vanzelfsprekend ook door
ons, gevolgd! In elk geval staat wel
vast, dat het verloop van deze competitie, die vrij grillig is, onze jongens tot het uiterste zal brengen,
om een zo goed mogelijk lesultaat
te bereiken en- daarmee wensen we
hen van harte veel succes!
K.
Gemeenteblad
De vorige week verscheen - mede
ter gelegenheid van de 15e begroetingsavond, de maart' uitgave (2de
jaargang no. 2) van het Gemeenteblad van Zandvooit. We" willen niet
verhelen, dat we aanvankelijk bij
de uitgave van dit blad door ons
gemeentebestuur, hier nog al sceptisch tegenover stonden. Nu we deze uitgave enige.. tijd met belangstelling hebben gevolgd menen we
eerlijkheidshalve ook eens te moe, ten verklaren, dat voor dit scepticisme, geen enkele aanleiding bestond, want van de aanvang af heeft
' ons gemeentebestuur zich nimmer
begeven op het terrein van de
'plaatselijke pers. Wat erin wordt
verklaard, is' zuivere voorlichting
van gemeentewege, die het karakter

.WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WUKFF:
„

„Is Uw slaepie
d'r ook al weer?"

The Ambassadors

BJ&DHOTEL.
Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l - Telefoon 4941
ledere avond optreden van het internationaal
bekende

Karlheïnz Dörr-Trïo

*
In ons cabareten

uit Salzburg.

vanétéprogramma:

JEFF

Bezoekt onze bar „IM WEISSEN ROSSL" en BIERKELDER.

de Franse koning
der geluiden

Bob Gerard & Linda
Twee Franse artisten
met zang en dans

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

- Haltestraat 57 - Zandvoort

Trio Storys
Grieks akrobaten danspaar
(onder voorbehoud)
Van l april af: elke avond
Het orkest
„THE FOUR LADS"

Serie

*

1964

JEFF
en het duo
LOS DEL ALCAZAR
met originele
Flamenco dansen

Mij
Mij
Mij
Dat

spreekt de blomme een tale,
is het kruid beleefd,
groet het altemale ,
God geschapen heeft

Zo zong de dichter Guido Gezelle
en zo ergens, dan zijn deze dichtregels wel-op het Paasfeest, dat wij
*over" enkele' dagen weer Kopen te
vieren, toepasselijk.
Want in deze korte regels gaat
een" gehele wereld voor ons open,
een geheel nieuwe wereld, een wereld van schoonheid en dankbaar.heid, een wereld van bewondering
en eerbied.
Dit nieuwe ondergaan we met
Pasen! Voor mij persoonlijk is het
Paasfeest het meest tot nadenken
stemmende feest, dat we als Christenen ondergaan Kerstfeest is daarvan de grote voorbode, dan gloort
aeeds het komende licht, maar de
aarde ligt nog onder de ban van de
winterse somberheid en troosteloosheid. Kerstfeest wijst ons echter
reeds de weg naar het Paasfeest,
want beide zijn niet afzonderlijk
denkbaar. En met Pasen treedt de
mensheid uit de duisternis in het
licht, dat speciaal voor ons in Zandvoort, - zozeer onderhevig aan de
wisseling der seizoenen - nog een
wel zeei> bijzondere betekenis krijgt
Met Pasen begroeten we het meuwe leven, dat zich overal in de natuur openbaart. Met Pasen treden
we het nieuwe seizoen in. met blije
en hoopvolle verwachting. De wmterperiode ligt weer achter ons en
de voorbereidingen voor een nieuwhopehjk stralend - seizoen zijn voltooid Alles staat met Pasen in het
teken van de vernieuwing, zowel
wat 't materie'lo als het geestelijke
betreft. En het stemt in dit verband
wel tot bijzondere vreugde dat we
in het begroetingswoord van onze
burgemeester tot de nieuwe mwoners mochten beluisteren dat hij
giote waarde hecntte aan het op zo
voorbeeldige wijze uitdragen yan
de oecumenische gedachte in onze
gemeente, omdat men niet in, de
eerstel plaats moet beginnen met liet
materiele, doch met het geertelijke,
als het meest waardevolle. Dit
woord van onze burgervader geldt
zeker in de eerste plaats voor het
Paasfeest. De zin van het materiele
zal gekoppeld dienen te worden aan.
het geestelijke, om m volle omvang
dankbaar te kunnen zijn voor al het
goede, dat ons wordt toebedeeld.
Daar behoeven we geen dwepers
voor te zijn, dat dient - als het wervan de plaatselijke pers nimmer
schaadt en als zodanig door de burgerij ook wordt aangevoeld. Het
blad blijft
eenvoudig van opzet,
men streeft niet naar enige uitbreiding en is ook in grafisch opzicht
zeker m alle opzichten verantwoord
De vraag zou kunnen worden gesteld of er behoefte is aan een dergelijke uitgave naast de beide
plaatselijke bladen. Het behoefte, element nog even daar latend menen wij in dit verband te mogen
opmerken, dat het stichten van een
zo nauw mogelijke band tussen gemeentebestuur en burgerij niet anders dan kan worden toegejuicht en
als middel daartoe mag de verschrjning van ons gemeenteblad zeker
niet gering worden geacht. Aan de
samenstellers intussen ons compliment over de wijze, waarop de redactie voor dit gemeenteblad wordt
gevoerd.
'
K.

kelijk goed is - vanzelfsprekend te
zijn. Paasfeest is opstandingsfeest, in
de eerste plaats geestelijk, daarna
ook materieel.
En wanneer we het zó zien, is Paasfeest een vrolijk feest, waarvan we
allen in volle omvang kunnen gemeten. Dankbaar voor het feit, dat 1
de Opslandingsmorgen„iïie<iw' licht
_bracht over de aarde in geestelijk
opzicht, dankbaar eveneens voor de
terugkeer van het nieuwe leven m
de natuur,' waarvan we in ,Zandvoort maar al te graag de vruchten
plukken Er is niets vreemds, mets
onlogisch in deze zucht naar weivaart, integendeel, het is volkomen
verklaarbaar en echt menselijk,
mits we deze drang naar maatschappehjke welstand niet ontkoppclen en los maken van het geestehjke. Pasen zonder een geestelijke
achtergrond is een arm Pasen; Paasfeest gezien in het licht van Christus opstanding een vrolijk Paasfeest
Van harte
wens ik U vrolijke Paasdagen1
K
„Zegt 't aan
allen dat Hij leeft
dat HU verrezen is
dat Hij temidden van
ons leeft
en eeuwig bij ons is.
Een Paasgroet van de Kerk.
Stichting Oecumenisch
Contact Zandvoort

Beide Pajaüagen MATINEE
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wijzigingen voorbehouden

Hotel-Café-Kestaurant

*.

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ 895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren / 49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling oclr 'n overleg - Demonstraties tuuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

Kerkplein 8 - Tel. 3599
Restaurant a la Carte
Menu's vanaf ƒ 3.75
Een speciaal adres voor:
kreeft, Langouste en zalm.

ƒ 149,/168.—
PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Aan tafel voor. U bereid:
Fondue Bourgignon
Fondue Neuenburg
Beleefd aanbevelend,
F. J. C. van Houten & Zn

Met Pasen Indisch eten?
Dan naar
Indisch Restaurant

Een uitgelezen

Paasmenu
vindt U in
Café-Restaurant-Patissene

Annex Hotel-Café-Restaurant
„PALERMO"
Alle kamers met centrale
verwarming en warm water.
Naast onze Indische
óók HOLLANDSE keuken
Kerkstraat 27 - Zandvoort
Telefoon 2537

Een hoekje in onze showroom

/i Jwteeteue'
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

De Veenendaalse

Kerkstraat 15 - Zandvoort
Telef. 2253

heren haaf
verzorger;

Haltcstraat 55
Ie keus, naadloze

Wij vragen tevens. Uw speciale aandacht voor onze
geheel nieuwe afdeling
patisserie
F.J.E. van Houten & Zonen

NYLONS
zeer goede kous
maat 8</2-11

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten

95 et. per paar
Ook verkoop van LIBELLE
en SUPP-HOSE kousen.

Radiatoren en
Plintverwarming
/TECHNISCH WERK'

Dranken bestellen?
Brokmeier bellen!

Thorbeckestraat 19, tel. 3270

H OO G WA TER
Strand
Maart
H.W. L. W. H.W. L.W. berijdbaar
29 4.35 1230 1649 24.30 8.30-14.30
30 5.06 030 17.21 13.— 9.00-15.00
31 5.37 1.—17.53 13.30 9.30-1GOO
april:
1
6.10 218.27 14.— 10.00-16.30
2
641 2.30 18.59 14.30 10.30-17.00
3
7.14 3.19.38 15.— 11.00-17.30
4
7.56 3.30
20.24 16.— 12.00-18.30
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

Voor de nieuwe modckapsels
vooijaar 1964

Nylon Reclame!
Ie keus NYLONS in Plain en
Micro-Mesh
95 et.
Onze bekende Brillant Nylons
van ƒ1,98, nu 3 paar v. ƒ5,50
Alle maten voorradig van
Libelle Supp-Hose stcunkous
HERENSOKKEN in, wol en
Stretch Nylon vanaf ƒ1,29
Grote keuze in de nieuwste
modellen voorjaarsjumpers en
zeer voordelig in, prijs!

SALON DE COIFFURE

De Wolbaai

Haltestraat 63 - Telef. 2214

Haltestraat 12 - Telef. 2099

Maandags gesloten.
'n Maandags gesloten

Méér recreatie-mogelijkhedcn!

Modern Kurhaus is noodzaak voor Zandvoort!
Waar wacht de wandelpier op?

Het cevste Kurhotel werd gebouwd in 1881. In het jaar 1913 werd het
tot de laatste steen gesloopt...
Seizoen 1964 voor de badplaats
Zandvoort nadert weer met rasse
schreden! Alom zijn de lekenen
waarneembaar van een herlevende aktiviteit en aan ons strand
zijn de eerste badstoelen alweer
verschenen. Al maakt een gure
westenwind het verblijf van de
eerste schuchtere badplaatsbezoekers overigens nog niet tot een
aangenaam verpozen . . .
Ook de hotel- en pensionhouders
zgn volop in de weer om straks
de hopelijk weer vele binnen- en
buitenlandse gasten te ontvangen.
De winterslaap van Zandvoort is
voorbij!
Met deze regelen zouden we dit
artikel over de recreatie en de badplaats-accomodatie van Zandvoort
willen beginnen. Inderdaad, de acüviteiten van de plaatselijke onderuemers en neringdoenden zijn weer
volledig gericht op het seizoen, op
die korte periode van zomcrmaandcn, waarin men moet trachten zoveel mogelijk te verdienen om de
komende winter door te komen.
Dat is het beeld van Zandvoort
sinds jaar en dag . . .
Nodig is dan ook, dat alle zeilen
worden bijgezet om in die korte periode weer tot een zo gunstig mogelijke exploitatie ie komen. En hieromtrent willen wij in dit artikel
eens een aantal facetten belichten
die o.i. van actuele betekenis zijn.
Want het gaat toch niet geheel op,
dat men zich in Zandvoort geheel
op het gouden zonlicht verlaten kan
als graadmeier voor een gunstig of
minder gunstig bezoek. Een warme
zomerdag levert - als bekend verschijnsel - een verhoogd bezoek aan
„dagjesmensen", een toevloed, die,
gezien het aantal hedendaagse autobezitters (al of niet met pijn) soms
overstelpende vormen, kan aannemen (en daarmede het tekort aan
parkeerruimte en goede toevoerwegen nog eens extra accentueert).

A. J. SCHOOF
Directeur Expl. Mij. „Zandvoort"
En toch is dit bepalend voor
het welvaren van onze plaats.
Want komt er een minder mooie
zomer dan valt dit bezoek het
eerste weg en tuimelt menige exploitatic-verwachting naar een pijnlijk dieptepunt....
Zandvoort diene een recreatieve
functie te vervulllcn, die gericht
is op een langduriger verblijf aan zee door vaste gasten.
Maar dan moet het recreatie-patroon ook een kleurcn-gamma
bieden, dat aan een internationale
smaak voldoet. En zolang het rccreatie-patroon van Zandvoort
zich niet kan uitworstelen boven
het peil van een schiettent en
bots-auto's, van patat-frites-genocgcn en een vuurwerk met een
ijsje toe ... zal het flets en vaal
blijven eii zullen de betere gasten
Zandvoort geleidelijk aan de rug
toekeren.
Er zijn reeds merkwaardige veranderingcn gaande, die overigens
ook door de aanhoudende koude en
slechte zomers der laatste jaren gestimuleerd werden n.l. de toenemende reistrck naar hei (warmere)
Zuiden on de aankoop van eigen
vakantiebungalows aan de Italiaanse- en Franse riviera en de Spaanse
Oostkust . . .
Wie deze ontwikkeling nauwlettcnd gadeslaat kan hierin gemakkelijk een duidelijke aanwijzing ontdekken, dat men aan de NoordzceUust op z'n tellen moet gaan passen!

Activiteit van E.M.Z. ongeremd!

Het tweede Kurhaus had géén hotel-accomodatie en fungeerde uitstekend als centrum voor internationale evenementen. Gebouwd in
1913, gesloopt in. 1944

Het derde Kurhaus van Zandvoort moge spoedig gebouwd worden!
En moge het mét de wandelpier een waardige bijdrage vormen tot
een vernieuwing van de recreatieve functie van de Nederlandse
Noordzee-kust!
Men zal zich met name in Zandvoort moeten gaan realiseren, dat de
tijden voorbij zijn dat de gasten
toch wel komen. Want dit zou een
een misrekening kunnen zijn, die in
haar financiële uitwerking wel eens
op een debacle kon uitdraaien.
Er moeten recreatieve voorwaar den geschapen worden, die een verblijf aan zee, ook' onder minder
fraaie weersomstandigheden (zelfs
in de winter!) aantrekkelijk maken.
Maar daartoe zullen initiatieven
moeten komen, die ook een werkelijke kans van slagen moeten hebben!
Initiatieven, die zelfs gedurfd mogen zijn, maar die gedragen worden
door enthousiasme, door ondernemingsgeest, door ruime investeringen, door zakelijk inzicht. En die
niet voortijdig om hals gebracht
mogen worden door dirigisme en
ambtelijke bemoeiing. Als \ve bouwen willen in Zandvoort (en er
moet hier nog héél wat gebeuren!)
dan mag het niet langer zo zijn, dat
do ambtelijke molen in Den Haag
de projecten jarenlang in de ijskast
houdt en daarmee ieder begrip voor
de ondernemer hoont en ontkent.
Alle ontroerende recreatie-vertogen en betogen in de Tweede Kamcr ten spijt. Hot recreatie-beleid
in Nederland is een aanfluiting en
dat zal het blijven zolang het niet
van de dodelijk knellende banden
der ambtelijke bemoeienis is verlost.
We willen eens een blik slaan in
de badplaatshistorie van Zandvoort
om een aanknoping te vinden bij
vroegere initiatieven van ondernerncrs, die met ondernemingszin en
kapitaal toegerust een bijdrage hebben geleverd om Zandvoort een
naam te bezorgen aan de Noordzeekust. Daartoe ontvingen we van onze oud-gemeentearchivaris, G. N, de
Hoer, opnieuw zeer bereidwillig uit
zijn documentatie een aantal interessante gegevens, die wij hierbij
gaarne vermelden.
In 1881 bouwden de gebroeders
Gustav en Julius Elzbacher aan onZP Noord-boulevard een prachtig
Kurhotel met verschillende zalen en
appartementen, alsmede een groot
aantal riante kamers voor permancnte zomergasten."
Aan de inrichting werden kosten
noch moeiten gespaard. Het prachtige gebouw met zijn 4 torens gaf
Zandvoort toen reeds een voornaam
cachet en tal van internationaal
vooraanstaande families namen hier
hun intrek.
De ligging van het Kur-hotel was
zakelijk in alle opzichten verantwoord. Het vroegere spoorwegslation, (waarvan de resten aan de van
Speijkstraat nog aanwezig zijn)
bracht de gasten 'practisch voor de
deur. Via, een monumentale trap
kwamen de reizigers door de bij vele
oudere Zandvoortcrs nog welbekendc Passage (met zijn vele winkels en gezellige terrasjes) recht
voor het Kurhotel. Wie er niet binnen ging kwam langs een dubbele
rondweg vóór het hotel en kon dan
in de bad-inrichting van dezelfde
exploitatie-Mij, de dag verder aangonaam doorbrengen. De opzet, situering en exploitatie, sloot als een
bus
Ware hot nu niet dat men
in Zandvoort met alle geweld het
spoorwegstation verplaatst wilde
hebben (naar de huidige plaats) dan
zou rond dit Kurhotel een aantrekkelijke ontwikkeling en uitbouw
van Zandvoort-Noord mogelijk zijn

geworden. Dit heeft niet zo mogen
zijn en toen in 1908 het eerste spoorwegstation werd afgebroken was het
met het Kurhotel ook gebeurd
Het werd afgebroken tot de laatste
steen....

EEN TWEEDE KURHAUS
Op 26 maart 1913 werd op dezelfde plaats de eerste steen gelegd voor het tweede Zandvoortsc
Kurhaus. Hierbij werd het woord
gevoerd door Dr. Fr. Elzbacher uit
Berlijn, die er aan herinnerde dat
zijn familie steeds grote mogelijkheden had gezien in Zandvoort en
dat men er van overtuigd was, dat
hier alle voorwaarden aanwezig waren om Zandvoort tot de meest
aantrekkelijke badplaats van de
Noordzeekust te maken. In ongeschokt vertrouwen in de toekomst
riep hij zijn 11-jarige zoon Max Otto
toe: „En nu metselen!"
Ter herinnering aan deze eerste
steenlegging bood de directeur van
de Zandvoortse Terrein - en HotelMij), (waarin de Elzbachers sinds
1896 hun belangen hadden ondergebracht), Baron Collot d'Escury, de
jongeman een zilveren troffel met
cbbenhouten handvat aan.
Ook dit gebouw scheen een goede
toekomst beschoren en werd aanvankelijk op tevredenstellende wijze
geëxploiteerd. Tal van nationale en
internationale evenementen hadden
in het Kurhaus plaats en de naam
xran Zandvoort''werd tot ver buiten
onze grenzen bekend.
D© economische crisis van de dertiger jaren heeft de gunstige exploitatie helaas nadelig beïnvloed en
tenslotte werd het in 1944- practisch
geheel afgebroken. In 1946 werd de
romp van het gebouw xgesloopt,
daar van herbouw of herstelling
geen sprake meer kon zijn....
Toch was ook "dit een onverdiend
roemloos einde, want het gebouw
bood vele, vele mogelijkheden. We
denken slechts aan de succesvolle
jaren van het Straperlo-spel toen
het als „Casino" werd geëxploiteerd.
Zandvoort voer er wel b\j. Maar de
toenmalige Nederlandse regering
„bezorgd voor de morele gevaren
van dit spel voor de Nederlandse
bevolking", liet de deuren sluiten
door de Zandvoortse politie-commissaris. Hij deed het met merkbare tegenzin.... Sindsdien rijden
volle bussen met „immorele" Nedcrlandcrs sinds jaar en dag naar
de B e l g i s c h e badplaatsen.
We schrijven 1964. Op de NoordBoulevard ligt een stuk grond van
ferme afmetingen te wachten om
opnieuw bebouwd te worden. Het is
dezelfde grond waar reeds tweemaal een Kurhaus stond—
We verklappen geen geheim als
we zeggen, dat de Exploitatie My.
„Zandvoort", die van het Gemeentebestuur optie op dit terrein verkieeg, grote plannen heeft en laten
we zeggen, dat de gedachten daar
zijn geconcentreerd op een derde
Kurhaus. Maar in opzet de beide
vorige verre overtreffend- in comfort, mogelijkheden en aantrekkelijkheden.

Wij spraken dezer dagen weer
eens met de directeur van de E.M.Z.
de heer A. J. Schoof, op zijn kantoor aan de Herengracht in s Amsterdam. Hij is de altijd enthousiaste
onvermoeibare promotor van het
pierplan en het nieuwe Kurhaus.
Ai kan hij nog steeds geen opdracht
geven om met deze grote werken
een begin te maken, hij blijft er van
overtuigd, dat die dag éénmaal zal
komen en hij hoopt zelfs in afzienbare tijd!
Dan zal Zandvoort inderdaad opnieuw in de internationale belangstelling komenl van een publiek, dat
wij hier moeten aantrekken. Want
de plannen van de E.M.Z. beantwoorden volledig aan de eisen, die
men moet en mag stellen aan een
moderne badplaats met een gericht
recreatief beleid.
In de opzet van de plannen en
initiatieven der E.M.Z. is naast de
bouw van een wandelpier inderdaad
rekening gehouden met mogelijkheden voor Zandvoort gedurende de
winter. Er zijn in het nieuwe Kurgebouw voorzieningen gepland, die
ook een verblijf in de winter kunnen veraangenamen.

PRIMEUR VOOR ZANDVOORT!
We denken slechts aan de warme
zeewaterbaden etc. Als men deze
baden binnenkort ook in een Noordwij ks hotel gaat invoeren, dan is de
primeur daarvan slechts verkregen
door het feit, dat men daar reeds
een hotel had. Zandvoort had de
primeur kunnen hebben als wij
niet jaar óp jaar moesten wachten
op de Rijksgocdkeuring
GODSDIENSTOEFENINGEN
Er moet in Zandvoort nog veel
gebouwd worden, maar Den, Haag
GEREFORMEERDE KERK
kent onze haast niet. Den Haag kent
Julianaweg 15
• onze noden nauwelijks, Den Haag Zondag 29 maart (Eerste Paasdag)
weet niets van de vooruitziende blik 10 en 7 uur: Ds. P. J. O. de Bruijne.
van ondernemers, die groeiende
3
ontwikkelingen vóór willen blijven.
HERVORMDE KERK
De huidige verplaatsingsmogelijk- Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.
heden van het publiek zijn ontelMedewerking v.h. kerkkoor.
bare malen groter dan vroeger.
Paascollecte voor de gehele kerk.
Toen een Kurhotel kon vallen of
19 uur en 2e Paasdag: Geen dienst.
staan met een enkelbaans-spoor- Jeugdkapel. Bezoek aan de jeugdlijntje van Haarlem naar Zandvoort.
kapel in Haarlem-Oost.
Toen de recreatie-behoefte van de
werkende mens door een minder
PAROCHIE H. AGATHA •
jachtende en jagende tijd geringer Pasen: 12 u. middernacht de paaswas.
mis. 7.30, 9.30 (hoogmis) en. 11.30 u.
De heer Schoof blijft gelukkig Des avonds te 7.30 uur avonddienst.
optimistisch. En bij ieder gesprek Maandag: H.H. Missen te 7.30, 9.30
weet hij zijn onverwoestbaar ent- (hoogmis) en 11,30 uur. Des avonds
housiasme en zijn niet aflatende wil geen avonddienst.
tot slagen over te brengen op zijn
(Beatrixschool): zondag en
bezoeker". Hij ziet de toekomst van Noord
maandag
H.H. Missen te 8.30 en
Zandvoort scherp en omlijnd.
11.30 uur.
Een bijzondere man, die meneer
NED. PROTESTANTEN BOND
Schoof. Hij bracht 42 jaar van zijn
Brugstraat 15
leven in het vroegere Ned. Indië
door en was hoofd-employé van de Vrijdag 27 maart, 20 uur: Ds. J .W.
Standard-Vacuum Oil Comp. Ho
Wery, Rem. uit Haarlem.
was de man die direct na de
- Bediening Heilig Avondmaal.
2de wereldoorlog onderhandelingen Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. Dr. C.
voerde over concessies en conW. Mönnich, Ev. Luth., A'dam.
tracten met gouvernements- en
19.30 uur, Het Huis in de Duinen:
andere instanties, Hjj heeft vaak en
Ds. H. Wethmar, D£)sgez., H'lem.
veel moeten onderhandelen en vaak
(Uitsluitend v. bewoners ' tehuis).
lang moeten wachten. Maar bjj
slaagde altijd, omdat hu slagen 'NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. samenkomst in Pniël,
WILDE
„Ook in Zandvoort gaan wij bouZuiderstraat 3. Aanvang 3-uur.
Spr. J. W. van Zeijl.
wen", zei hij bij het afscheid.
* **
JEHOVAH's GETUIGEN
Het is te hopen, dat inderdaad
20-21 uur Gemeenschappebinnen afzienbare tijd aan een mit- Maandag
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
teloze periode van wachten, aarze- Korte
ochtenddienst, beide op adres
len en treuzelen voor Zandvoort een
Willem Draijerstraat 5. ,
einde zal komen. De Kon. Mij. voor
Havenwerken, die de pier zal bouwen heeft zich bereid getoond om in
Bü feest of party,
alle opzichten mede te werken aan
LEFFERTS dranken ermj!
een verantwoord bouwbeleid van
Telef. 2254
Telef. 2150
het Ministerie door voorzieningen te
treffen, dat buitenlandse vakarbeiders het werk zullen uitvoeren. Het
steld, namelijk een technisch goed
woningbouw-beleid van Minister
Bogaerts zal er allerminst door wor- voertuig, bekendheid met de baan
den verstoord'. Waar is dan nu nog en grote rijvaardigheid. Talrijke
sporten brengen risico's, die'tenhet wachten op Excellentie: ?
slotte door elke deelnemer dienen
Zandvoort heeft haast!
te worden aanvaard. Met grote
Om meer dan. één reden
„ stelligheid ontkende spreker, dat de
Steen.
gemeente hier van enige schuld zou
Zandvoort, maart 1964.
kunnen worden beticht. Het toezicht blijft scherp en zal indien
mogelijk nog worden verscherpt,,
terwijl het circuit verbieden voor
toerrijders niet ,des raads' is, doch
door het algemeen bestuur van
stichting .Touring Zandvoort' zou
dienen te wordep. bezien, aan welke
de exploitatie van het cir6 stemmen, terwijl l blanco stem en stichting
werd opgedragen.
l van onwaarde werfl; uitgebracht. cuit
De heer~L. JT'Breure verklaarde,
Voor de Zandvoortse Handelsver- enkele
uren tevoren eerst antwoord
eniging: J. A. C. Goos, voor de E.K. te hebben
gekregen op zijn in de
Middenstandsvereniging ,de -Hanze' rondvraag van
28 januari j.l. gestelD. Vader, voor de strandpachters- de vragen betreffende
gunnen
vereniging: J. Termes en voor de van 8 opdrachten aan het
één ZandNederlandse bond van exploitanten voortse schilder, terwijl er.meerdevan hotels enz. G. H. Kiefer.
ren voor hadden ingeschreven.
Hamcrpunten Spreker was het niet alleen met het
oneens, doch vond het
De raad ging akkoord met de voor- antwoord
bovendien een zéér vreemde gang
gestelde tariefsherziening voor de van
zaken, dat hij twee maanden
openbare verlichting.
dit antwoord moest wachten. Hij
Eem krediet van ƒ 4400,— werd be- op
voornemens te zijn,
schikbaar gesteld voor de brand- verklaarde,
in de pers het een en anschade, ontstaan in de St. Agatha- hierover
te gaan vertellen en vroeg het
kleuterschool op 5 september j.l. der
in 't vervolg wat vlugger te
Een bedrag van ƒ 4.257,- komt college
zijn met antwoorden, en dit anthiervan van de verzekering terug. woord
als nog te herzien.
Voor het treffen van diverse voor- De voorzitter
verklaarde, dat door
zieningen in de Hannie Schaftschool dit lange wachten
(restauratie en vernieuwing) werd van het onderzoekdedes grondigheid
te meer
een krediet van ƒ 7.000,— beschik- werd bewezen en dat het
college
baar gesteld. De gemeentcrekenin- geen-enkele behoefte had aan
een gen over het dienstjaar 1962 werden ander antwoord.
voorlopig vastgesteld.
Besloten Wethouder J. L. C. Lindeman lichtwerd tot medewerking voor de
te nog toe, dat het lange wachten
bouw van een Kooms Katholieke
antwoord mede als oorzaak had
kleuterschool met één leslokaal in op
nieuwe directeur van publieke
de omgeving van de Linnaeusstraat. dedie inwerktijd nodig had.
Een krediet van ƒ 85.000,— werd werken,
gunningen, die een vreemde inbeschikbaar gesteld voor verbete- De
zouden kunnen wekken, werring van het kruispunt Dr. C. A. druk
den veroorzaakt, doordat slechts
Gerkestraa l-Zandvoortselaan, waar- deze
schilder direct tijd bleek te
van ƒ 34.200,— "wordt terug ontvan- hebben.
De betreffende ambtenaar
gen van een benzinemaatschappij, treft in deze
geen enkele blaam.
die hier een service-station gaat De heer J. Koning
vernomen,
stichten. Deze verbeteringen werden dat een verzoek van had
een Zandvoorintussen reeds voor het grootste ter, om een stukje strand
te mogen
deel voltooid.
pachten, door het college werd afRondvraag gewezen. Spreker wilde graag weDe rondvraag was hoofdzakelijk ten waarom, want er is toch nog
gewijd aan het dodelijk ongeval, dat voldoende ruimte. De voorzitter
antwoordde, dat het college thans
zondag j.l. een Haarlemse motorrijder op het circuit overkwam. De geen behoefte heeft aan uitbreiding
van het aantal strandpachters. De
heer Slegers had hierover een misprijzend artikel gelezen in een der strookjes strand, die thans nog vrij
Zandvoortse ' bladen en vond, dat zijn, dienen als ,vrij strand' te worhet niet aanging, dit ongeluk aan den behouden.
't circuit te wyten, doch veel eerder De heer W. v.d. Werff vroeg, of er
aan roekeloos rijden. Men moet de een mogelijkheid bestond, dat het
zaak niet overdrijven en spreker nieuwe busstation nog deze zomer
gereed zou komen. De voorzitter
wees erop, dat elke sport zijn gevaren meebrengt. De heer Breure achtte dit uitgesloten, hoewel er
vroeg, of het niet mogelijk was,.óók momenteel aan de voorbereidingen
voor 't circuit normen aan het rij- hard wordt gewerkt.
den te stellen, zoals dat ook op de De heer J. W. Gosen wilde inplaats
openbare weg het geval is, of in van Iepen-voor'de nieuwe bomenaanplant in het dorp liever Eschelk geval enig toezicht uit te oefenen op te hard rijden, terwijl ten- doorns, omdat deze, naar een expert
slotte de heer Gosen het voorstel hem, had verzekerd het in het zeeindiende, met directe ingang het klimaat veel beter zouden doen. De
circuit te verbieden .voor zgn. voorzitter beloofde» deze suggestie
te zullen doorgeven aan "de Plant.Toerrijders', die alle tot de amasoenendienst.
tcurs behoren.
Do voorzitter betoogde in zijn ant- Voorts had spreker vernomen, dat
woord het eens te zijn met de heer' de bodems van de bezinkingsbakken
Slegers. Dit dodelijk ongeval wordt van de rioolwaterzuiverings instalook door het college ten zeerste be- latie niet deugdzaam waren, gebletreurd, het betekende het vierde ken. Wethouder Lindeman antdodelijke ongeval sinds het 16 jarig woordde, dat deze door de vorst inbestaan van het circuit, hetgeen derdaad hadden geleden. Ze werden
- hoewel niet veel - er toch nog al- dan ook afgekeurd en zullen voor
tijd vier teveel zijn. Spreker tartte rekening van de aannemer worden
iedereen te bewijzen, dat het circuit vernieuwd, hetgeen helaas opnieuw
gevaarlijker zou zijn dan de open- vertraging brengt in de ingebruikbare weg. Integendeel, de veilig- stelling van de installatie.
heidsmaatregelen zijn tot hel: uiter- Tenslotte verklaarde de wethouder,
ste opgevoerd, doch elke rijder, die dat klachten over stank en stof van
het circuit bezoekt schijnt te menen, de Corodex voor advies berusten bij
dat men daar alleen maar kan
de dienst van publieke werken,
racen, terwijl lang niet altijd wordt waarna de voorzitter om precies 9
voldaan aan de drie voorwaarden uur de vergadering voor gesloten
die daarvoor dienen te worden ge-' verklaarde.

DE RAAD BIJEEN
De gemeenteraad van Zandvoort
kwam dinsdagavond j.l. in voltallige
zitting byeen. Het merkwaardige
feit deed zich voor, dat alle agendapunten met een hamerslag werden
afgedaan, doch dat slechts een ingekomen stuk en de rondvraag enige
stof tot discussie gaven.
Ook poffertjes-verkoop
op het strand.
De heer A. P. J. Vulsma had een
verzoek ingediend voor een vergunning tot verkoop van poffertjes op
het strand.
Mevrouw A. M. Mol-van Bellen
meende, dat er na deze eerste aanvrage nog wel meer zouden volgen
en zag geen enkel bezwaar de gevraagde vergunning te verlenen.
De heer C. Slegers wilde ook wel
vöóii stemmen, mits er geen hinderlijke lucht door zou ontstaan op
het strand. De heer J. Koning
meende, dat als men de een toestaat, men de volgende niet kan
weigeren. Spreker wilde aanhouding van het laatste raadsvoorstel,
waarbij slechts verkoop van uitsmijters, ballen gehakt, koppen soep
en warme worst werd toegestaan.
Ook de heer D. Petrovitch en de
heer W. van der Werff meenden,
dat toestaan van het verzoek precedenten zou scheppen en adviseer den het niet te doen, waarna de
heer A. Zoet voorstelde, het voorlopig voor l seizoen te proberen en
daarna de zaak opnieuw te bezien.
De voorzitter, burgemeester Mr. H.
M. van Fenema antwoordde de
sprekers, dat door de raad vier eterijen op het strand werden toegestaan. Bij de poffertjes komen vanzelfsprekend óók wafels, zodat het
thans om uitbreiding tot zes eterijtjes gaat welk voorstel in stemming kwam nadat mevr. Mol nog
had opgemerkt, dat hier Holland op
z'n smalst werd getoond ze vond de
aard van dit debat héél erg en
vroeg, of het niet wat soepeler kon.
De voorzitter wist echter van geen
wijken en ging tot stemming over,
waarna poffertjes en wafels bij de
strand-eterijen werden opgenomen,
want het verzoek werd toegestaan
met 5 'stemmen tegen en 10 vóór.
Tegen stemden de heren Breure,
Koning, Gosen, van der Werff en
Petrovitch.
Leden algemeen bestuur
stichting .Touring Zandvoort'
Tijdens de stemming voor nieuwe
leden in het algemeen bestuur van
stichting ,Touring Zandvoort' wegens periodieke aftreding van de
huidige leden per l april a.s. werden uit de door B. en W. gestelde
voordracht de volgende personen
benoemd: Voor ds sportverenigingen: J. A. B. van Pagée en E. Paap.
Voor de begunstigers: N. W. Bouwes
M. Faber en. J. P. C. Longayroux.
De verkiezing van de laatste kwam
pas vast te staan na de tweede
stemming. Eerste uitslag: J.P.C.
Longayroux 6 stemmen, H. L. Hildering 5 stemmen, 3 blanco en l
van onwaarde, bij de stemming die
daarop volgde behaalde de heer
Longayroux 7 en de heer Hildering

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

„BROKMEIER" A° 1896
Vraagt naar onze speciale wijnaanbiedingen!

Dé speciaalzaak in wünerven gedistilleerd

Sneldiensten op: .Amsterdam-HaarlemZandvoort-DenHaagRotterdam • Utrecht •
Zeist en 't Gooi

STEEDS STARTKLAAR
MET MÉÉR DAN

70 WAGENS

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

meest betoverende
Amerikaanse bra.
style 278 f 14,50 In luxueuze
in wit en zwart- geheel kanten uitvoering.

Verkoop van
olie- en kolenhaarden
BECKING EN BONGERS - DAVONETTE
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

Het eerste teken van het voorjaar!
Hot bont gaat weer in de nvottenzak
en liet nieuwo 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,
merken zoals Hamel, Thrce flowers Ponds,
Cutex, Bourjeois etc. staan te uwer beschikking
Voor de heren een grote collectie
lotions, after shavcs en haar-'crèmes.

DOE HET ZELF
PAASFEEST . . . .
BLOEMENFEEST!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

DOE HET ZÓ!

Wij vragen Uw zéér bijzondere aandacnt voor onze leuk
opgemaakte
PAAS-BLOEMSTUKJES.

Ziet onze etalage's.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

-

TELEFOON 2060

voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres -voor Uw BRUIDS- en GKAFVVERK.
Bediening, prfls en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
'
Ziet onze etalage!

RIPOLIN

verkrijgbaar bij:

Ook met Pasen
bloemen van
CASSEE

Verkrijgbaar bij:

HOBOPLEX
Philips televisie

Verf - Plakplastic
en alle andere
„Doe het zelt" artikelen.
Stationsplein 13, Tel. 3346

TELEFOON 2462

KOSTVERLORENSTRAAT 49 - TELEF. 4492

Stemmen steeds tevree!

Bloemenmagazïjn
RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGERIJ
HALTESTRAAT 12 - TÈLEF. 2616

Cor van

.ERICA'
Anno 1908

Biedt U als zaterdagreclame aan
Rund-, Kalfs- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.
VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
200 gr. Pork
ƒ 0,59

100 gr. Pekelvléès "en 100 gr. Lunchworst ƒ0,85
ƒ 0,85
250 gr. Gelderse gekookte worst
x blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10
ziet onze etalage,

.GROTE KRQCHT 9

-

TELEFOON 2301

Wat het

Vriiheidsbeeld

Jlido-

\

Bestel heden t»vj ons uw nieuwe Philips Televisie
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld met 2e
kanaal, vanaf ƒ 895,— of ƒ 38,70 per maand na
de eerste -betaling.
PHILIPS AUTORADIO
vanaf ƒ 178,PHILIPS NIEUWSTE PORTABLE .. ƒ 149,Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Komt U eens kijken en luisteren?
Erkend Philips Service" Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

F.H.PENAAT
Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

Boulevard de Favauge 10 - Zandvoort
biedt U datgene, wat U voor de
komende Paasdagen wenst.
Een gezellig etentje en een kostelijk
uitzicht op zee!

Het beste

Koop je niet zo maar ergens!
Daarvoor moet je naar de vakman!

C.

Autoverhuur
ZANDVOORT

Populaire prüzen!

een goede zonnebril
met

POLAROID
03SUNGUSSES

op Uw Paasprogramma

een bezoek aan Zandvoorts hoogste
punt zeker niet ontbreken!
Café-Restaurant.
Lift aanwezig.
PRIMA CONSUMPTIES.

„CENTRUM"
Naast parceel Breaerodestraat l, dr.

Een heerlijk zitje cii een uitzicht
om nooit te vergeten!

Flieringa.

Metselzand
Portland cement
Carbolineum
Eterniten bloembakken, tuinvazen.
Voor kamerwanden, lambrizeringen enz.:
HOUT O LUX PARANA PINE.
Jb. SLAGVELD
Dagelijks geopend.

! ! KRATS ! l
DIT ZIJN GEEN PRIJZEN MEER!

De bekende mannequin Mevrouw J. Collewijn,
die met enorm succes nieuwe

SHOWMANTELS
(voorjaar- en zomermodo 1964)

Voor de komende Paasdagen

brengt onder het motto
„HET MOOISTE VAN HET MOOISTE",
biedt U een uitgelezen collectie showmanlels
in prijzen van

fraai ogemaakte

met een keus uit circa 80 modellen en dessins.
(Zeer leuke mantels voor tecners),
In de maten 38 tot 52, o.a. geïmporteerde
modellen uit Frankrijk en Italië:

29,-

Kostverlorenstraat 68 - Telefoon 2071
ERKEND HORLOGER. "
is zulk een vakman!

en

39,-

49,-

49,- 59,- 65,en niet duurder
Zeer dure mantels, U ziet het zo, iets hoger en
gevarieerder in prijs!!

Eigen reparatie inrichting
met electronische apparatuur.

van

KOOP IETS, WAAR JE WAT AAN HEBT:

Koop een
horloge!

voor Zandvoort!
Daarom mag

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Hout- en boardhandel

Met Pasen

Uitzichttoren

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

SPECIAAL AANBEVOLEN: 1/2 KIP met
patates-frites en groente of appelmoes.

Wij verwachten. U gaarne.

\

is voor Ncv/ York
dat is de

Laat dit niet aan U voorbijgaan,!
Die komt, die koopt!!

OPTICIEN A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
GROTE KROCHT 20
TELEFOON 4395
Leverancier alle ziekenfondsen.

In diverse variaties enkele zeer fraaie
TWEED- EN CAMELMANTELS

Mevr. J. Collewijn Uit de beste grondstoffen
vervaardigd l
TELEFOON 2820

Mannequin

KLEINE HOUTSTRAAT 24
HAARLEM

CAMEMBERT
Champigi

TELEVISIE
RADIO

!• •

• - 'ni' :«,. « '

^

PLATENSPELERS
GRAMOFOONPLATEN

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150
EEN TAXI?

Een milde, smaakrijke kaas
Wilt U hem vers? Zo komt hij uit de winkel.
Wilt U hem pittiger ? Laat liem enkele dagen rypen

Verwen man, kinderen en Uzelf met deze
lekkere nieuweling: tussen de bekende
smaken. Twee grote stukken in een doos.
Gemakkelijk te snijden in fijne plakjes. En
de garantie dat Camembert van het merk
Champignon altijd natuurvers van Uw
winkelier of melkbezorger komt. Vraag er
morgen meteen naar.

Op het brood, op beschuit, op crackers, op roggebrood,op toast,
bij tTw ontbijt, aan de lunch.voorde avondboterham en verrassend
als dessert. '

wordt geïmporteerd door'BAARS-KAAS Bodegraven

-/;

MODERNE WRGEN5&.

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

Bert geeft de
hoogste waa'de!

Lompen 30 et. Kranten en
druk. 5 et. Tapijt en gewatt, deken 8 et. bcdveren
25 et. Metalen rood koper
1,80 et. geel koper 1,25 et.
lood 57 et. zink 47 et. alles
per kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
SCHOONHEIDS- EN
U belt, wij komen!
VERMAGERINGSSALON
TE KOOP te Zandvoort in
COBI BEEK-MEISNER het centrum: Vrij HUIS,
geschikt om goed te verSchoonheidsspecialiste
huren. 5 kam., keuken, in
ruil voor geheel vrij klein
huurhuisje in Zandvoort.
Br. no. 1-12 bur. v.d. blad
tot 14 april.
„W. Draijerstr. 3, Tel. 3412
2e PROGRAMMA
zonder uw toestel omtebouv/en (al is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
programma. Met garantie,
gem. betaling Antennebouw
J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel. 4307.
AUTOVERHUUR
TE KOOP: TRAPNAAI1500
Grote nieuwe Volkswagen MACHINE in salonkast
NAAIMACHINES
Volkswagens '62 en '63
Óók Opel's Rekord '62-'63 Reparatie, taxatie, inruil.
W. Draijerstr. 12, Tel. 3751
en Cüevrolet-Impala
Pietérs, Haarlemmerstr. 2,
Woninginrichting
Telef. 4200 en 3652
HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a
Te koop gevr.: Oude Ned.
Telefoon 3116
ansichtkaarten en munten. Kan weer stoffeerwerk
C.Rademaker, Soembawaaannemen.
straat 57(1), Amsterdam.
PEDICURE - MANICURE
WINKELMEISJE GEVR.
Voet- en handmassage
Meikmr. Kranenburg,
Steunzolen naar maat.
Haltestraat 56
Med. Gedipl.
Mevr. A'.M. v.d. Mije-Wale»
Café Oomstee Haarlemmerstr.46,
Tel.3989
Elke donderdag en vrijdag
SPECIALE
MOSSELEN-AVOND Te koop aangeboden:
Zeestraat 62 - Telef. 2263 Engelse KINDERWAGEN,
t.e.a.b. Sophiaweg 57.
Prima STRANDBEDRIJF
Buisman, postkanTE KOOP. Br. no. 12-12 Mevr.
toor Haïtestraat 2, vraagt
bureau van dit blad.
flinke HULP 3x.per.week
TE KOOP : LambreUaHUUR
Philips-TELEVISIE
SCOOTER 150 cc. Schuurvoor ƒ 25,95 per maand,
mtm, Kerkplein 5.
zonder vooruitbetaling
ONZE MISHA een licht- maar met recht van koop.
grijzc Cyperse kater, gc- Morgen al bij U thuis? Bel
kastr., zwarte zolen, lange dan vóór 6 uur 020-249767
staart en grote oren, spitse en 's avonds 02964 - 17971
snuit, krachtige klauwen, Financiering van nieuwe
is sinds do.dag 12-3 ver- en gebruikte automobielen.
dwcncn. Tegen bol terug
Verzekering motorte bcz. de Bruin, Kostver- W.A.
rijtuigen. Zaterdag tot l u.
lorenstr. 37, tel. 4356.
geopend. Admin.kant.Kroes
Welke gezonde gepension. Zijlweg 46, Haarlem, Telef.
TYPOGRAAF wil nog en- 17632.
kcle dagen per week of
WEG GRIJS HAAR
uren per dag werkz. zijn? Grijs
haar verdwijnt als
Lichte werkzaamheden.
sneeuw voor de zon met
(Nee oudje, de belasting is Crème
Marchal. Makkelijk
er af, wij maken Uw loon
volmaakt onschadelijk.
wit). Drukkerij v. Deursen en
folder krijgt U bij:
Schoolstraat, TelcE 2507. Gratis
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107
B R A N D K A S T
gevr. Aanb. mot merk,
TERRASSTOELEN
hoogte en prijs aan: Postkeihard gemoffeld, stabus 6 te Soest.
len frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
WIST U
stuk ƒ 19,—. Bü afname
dat 20% korting op alle
24 stuks 20"/o korting.
stoomgoederen pcrmaPrachtige zware lignent wordt gegeven,
stoelcn mot armleuning,
indien U deze brengt
per stuk ƒ12,50.
en haalt in ons filiaal
Verder enorme sortering
caféstoclen en tafels
KERKSTRAAT 26
tegen fantastisch lage
Chemische wasserij
prijzen.
en ververij
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
Telefoon 2653
947406.

Afwezig

VELO wascombinatie
vanaf f 598.GRATIS ééN WEEK OP PROEF! Uw oude wasmachinc heeft een hoge inruilwaarde!
VELO ook voor T.V., radio's, meubels, vloerbedekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifuges,
haarden enz. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
of vraag vrijblijvend inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort - Telef. 4590

Bijzondere Paasaanbieding

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

tm. l april:

Spaanse wijn
ƒ 2,75 per fles, afgehaald ƒ 1,75 per fles.

Voor al Uw rijbewijzen

SLIJTERIJ-WIJNHANDEL

Luxe auto - vrachtauto - scooter

HAMERS
Kostverlorenstraat 34

Brederodestraat 66

Glashandel

Telefoon 4419

f •>..

Van Dorth
Dr.Schaepmanstr.13 - Tel.3997
INZETTEN VAN ALLE
SOORTEN GLAS.
Ook verzekeringswerk.
GESLEPEN GLASPLATEN.

Uw Perzisch
tapijt stuk?

MEUBEL-

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

M

Mevr. Hose

Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

op 2° paasdag van

In een wip
schoon schip

10 tot 5 uur
Het Meubelpaleis komt paasbest voor
de dag. Vijf étages met 5.000 m2 toonzaalruimte nodigen U tot kijken uit.
Honderden meubelen uit alle landen
en in alle stijlen wachten op Uw voorkeur - van bankstellen tot bijzettafeltjes, van stijlvol klassiek -tot', mooi
modern. Kijk maar, vraag maar, vergelijk
maar. De prijzen zijn laag - en een goed
advies kost niets. Tot ziens dus tweede
paasdag op onze Jubileumshow. U bent
van harte welkom!

STOFZUIGERS alle merken, zonder
kassa-storting, vanaf ƒ 1,50 p.week.
Alle draagbare radiotoestellen, platenspelcrs, auto radio's en kleine
radiotoestellen, eveneens zonder
kassastorting!! Vraagt bij ons
inlichtingen!
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534
VERLANG VOOR TAPIJT,
GOEDE KWALITEIT!

J. van den Bos

woninginrichting
Bilderdükstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS

-~•* -««ïfc,

Meu

't laagst in prijs

NIEUWENDIJK 16,4-170, AMSTERDAM-C.

OH

KERKSTRAAT9
ZEESTRAAT 44

-

TELEFOON 2150
TELEFOON 2254

Tweede blad Zandvoorts Nieuwsblad, 24e jaargang no. 38

Repoza
' Bijzonder boeiende nachtoefening: van Zandvoorts
reserve gemeentepolitie.
De 39 reservisten, leden van het
Zandvoortse reserve gemeentepolitie-korps, die in de nacht van vrijdag op zaterdag deelnamen aan de
door de commandant, de heer M.J.
Methorst ontworpen derde nachtoefening „Repoza III", zullen hebben ervaren, dat recherche- en opsporingswerk niet alleen de volle
aandacht en concentratie vraagt,
doch ook tot een der moeilijkste
afdelingen behoort, die het politieberoep kent. Als zodanig werd deze
oefening een der meest boeiende en
interessante, van de drie, die tot nu
toe gehouden werden en tot een
jaarlijks weerkerend evenement behoren, waarvoor Zandvoort tot nu
toe in ons land het alleenrecht
heeft en waarop menig groter reservepolitiekorps niet zonder reden
jaloers is. Uit een oogpunt van
kennisvermeerdering met politiezaken en zelfstandig handelen werd
deze oefening mede zeer leerzaam.
Do opdracht bleek, niettegenstaande
deze vrij eenvoudig was opgezet —
vooral in de slotfase voor velen toch
boven hun macht te gaan, zodat
slechts enkelen erin slaagden, deze
tot een goed einde te brengen. In
het kort „luidde deze opdracht als
volgt:
„Zo juist werd bericht ontvangen,
dat er in een. pension aan de Hogevveg 34 een moord werd geple'egd
op een onbekende man. Het slachtoffer stond pas twee dagen ingeschreven in liet hotelregistcrl De
eigenaar had zijn hotelbriefje klaar
gemaakt, doch was daarna twee
dagen weg geweest. Bij zijn terugkeer deze avond vond hij zijn
hotelgast dood in bed. De opdracht
luidde tenslotte, de dader te arresteren".
Om acht uur verzamelden zich in
het politiebureau aan de Hogeweg
de deelnemers! .(dertien ploegen van
drie man). Ook burgemeester Mr.
H. M. van Fenema was hierbij aanwezig, alsmede de korpschef van
politie, de heer J. D. van Maris, de
eerste maakte een gedeelte, de
laatste de gehele oefening mee.
Na door de heer Van Maris te
zijn toegesproken, die het grote nut
vgn dergelijke oefeningen in een

helder licht plaatste en commandant Methorst lof toezwaaide voor
de originaliteit ervan, zette laatstgenoemde het doel van de oefening
nog eens nauwkeurig uiteen, dank
brengend aan allen, die hun medewerking hadden toegezegd, waarna
van half negen af de ploegen met
tussenkomst van een kwartier naar
het terrein van de moord vertrokken. Voor het verdere verloop van
de oefening hadden verschillende
rechercheurs en leden van het
Zandvoortse beroeps politiekorps
zich welwillend beschikbaar ge"steld. Alles was hierbij zo realistisch mogelijk voorgesteld. De vermoorde man, liggend op een bed in
een hotelkamer, (een agent van het
Zandvoortse politiekorps) bood een
afgrijselijke aanblik met de hevig
gebloed hebbende .schotwond yan
dichtbij, die aan de linkerkant van
het hoofd was ontstaan, waarna de
kogel aan de rechterzijde weer was
uitgetreden. Opvallend was, hoe velen moeite hadden de uitgetreden
kogel te gaan zoeken en de ^huls
ervan. We maakten er zelfs één'mee
die verklaarde, dat de wond moest
zijn toegebracht met een zwaar
voorwerp.
Op de dode werd onder meer een
brief aangetroffen, waarin een penose-jongen, genaamd „de Manke",
aankondigde het slachtoffer te zullen „koud maken", wanneer hij niet
zeer binnenkort zijn „poen" zou
ontvangen'. -Het poststempel van de
brief luidde „den Haag" en dus
trok men van de moordkamer naar
het hoofdbureau van politie in den
Haag, waar twee rechercheurs van
het Zandvoortse politiekorps aanwezig waren, om aan de hand van
een kaartsysteem de deelnemers te
verklaren, dat inderdaad een zekere
,,de Manke" daar tekend was. Hij
bleek echter twee dagen tevoren
vertrokken te zijn en zijn intrek te
hebben genomen bij een vriend aan
het 's Gravenzandseplein in Amsterdam, een perceel, waarin het
bureau van de Reserve gemeentepolitie te Amsterdam bleek te zijn
gevestigd. Een lid van het Zandvoortse politiekorps fungeerde hier
als „de Manke" en een rechercheur
als diens vriend. De arrestatie van
de dader leverde hier de grootste
moeilijkheden op. Met grote geslepenheid wisten zowel „de Manke"

Wij ontvingen:

MACON1961
jean paul de villard, macon s & l
ƒ4,30 per fles, incl. glas.
Het verheugt ons weer een macon te kunnen
aanbieden, die onzej zo succesrijke macon 1953 _.
-evenaart. '
. _"* -•• °"~ - ^ ~f> ~•;~•'•
Hoewel reeds jaren uitverkocht, wordt nu nog
dikwijls naar deze macon gevraagd.
Een zachte, ronde, volle wijn met finesse en
fijn boeket. Voor aan tafel en des avonds.
WIJN is gezellig en gezond!

Speciale Paas-aanbieding
Macon 1961
per fles

ƒ 3,70 incl. glas
(ƒ0,60 per fles korting).

per 6 flessen ƒ3,50 incl. glas
(ƒ 0,80 per fles korting).
per 12 flessen ƒ3,35 incl. glas
(ƒ0,95 per fles korting).
per 24 flessen of meer ƒ3,25
(ƒ1,05 per fles korting).

van
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dranken uit meer dan dertig landen
telefoon 41368 - zandvoortselaan 373 - bentveld-aerdenhout
300 m2 parkeerruimte voor de deur.

Opel Rekord 1964
vanal f

/O95f-

In 12 nieuwe kleuren voorradig.
Vraag "demonstratie of inruil offerte.

'Official dealer

N.V. VAN LENT
HEEMSTEDE
Raadhuisstraat 53-65
Dreef 203
Telef. 02500 - 38810 '

ZANDVOORT
Hogeweg 2 (by de watertoren)
Telef. 2240

als diens
ton*- •!-NATH»ft*A£r-~'RHJE.UMAPONDS
zeilen en de ondervragers op een
Laten wij het nuchter stellen, in
dwaalspoor te leiden. De dader, die
eenvoudige woorden, recht op het
twee pistolen bij zich had, één op
doel,' af.
een makkelijk te vinden plaats en
We hebben Uw hulp nodig! Om
de tweede vastgebonden op z'n
een sluipende, verraderlijke vijand
been, wist vrijwel alle onderyrate bestrijden met alle middelen wel-,
gers op een dwaalspoor te leiden
ke ons ten dienste staan.
met uitzondering van enkelen, die
Deze vijand heet Reumatiek; en hij
tijdens de fouillering ook 't tweede
valt inderdaad sluipende aan; zijn
pistool, waarmee de moord was gerampzalige gevolgen grijpen wijd
pleegd, wisten te voorschijn te
om zich heen.
brengen, waarmede het wettig en
Reumatiek doet alleen een onvoorovertuigend bewijs geleverd werd.
stelbaar groot aantal van onze meDe ondervraging gaf aanleiding tot
demensen zwaar - soms zelfs ondramenig kostelijk toneeltje, dat in. een
gelijk - lijden, maar bedreigt tevens
toneelspel geen gek figuur zou hebonze nationale arbeidsprodukliviteit.
ben, geslagen. Wij persoonlijk hebReumatiek veroorzaakt in Nederben ons aldaar des nachts van 2 tot
land het grootste arbeidsverzuim.
3 uur op zeer bijzondere wijze geWat hieraan gedaan kan worden?
amuseerd.
Veel, héél veel! Om te beginnen reHet was reeds ruim drie uur,
search op grote schaal en een goede,
vóór de eerste ploegen zich weer
vooral tijdige behandeling. Voorts
kwamen melden in het politicrevalidatie, waarmede thans verrassende resultaten worden bereikt.
bureau te Zandvoort, hal werd
ruim half vijf voor de laatste ploeg
Dan de speciale voorzieningen, zoals
arriveerde. Tijdens deze oefening
orthopaedisch schoeisel, been beukreeg men bovendien nog een tiengels, invalidewagens e.d. En niet te
tal vragen van uiteenlopende aard,
vergeten de vele apparaten, die met
het praktische politiewerk belrefvernuft en toewijding worden ontfende, te beantwoorden.
worpcn orn gehandicapte monsen
weer wat zelfstandiger te maken.
De uitslag yan de oefening zal op
Ja, er kan bijzonder veel worden
vrijdag 10 april in het politiebureau
g$3aan. Wij -.de mensen van „Het
te Zandvoort plaats vinden, waarbij
Nationale Rhcumafonds" - realisetevens een nabespreking erover zal
ren ons ten volle de kracht van onworden gehouden, doch reeds nu
ze tegenstander. Wij weten ook dat
'kan worden vastgesteld, dat deze
wij dringend wapens nodig hebben.
oefening, — die wel het uiterste
Wapens voor een vreedzaam doel!
van deze betrekkelijk ongeoefende
Om op alle fronten aan te kunnen
manschappen vergde, — en die men
vallen en. onze stellingen te verdegeheel met eigen middelen (auto's)
digen. Ook de Zandvoortse bevolking
zonder enige vergoeding spontaan
kan helpen deze wapens te smeden
en enthousiast meemaakte, een zeer
door royaal bij te dragen in navolgroot succes is geworden, afgezien, gende collecten: 2 en 3 april a.s.
van de resultaten die vermoedelijk
huis-aan-huiscolleete d.m.v. lijsten;
voor vele deelnemers een onvolop: 4 april a.s. straatcollecte.
doende zullen opleveren.
K.
Om deze collecten te doen slagen is
een groot aantal collectanten en collectriccs én voor de huis-aan-huis
inzameling én voor de straatcollecte
BRAND IN DE CORODEX
een eerste vereiste.
De felle en venijnige brand, die
Medewerking; van de jeugd, die met
donderdagmorgen 19 maart om half
opoffering van enkele uren" van de
zeven'na een hevige, explosie uitlange Paasvakantie een verdienstebrak in de mengerij van de Corodex
lijk werk kan doen, wordt op hoge
fabrieken, geeft mij aanleiding tot
prijs gesteld.
enkele korte nabeschouwingen.
De inzamelaars dienen de minimum
Een ding heb ik ervan geleerd, en
leeftijd van 16 jaar te hebben bewel, dat mij gebleken is, hoe onze
reikt.
brandweer ten volle voor haar taak
Aanmelding voor assistentie bij de
berekend is en niet schroomt, de
collecte gaarne vóór 26 maart a.s.
meest gevaarvolle handelingen te
bij de navolgende leden van het
verrichten. "Want dit was een grote
Zandvoortse comité „Het Nationale
en gevaarlijke brand, je wist imRheumafonds": D. G. Geurtseh, Gr.
mers nooit, wat er gebeuren kon?
Krocht 15; Mevrouw A. Blaauboer,
Maar onze brandweer, onder leiding
Huize „Sterre der Zee"; A. A. Cense
van commandant J. Zeepvat en onKostverlorenstraat 115, telef. 2614;
dercommandant KI. Paap, hebben
J F. Erdtsiek, Zandvoortselaan 311,
niet geschroomd, datgene te verBentveld, telef. (02500) 42667; J. van
richten, dat men noodzakelijk achtEijk, p.a. Hogeweg 78, telef. 2751;
te. Toen men er" niet zeker van was,
H. de Haan, p.a. Hogeweg 78, telef.
of men met eigen
materiaal de
2751; E. J. Poster, Kostverlorenstr.
brand kon meester blijven, (te kort
117, telefoon 2660.
aan perslucht-mr.skers) heeft men
geen enkele risico genomen om. dit
OPBRENGST COLLECTE
karweitje toch alleen' met eigen
De in Zandvoort gehouden collecmensen op te knappen. Men aarzelte ten bate van de Groesbeekse tede niet, de hulp van Haarlem in te
huizen heeft opgebracht een bedrag
roepen, die met twee wagens en
van ƒ 901, 65.
een tiental manschappen bijzonder
Het collectecomité ^betuigt zijn harvlug- assistentie Jcwamen. yerleneti
lelijke dank aan allen, die eraan
met medebrenging van zeer veel
hebben meegewerkt, dit bedrag bijhoog nodig materiaal voor deze
een te brengen.
moeilijk blusbare brand. Hoe hebben onze mannen gezwoegd teza- „VERLOREN HORIZON", EEN
men met de Haarlemmers van 's
BOEIEND TONEELSPEL BIJ
morgens half zeven tot 's middags
„SANDEVOERDE"
twaalf uur. Ze zagen eruit, of % ze
De keuze van regiseur Jos Dröse:
uit een meelzak waren gekropen,
het toneelspel van Wilfred Massey
van onder tot boven onder het vuil
„Verloren horizon" waarmee de toen in de felle kou de meesten ook
neel vereniging' „Sandevoerde" zanog drijfnat. Men kreeg de zaak
terdagavond j.l. in restaurant „Zouiteindelijk "onder de knie en de
merlust" voor het voetlicht kwam,
wijze, waarop dit geschiedde had
bleek wel een zeer gelukkige, afgebij de directie van de Cprodex de
zien van het feit, dat het ensemble
grootste bewondering en men heeft
niet bij machte bleek, alle scènes
daarvoor dan ook op spontane wijze
aanvaardbaar te maken, hetgeen
dank gebracht.
wel in het bijzonder gold voor het
Voortreffelijk was ook de samenslot, waarby het geheel wat aan de
werking met de politie. Ook deze
nam geen enkel risico met het oog vlakke kant bleef. Doch men aanvaardde dit niet geheel bevredigenop mogelijk ontploffingsgevaar en
de slot gaarne, omdat het stuk selï
zette tot ver in de omtrek het Corodermate boeide, en over het algedex-concern af. Adjudant Sandbermeen op zulk een wijze gespeeld
gen, die hier de leiding had, mag in
werd, dat door „Sandevoerde" met
dit verband zeker wel extra gedeze opvoering toch een knappe
noemd worden.
prestatie werd geleverd.
En tenslotte was er een prettige
Wij zullen ons onthouden van
en afdoende hulp van dokter Mol
weergave van de inhoud daar nog
die in de cantine een' soort E.H.B.O.
opvoeringen volgen voor de Zandpost had en rustig en met veel kenvoortse politie-sport-vereniging en
nis van zaken de vrij talrijke lichte
in „Het huis -'in de duinen", doch
verwondingen, ontstaan door bijwel dient te worden gememoreerd,
tend zuur, behandelde.
dat het spel van Molly Markhof als
Er was teamgeest bij deze brand.
Violet Hobson, het meisje uit het
Ieder was op z'n post en ieder kenvolk, een openbaring werd en dat
de z'n taak, de samenwerking tussen
haar optreden ertoe leidde, dat de
Haarlemj
en Zandvoort was bewonopvoering zozeer slaagde. Ditzelfde
derens1 waardig cii zo wist men ge- geldt ook voor Wim Nijboer, die de
zamenlrjk dit vuur te bestrijden,
rol van Eddie Regan, de penose j ondat, indien het verder de fabriek
gen, afperser en chanteur speelde
was ingedrongen,
onvoorstelbare
met veel bravour en flair, terwijl
gevolgen gehad
zou kunnen hebben.
wij ook voor de hoofdrolvertolker
1
De mengerij brandde uit. natuurJan Ramkema, als de in het nauw
lijk, daar was geen redden aan, hier
gedreven juwelier John Marlow, die
ligt de zaak dus.stil, maar reeds in
het niet al te nauw bleek te nemen
de middag kon in' het overige deel
bij de herkomst van de door hem
van de fabriek het werk weer woringekochte goederen, veel bewondeden hervat, dank zij kranig werk
ring hadden. Cor van Poelgeestin onderlinge samenwerking ' tot
Schaap was ook nu weer een kostestand gebracht. Hulde!'
K.
lijke huishoudster en de beide
dochters van de juwelier Gwyn en
DODELIJK ONGEVAL OP CIRCUIT
Vickie kregen van Anneke Jansenvan Poelgeeal, en Monique Schmit
De 25 jarige straatmaker J. Omeen goede gestalte. Sammy Higgs,
bergen uit Haarlem, kwam zondagde alles begrijpende en meelevende
middag door het met te grote snelbediende van de juwelier, werd
heid nemen van de Tarzanbocht op
door Hans Heierman ten voeten uit
het circuit met zijn motor te vallen.
getekend, terwijl Joop Portegies als
Met een schcdelbasisfractuur werd
de opsporings
ambtenaar Don
hij in zeer ernstige toestand overAmers de strijd tussen liefde en
gebracht naar het Grote Gasthuis in
plicht wat bewogener had kunnen
Haarlem. Des avonds even na acht
uitbeelden, overigens een voor amauur in het slachtoffer daar overteurs wel zeer moeilijke rol.Tenslotleden.
te was Nel Vreugdenhil-Minderhout
als de directie-assistente van een
BURGERLIJKE STAND
verzekerings maatschappij een tyGeboren: Marjolein, d. van F.
pisch voorbeeld van de koele zaPloegman en A. Heijnen. Maria
kenvrouw, waarbij echter op den
Anna, d. van G. Schollmann en
duur het gevoel een woordje kwam
A. M. J. Dhondt. Tjitske Joukje,
meespreken.
d. van F. Veldkamp en W. BouAl met al een opvoering, waarmee
man. Peter, z. van P. C. van Kohet zeer talrijke publiek zich büningsbruggen en L. v. Waardenzonder bleek te amuseren en die
berg.
ook voor de opvoerenden eeA groot
Geboren bulten de gemeente;
succes werd.
Georga Roland, z. van C. Polman
Jos Dröse betoonde zich ook hier
en M. H, J. Dünipel. Alexander
weer een bekwaam regisseur, die
Joannes, z. van L. P. Miezenbeek na het vallen van het doek de daen T. M. A. van den Berg.
mos uit het ensemble welverdiend
Eonald Adrianus, z. van H. C. P. met bloemen huldigde.
Zantvoort en J. A. v.d. Bruggen. Een gezellig bal besloot deze uitOndertrouwd: Fr. K. Klaje en H. voering, waarmede „Sandevoerde
E. J. Staphorst. H. Steenkist en
haar toneelseizoen 1963/1964 besloot.
W. Paap.
K,

VOOR VEEL WARMTE
WORDT SNEL DOOR ONS GEZORGD.,..
Zodra er olie nodig is komen wij. Met modern
materiaal en ideale haardolie: Esso Petroleum,

die zuiniger, schoner en reukloos brandt!

Neem 'n leverancier die altijd voor U klaarstaat. Wend U voor goede service tot óns!

Esso Petroleum voor oliehaarden en Essogas.
Alle soorten olie-, gaskachels en stellen

Fa. A. KERKMAN & Zm
Zandvoort - van Lennepweg 5
Telefoon 3576

Voor Uw paas inkopen

Grote sortering
VESTEN - PULLOVERS - SHAWLS
HANDSCHOENEN - ROKKEN - BLOUSES
PANTALONS - JAPONNEN

Alles op het gebied van textiel

ANTH. BAKELS N.V.
Kerkstraat 29-31 -

Telefoon 2513

Electro Technisch Bureau
ZWEMMER
Telefoon 4035

Swafuëstraat 6

Een moderne electrische keuken
da droom van iedere huisvrouw!
In onze showroom demonstreren wij U gaarne
onze ELECTRISCHE FORNUIZEN en BOILERS
Alsmede de fantastisch werkende MIELE-WASAUTOMAAT.
SPECIALE VAATAFWAS-MACHINES
van de Wereldberoemde Hobart fabrieken.
Voor huislioudclük en Klein-Horecabedrijf.
In 5 minuten 150 kop en schotels
gewassen en gedroogd.

Stofzuigers alle merken en
prijzen
Verder een grote sortering: electrische apparaten,
keukenklokken, scheerapparatcn enz.
Ziet de etalage!
Vraagt demonstratie!

PAAS AANBBEDING

Rijschool Weltevreden
Gratis proefles indien U zich vóór 5 april bij ons laat inschrijven.
Op 2 april a.s. vangen wij weer aan met onze molor-technische
cursus 10 lessen ƒ25,—.
DR. C. A. GERKESTRAAT 99 -

TELEF. 2294

,/t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

HEEMSTEDE

't wordt lente, dus de tuin in!
Wy leveren U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigdc meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: ASEF's GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
VAKKUNDIG SLIJPEN VAN UW GRASMAAIMACHINE.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN GRASZADEN.
NU REEDS IN VOORRAAD:
Dahlia's, Bcgonia's, Gladiolen en een pracht sortering- lelie's.
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prtfsverboging thuisbezorgd!
Wij geveu ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant „Bloem- en groentezaden" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.

Ervaringen in Amerika
(Slot-artikel).
En zo kwam ik
dan van de heerlij ke Californische zon en het
prachtige lentewcer 111 NewYork weer terug
in ons landje van
wind en vrieskou.
Maar toch... ofschoon de weersomstandigheden
mij
niet zeer
vriendelijk
ontvingen, zeg ik
volmondig: „Oost West, thuis best!"
Door verschillende omstandigheden
kwam ik er niet toe vanaf de boot
nog een laatste artikel aan het
Zandvoorts Nieuwsblad te zenden.
Daarom nu vanuit ons aller Zandvoort nog een korte nabeschouwing.
Ik vertelde U nog niets over de
zo bijzonder vriendelijke aard van
de Amerikanen, die allen in meerdere of mindere mate het „keep
smiling" (blijf lachen) toepassen.
In de zeer grote zaken is het personecl zeer gedienstig en hier en
daar raadde men ons zelfs aan
„feel yourself at home", wij zouden
zeggen: „Doe alsof U thuis bent".
En als men, hoorde dat ik uit Holland kwam, werd er steeds gevraagd hoe lang ik in de States
bleef, hoe ik het er vond en wanneer ik gekomen was. Iedereen
toonde veel belangstelling.
De Amerikaanse vrouwen zijn
ook bijzonder gastvrij. In een famüie, -waar ik voor 't eerst kwam,
werd ik aanstonds voor een weck
te logeren gevraagd, dit was in de
buurt van San Francisco. Iedereen
gaf een „party" voor mij of vroeg
me op de lunch.
Alle vrouwen, oud en jong, worden de „girls" genoemd, dus de
meisjes, en iedereen noemt iedereen
bij de voornaam.
Zo riep een. 12-jarige buurjongen
als hij me zag: „Hai, Leonie, how do
you feel today?" (Hallo, Leonie,
hoeivoel je je vandaag?"). De begroeting, of 't nu morgen of middag of avond is, luidt in Amerika
aldus: „hai!". In 't begin doet dit
vreemd aan, maar het went gauw
en ik vind 't heel grappig en bedacht met 'n binnenpretje hoe zo-

r'

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Gerda Cornelia, d. van C.
Hólzken en G. C. Kerkman.
Frank, z. van F. J. Boom en C.
Rippens (buiten de gemeente).
Ondertrouwd: C. M. Kop en R. B.
Hartung. J. R. A. H.| Grosze Nipper en G. de Louw. H Löhndorf
' en A. J. ten Broeke. J. de Ridder
en J. R. van der Mij e. P. R. Hentschel en K. A. de Roode. J
Gehuwd: R. van der Horst en J. E.'
M. dei Ru. M. A. J. Vernin en
M. van Kessel. A. J. K. Altena en
T. M. Ramkema.
Overleden buiten de gemeente:
George A. P. van Steenvelt, 54 jr.
geh. met A. P. Oudijk. Maartje
Tensen, 88 j r., geh. gew. met C.
van Velden. M. A. Schultz, 71 jr.,
geh. gew. met "VV.B.J. Jansen.

iets in Holland gewoonte zou kunnen worden??
De vrouwen vooral in Californië,
kleden zich heel sportief. In de
ochtend loopt iedereen in slags
(lange pantalons) met een vest of
pullover. Maar bij de avondfeesten
zijn zij „dressed up", oftewel zeer
gekleed. Over de cocktailjurk dragen vele dames in de auto een
prachtige mink bontcape. De avondjurken zijn veelal zwart, met een
diep uitgesneden ruglijn in V-vorm.
De grote mode is momenteel de
shift, dit is een soort overgooicr met
zeer lage v-hals en dito grote
armsgaten, waaronder een blouse
wordt gedragen.
De kapsels zijn juist als bij ons
nu de mode is, maar de kappers
zijn enorm duur. Alleen in model
knippen kost $ 3,50, dus ongeveer
ƒ 12,60. Hier bij ons klaagt iedereen over de duurte, maar in Amerika doet men ook niet anders.
Inderdaad is daar alles ook zéér
prijzig en zeker wanneer men het
omrekent in Hollands geld. Verdient men de dollars in het land

zelf, dan is, vooral het levensmiddelen pakket niet zo kostbaar.
Hoeden ziet men alleen dragen in
de kerk en in New-York. Zij variëren van uiterst kleine dopjes tot
zéér grote hoofddeksels en hebben
de meest grillige vormen en kleuren. Veel zijde, veel tule en vooral
veel bloemen.
Vele vrouwen hebben een baan,
maar aangezien niemand huishoudelijk hulp heeft, wacht na de dagtaak nog het huiswerk.
Met de stationcar rijdt men ééns
in de week naar één van de vele
zeer grote supermarkts om de
levensmiddelen-voorraad aan te
vullen. Voor alles kan men in die
zaken terecht en de verscheidenheid en het aantal van alle artikelen is onvoorstelbaar.
Het is een feit dat Amerika een
zeer interessant land is en de kennismaking met dit zo grote werelddeel hoogst indrukwekkend, maar
geen echte nederlander kan er op
den duur aarden, dat hoorde ik van
verschillende kanten.
Voor geen geld zou ik er zelf
willen wonen. Maar heel dankbaar
ben ik voor alles wat ik er zag en
meemaakte. Uit de grond van mijn
hart zeg ik echter: „Nederland boven alles!"
A
Leonie Mollcenboev.
Zandvoort, 20 maart 1964.

Prijsuitreiking Fotokring
In het Gemeenschapshuis had de
fotokring .Zandvoort' dinsdag 17-3
j.l. een feestelijke avond belegd,
waarop de uitslag van de .fotovvedstrijd Zandvoort 1964' en van de te
houden foto-expositie 1964, werd
bekend gemaakt. De ingezonden
werkstukken zullen worden gecxposecrd tijdens
de PaastentoonstelMnff via r1" fotohring die gedurende
het kouten,! • r*nts'.vc3k-jïnd in het
Gejnicasshapsjïu's wordt gcoïganiseerd.
Reeds cerdor waren de ingezonden
foto's door ecu tweetal jury's beoordecld. Voor de fotowedstrijd waren dib de burgemeester van Zandvoort, Mr. H. M. van Fenema, die
a]s voorzitter optrad en verder de
heren Berlott, Bosman, Hugenholtz,
Kuyper en Petrovitch. Voor de fotoexpositie ware dit mevrouw de Boer
en de heren Bothof en Boshnis, met
eerstgenoemde heer als voorzitter,
tevens voorzitter van de fotokring
„Velsen". De voorzitter, de heer E.
J. Reurts heette de vele aanwezigen
welkom en gaf daarna het woord
aan de burgemeester, die in een
geestige speech verklaarde, dat het
goed voor een burgemeester is, om
ook! eens lid van een jury te zijn,
een bijzonder moeilijk maar zeer interessant werk. Spreker was bij de
beoordeling zeer verrast geweest
over de vele talenten die zich in
Zandvoort op fotogebied hadden
"geopenbaard, waaruit alweer gebleken was, hoe weinig eigenlijk een burgemeester van zijn
gemeentenaren weet. Mr. Van
Fenema meende, dat de inzendingen
dit jaar, het mooiste brachten van
wat tot nu toe door deze aktieve
fotokring was getoond. Na hulde gebracht te hebben aan de organisatoren, die dit alles op zulk een voor-

treffelijke wijze tot stand brachten,
ging de burgemeester over tot uitreiking van de prijzen, bestaande
uit bekers en medaljes.
Deze uitslag luidde: Beginnersklasse
1 J, F. de Bruin, 2 P. Mommersteeg,
3 J. F. Bruijn.
Gevorderden klasse: l W. C. Bakker,
2 Mevrouw B. Karsdorp-Blok, beide
met lof van de jury, 3 A. van Huijsstee.
Hoofdklasse: l L. van der Mij e (met
lof van det jury), 2 A. H. v.d. Berg,
3 P.H. v.d. Klugt. Eervolle vermelding: R. G. Bannink.
De heer Bothof ging hierna over
tot uitreiking van de prijzen voor
de 8ste foto-expositie, waaraan ook
niet ingezetenen van Zandvoort kónden deelnemen. Ook deze was met
de burgemeester van mening, dat het
voor een jury een genot is, het werk
van de fotokring Zandvoort te mogen beoordelen, omdat dan steeds
bijzonder fraaie en
opvallende
werkstukken te bewonderen zijn.
Hierna maakte de heer Bothof de
volgende resultaten bekend:
Beginnersklasse: l J. F. Bruin, 2 C.
Spoelder, 3 H. Kinneging.
Gevorderdenklasse: l H. L. L. Dijkman, 2 A. van Huijsstee, 3 H.L. L.
Dijkman, Eervolle vermelding: E. J.
Reurts.
Hoofdklasse: l P. H. van der Klugt,.
2 A. H. v.d. Berg (met lof van. de
jury), 3 L. van der Mije en R. G.
Bannink.
Tot middernacht bleef men hierna
nog feestelijk bijeen met kienen om
fraaie prijzen en een gezellig dansje.
De officiële opening van de tentoonstelling van de ingezonden
werkstukken zal plaats vinden heden vrijdag 27 maart en zaterdag
en beide Paasdagen geopend zijn.
B« feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

WETENSWAARDIGHEDEN UIT VROEGER EEUWEN
(Vervolg)
Huizen en huiseigenaren.
In 1553 moest ons dorp een belasting opbrengen van de tiende
penning van de huur van land of
huizen. De huizen t eneden de ƒ6,huurwaarde waren vrij en dat waren hier de meeste. De hoogste
huurwaarde beliep van een huis
ƒ 15,— en van een morgen land bedroeg de huurwaarde gemiddeld
ƒ 4,—. De gehele opbrengst der bolasting beliep voor huizen ƒ 29,70
en van het land ƒ 27,—. Er blijkt
ook uit dat de schout zijn ambt
pachtte voor ƒ 17,- 's jaars
Onder de bezitters der huizen
komt al een bekende naam voor,
n.l. J. P. Conink. Hieronder volgt
een lijstje van andere bekende
Zandvoortse namen, met het jaar
er achter, waarin wij ze voor het
eerst in oude stukken en dcopboeken aantroffen.
Bakkenhove 1724; Bol 1661; Bos
1590; v.d. Berg 1668; Draayer 1669;
v. Duyn 1542; Duivenbodu 1734;
Duivenvoorde 1553; Groen 1002;
Heemskerk 1697; Kraayenoord 1714
Kemp 1671; Kerkman 1671; Koper
1757;
Keur '1802; Keesmat! 1673;
Koning 1553; Loos 1661; Molenaar
1701; v.d. Mye of Mey 1630; Paap
1617; Schaap 1708; Schuiten 1702;
Slagveld 1757; Schilpzand 1678;
Snyers 1766; v.d. Schinkel 1703;
Terol 1806; v.d. Valck 1705; v.d.
Werf f 1728; de Wit 1701; Zwemmer 1708.

ste jaar stierven in Haarlem 8524
mensen in een paar maanden aan
deze ziekte; in Leiden zelfs 15.735.
De ziekte -verspreidde zich vlug
en, bij de weinig afdoende bestrijding dier dagen bleef geen dorpje
ervan bevrijd. In de antwoorden op
de enqueste van 1494 heet het voor
ons dorp: „dat zij m den voorleden
zomer groote pestilencie gehadt
hebben ende verloren wel die helft
van haren volcke".

Helft der inwoners kwam om.
In 1348 kwam een vreselijke
ziekte de bewoners van ons dorp
teisteren. Daarvan lezen we o.a.:
„Omtrent 1348 heeft Godt van
hemelrijck de gantsche werelt gekastijdt met eene schrikkelijcke
peste, waervan de helft der menschen nauwelijks te lyve ghebleven
en is, alsoo datter veel steden, dorpen ende casteelen ledich ende onbewoont bleven staen. Dese plaghe
is gehvolcht door bloedloop; ontalliche menschen met eene nooit
ghehoorde manier van smerte verteerende, mitsgaeders van een
heymlick vier, het vlees tot de beenen toe alknaghende ende vernielende".
Ook later lezen we nog dikwijls
van het heersen van pest, o.a. in
1509, 1529, 1558, 1636. In het laat-

Op Katwijk, vertelde men elkander wonderlijke verhalen van heksen, die in schelpen naar de vissersschepen bij Doggersbank voeren en
daar allerlei narigheden veroorzaakten. Algemeen mag men wel
zeggen was in de middeleeuwen het
geloof aan spoken en heksen, welke
laatsten als zwarte katten vermomd te middernacht op bezemstelen door de lucht reden of poot
aan poot dansten. Kometen of
staartsterren waren bovenal gevreesd om hun onheilspellend vermogen.
't Is genoeg voor ons te weten,
Dat de steerten der kometen
Voor gewis, ons beelden af,
Teekens van des Heeren straf".
zong immers vader Cats nog,
(Wordt vervolgd).

' Walvissen en spoken.
In 1749, 1502, 1629 en 1672 spoelden hier walvissen aan. Onder een
afbeelding van die van 1629 gemaakt vindt men 't volgende versje
„Wanneer ons 't 4de licht van 't
nieuwe jaar kyvam groeten (4 jan.)
Is hier deez' wallevisch
j
(lang 63 voeten,
Van Noord wij k op de zee, naar
Zandvoort weg gestrand.
God were 't kwaad van rms
(en 't lieve Vaderland".
Men zag dus toen in het aanspoelen van zo'n walvis een ongunstig
voorteken, zoals men toen ter tijd
in alles wat afweek van de gewone
verschijnselen onheilspellende tekcns meende te zien. In de verbeelding van het bijgelovige volk was
het nog altijd als in het versje van
broeder Geraert, die zong:
„Duvele, die zijn in de lucht,
Kobolden, alven, nickers, maren".

DE KINDEREN VAN JERUZALEM
Volgens de sekretaris heeft de
oecumene ook hier ter plaatse nog
al geleden onder de voorjaarsziekte
influenza, of, zoals we dit vroeger
noemden de „Spaanse" griep! Er
zijn echter tekenen van herstel!
Dat bleek maandagavond 23 maart
in de Gereformeerde kerk, toen onder de bekwame leiding van de
dames Sterrenburg (regie) en Van
Nierop (piano) onder auspiciën van
het Oecumenisch , Contact Zandvoort, het passie- en paasspel van
Ds. Modderman: „De kinderen van
Jeruzalem" door een groot aantal
kinderen uit de verschillende kerken in onze gemeente, werd opgevoerd.
Een zeer boeiende gebeurtenis,
die door allen die er waren intens
werd beleefd en helaas door vele
anderen nodeloos werd gemist. Voor
dergelijke dynamische spelen (met
optochten) lijkt ons de pas gerestaureerde Gereformeerde kerk bijzonder geschikt. Deze laatste winterseizoen-avond van „Oecumenisch
Contact", die door Ds. P. J. O. de
Bruijne werd geopend, eindigde melr
een hartelijk dankwoord van pastoor Cleophas. Als plaatsvervanger
van de heer Gosen begeleidde de
heer Van Veelen het gemeenschappelijk gezang.
Een prachtige avond, die een
veel groter belangstelling had verdiend. Wat betreft de zomeraktiviteit van de stichting „Oecume-.
nisch Contact" kan binnenkort het
programma worden verwacht.

Wat gaat er met de kabelloods gebeuren?
Veertien dagen geleden berichtten
wij, dat de heer M. Cerni, die de
kabelloods aan de van Lennepweg
voor 10 jaar pachtte met de bedoeling er een televisie-studio van te
maken en de beide zomermaanden
de ruimte te benutten voor strandhal met diverse amusements-attracties, van het college van B. en W.
bericht zou hebben ontvangen, dat
tegen de exploitatie van deze
strandbal bij het gemeentebestuur
bezwaren bestonden, in verband
met het daar vlaitbij gelegen caravancamp en te verwachten hinderlijk rumoer in de nachtelijke uren
bij het vertrek van de gasten uit
deze strandbal.
De heer Cerni deelt ons thans mede, zulk een weigering van het ge-,
meentebestuur nog steeds niet te
hebben ontvangen, zodat hij nog
steeds niet weet, waar hij aan toe
is. Wij achten een dergelijke gang
van zaken zeker bevreemdend. Door
het uitblijven van een beslissing
van B. en W. heeft de heer Cerni,
- naar deze ons verklaarde - reeds
veel financiële schade geleden en
bovendien gaat de tijd, om iets te
ondernemen, steeds meer dringen.
Van de zijde van het gemeentebestuur vernamen wij, dat aangelegenheden van juridische aard in
hoofdzaak de verzending van het
afwijzend schrijven voor een strandhal, hebben vertraagd. Het definitieve standpunt van B. en W. zou
echter elk ogenblik kunnen verwacht worden.
De moeilijkheid zit dus in het exploiteren van de strandbal, daar
tegen het inrichten van een televisiestudio bij B. en W. geen bezwaren bestaan en ook niet kunnen bestaan. Wij betreuren het daarbij,
dat B. en W. hier een afwijzend
standpunt lijken te gaan innemen.
Zandvoort heeft behoefte aan amusement en de plannen, die de heer
40 JAAR NEDERL. PROTESTANTENBOND IN ZANDVOORT
Op 4 april 1924 werd in Zandvoort gesticht de Zandvoortse kring
,,Godsdienstig leven". Enkele jaren
na deze oprichting sloot de Kring
zich aan bij de Nederlandse *Protestantenbond, waarbij bewust gekozen werd voor het Vrijzinnig Protestantisme. Het kerkgebouw in de
Brugstraat -no. 15 werd hierdoor
gemaakt tot een Godsdienstig tehuis
voor de in Zandvoort verspreid
wonende Doopsgezinden, Evangelisch Luthersen, Remonstranten,
Vrijzinnig Hervormden en buitenkerkelijken.
Van • 1924 tot 1934 had men een
vaste' voorganger, namelijk Ds. N.
Padt, daarna trad nog enkele jaren
als voorganger op Ds. J. Kalma.
Na het vertrek van laatstgenoemde
had de Kring geen vaste voorganger meer en worden de wekelijkse
'zo'ndagsdiensten geleid door predi*kanten van genoemde verschillende
kerken. In het bestuur werden voor
zover mogelijk, leden van deze
kerken opgenomen.
De afdeling Zandvoort van de
Nederlandse Protestantenbond, die
de naam „Zandvoortse kring Godsdienstig leven" bleef voeren, nam
van jaar op jaar in groei en bloei
toe. Naast de wekelijkse godsdienstoefeningen wordt er door de Kring
godsdienstonderwijs gegeven, onder
andere ook op twee openbare Zandvoortse scholen. Er is een zondagsschool voor kinderen van 6-12 jaar,
de vereniging „Vrouwenhulp", die
belangrijk maatschappelijk werk
verricht en een vrouwenvereniging
met een daaraan verbonden „vrouwenhandwerkclub", terwijl ook een
groot aantal diensten door de Kring
worden verzorgd in „Het huis in de
duinen".
Ter gelegenheid van de herdenking van dit 40 jarig bestaan zal
op zondag 5 april des middags om
half drie een herdenkingsdienst
worden gehouden, waarin de eerste
predikant, Ds. N. Padt zal voorgaan. Na de dienst zal er dan gegelegenheid bestaan het bestuur
met dit 40 jarig jubileum geluk te
wensen.
WAT ONZE LEZERS
ERVAN DENKEN
Hieronder een nieuwe reactie
van enkele lezers. Naam, en adres
van de inzenders zijn ons bekend.
Red.
Hoe beslist de raad??
Het was voor het eerst dat wij
een raadsvergadering der gemeente
mee maaktpn. Hier,hebben wij veel
kunnen leren, vooral hoe"de Zandvoortse belangen er worden behartigd. Het zou wel eens goed zijn,
als hier meer ingezetenen naar toe
zouden gaan. Volgens onze' mening
zouden er dan beslist andere menscn Zandvoort gaan vertegenwoordigen. Een paar heren moesten door
de voorzitter enige malen tot de
orde geroepen worden, daar zij
voor het eerste begrip van vergaderen, hoewel heren op leeftijd,
nog totaal geen begrip toonden,
speciaal wat het dienen der Zandvoortse belangen betreft.

Cerni ons voorlegde, voorzien daarin weer voor een groot deel. Rumoer bij vertrek lijkt ons uitgesloten, daar de heer Cerni de uit- en
ingang wil verplaatsen naar de van
Lennepweg en daar het gebouw geheel geluidsdicht wordt gemaakt in
verband met de televisie-opnamen,
behoeft ook hier geen gerucht te
worden gevreesd. Wij hopen van
harte, dat hier alsnog
een voor
beide partijen bevredigende oplossing zal kunnen worden gevonden
en hopelijk met spoed. Wat de
heer Cerni betreft, diens uitgebreide relaties in de amusementswereld
stellen hem zeker in staat, in onze
gemeente gepast amusement te
brengen, zoals we dat tot nu toe nog
niet hebben gekend en zeker niet
van een „Oberbayerngehalte", zoals
oorspronkelijk werd gedacht en
door velen gevreesd, doch-verantwopi-de feestelijke avonden, waarbij
artistcn zullen optreden met wereld
naam. Daarom zouden we de opening van zulk een strandhal, die
bovendien nog talrijke andere aspecten biedt voor het houden van
congressen e.d. ten zeerste toejuichen.
Doch laat men van gemeentewege
de heer Cerni in elk geval een ja
of neen doen horen, opdat deze weet
waar hij aan toe is.
K.
PAASFEEST
De gereformeerde kerk aan de
Julianaweg no. 15 organiseert in
het kader van de Oecumenische
gedachte op 1ste Paasdag in de
Gereformeerde kerk aan de Julianaweg een Paasfeest voor iedere
belangstellende. Ds. P. J. O. de
Bruijne, gereformeerd predikant in
onze gemeente, hoopt daar te spreken over het onderwerp: „Het is
ook niet om te geloven". Het kerkkoor onder leiding van Chr. Gastel
verleent aan deze bijzondere dienst
medewerking. Wij bevelen de viering van dit Paasfeest van harte in
Uw belangstelling aan. De aanvang
werd gesteld op 7 uur 's avonds.

O n d e r t r o u wd:
J. R. A. H. GROSZE NIPPER
»en
GEZINA DE LOUW
- •
Het huwelijk zal voltrokken worden
ten raadhuize te Zandvoort op donderdag 23 april a.s. te 10.30 uur,
waarna kerkelijke inzegening in de
parochiekerk H. Agatha.
Zandvoort, Hogeweg 15.
Haarlem, Gen. de la Reystr. 3rd.
Receptie van 3-5 uur in Restaurant
Zomerlust, Kosterstraat 5.

J. F. ZWERVER
ARTS

afwezig
tot 6 april
Praktijk waargenomen door
Dr. R. Drentli, Dr. P. Flieringa,
Dr. H. K. van'Es
Begrafenissen

-

Crcmatie's -

Rouwkamer

JAC. KOPER

DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872
Verzekering in Natura
Inlichtingen geneel
vrijblijvend.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
t

't Gemeen t c Zandvoort

Bekendmaking1.
Burgemeester en wethouders van
Zandvoort brengen ter openbare
kennis, dat zij hebben, besloten met
toepassing van artikel 20 der Wederopbouwwet vergunning te verlenen voor het bouwen van een
noodkerk op het terrein tussen' de
algemene begraafplaats en de Linnaeusstraat.
Het bouwplan ligt vanaf heden
tot en met donderdag 2 april _1964
op de gemeentesecretarie (afd. algemene zaken) voor een ieder ter
inzage.
Gedurende 'de termijn van- tervisielegging kunnen belanghebbenden bezwaren tegen het verlenenvan deze vergunning schriftelijk bij
hen indienen.
Zandvoort, 25 maart 1964.
Burgemeester en
Wethouders voornoemd,
De Burgemeester,
VAN FENEMA,
De Secretaris,
W. BOSMAN.
:

„OEFENING STAALT SPIEREN"
Gedurende de Paasvacantie van
27 maart t.m. 6 april zullen er
geen lessen worden gegeven.
In het kader van ons 60-jarig beslaan zal de Kennemer Turnkring
haar jaarvergadering in Zandvoort
houden en wel op donderdagavond
2 april a.s., aanvang 8 uur ;n Hotel
C. Keur. De periodiek aftredende
bestuursleden mevr. A. Donkersloot
(S.S.H., Velsen) en W. Oostdam
(Turnlust, Beverwijk) zijn herkiesbaar. Bij de behandeling van het
technisch programma zullen tevens
de door O.S.S. op 5 juli te houden
wedstrijden besproken worden.
De in het kader van het O.S.S.DOKTEBSDIENST .
'-.-"'
jubileum geprojecteerde scholenInlichtingen over de diensten
ontmoeting gymnastiek zal .plaats
tijdens de Paasdagen worden ver-p
vinden op zaterdagavond 11 .april
a.s. in de WilhelminascKpblr-4=--^ --• • vstrekt=via het te^efoonnmnmer2jV ani
de h'uisarts.
' •' ~ ~~~*
K.J.C. „NOORD"
DIENST
WIJKVERPLEEGSTERS
De stand in maart is?
Zondag 29 maart: Zr. A. Lange1. J. Hoogendijk
15.054 p.
veld, Gasthuishofje 27, telef. 2791.
2. Mevr. Roest
14.426 p.
Maandag 30 maart: Zr. S. M. de
3. J. Paap
14.338 p.
Wilde, Zeestraat 67, telef. 2720.
4. J. Koning
14.218 p.
VERLOSKUNDIGE:
STICHTING
l Beide Paasdagen: Mej. G. Bokma
„OECUMENISCH CONTACT"
Sophiaweg 3, telef. 2816.
De stichting „Oecumenisch Contact" zal ook het komende zomerDIERENARTS:
seizoen een nieuwe „welkomfolder"
Zondag 29 en maandag 30 maart:
laten uitreiken aan alle nieuw in
G. Verhagen, Antonie Fokkerlaan
Zandvoort binnenkomenden. Slechts
31, Haarlem, telef. 02500 - 63070. .
df- adressen van de plaatselijke
APOTHEKEN:
kerken werden erin opgenomen.
Van zaterdag 28 maart t.m. vrijVoor de aanvangstijden van de
dag 3 april na 6.30 uur 's avonds:
kerkdiensten wordt — mede in
avond-, nacht- en zcndagsdienst de
verband met de zeer vele en van
Zeestraat-apotheek M. J. Kerkmaand tot maand wisselende tijden
van de Missen voor Duitse badgashoven-Nieuwenhuis, Zeestraat 71,
telefoon 3073.
ten, verwezen naar de plaatselijke
er kerkelijke bladen en tevens naar
Echter uitsluitend voor receptenhet mededelingenbord bij de kerspoedgevallen. De diensten wisselen
ken.
's zaterdagsavonds om 6.30 uur.

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

-

TELEFOON 2682

ONZE BIJZONDERE REKLAME:
. '
500 gram SCHOUDERCARBONADE . . . . ƒ3,-j, 1 ,;
500 gram PRIMA RUNDERLAPPEN.,..).'. ƒ2,75 ;'
500 gram LENDE ROLLADE . . ' . . i:.'.
100
100
100
100

gr.
gr.
gr.
gr.

VOOR DE BOTERHAM:
'j
f
i
150'gr. Gel. Lever . . .
Pork en
Pekelvlces . . . . 85 et.
150 gr. FekeVvlees . . .
Gebr. Gehakt en ï i
250 gr. Gek. Worst . . .
Pekelvlces
85 et.
250 gr. Leverworst
150 gr. Ham
98 et.
Diepvries kippen in voorraad. '
W« wensen U prettige Paasdagen.

' ïj

98
85
95
80

et..
et.
et.
et.'

ERKENDE PHILIPS
IjmOSEHICE

Electro-Radio
Technisch Bureau

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS - ERRES - BLAUPUNKT

Zandv. Middenstands Centrale
Deelt mede dat de winkels gedurende de a.s.
PASEN geopend mogen zijn:
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

tot
tot
tot
tot

22
22
22
22

De Amsterdammer
Alleen Kosterstraat 13 a

uur
uur
uur
uur

De verplichte middagsluiting in de maand april
bluft van kracht. De zondagen in april mag
men geopend zijn van 9 tot 20 uur.
Het bestuur.

Nette jongen gevraagd
om opgeleid te worden tot zetter
of drukker. Loon volgens C.A.O.
5-daagse werkweek, waarvan één
dag verplicht schoolbezoek.
; Aanm.: Drukkerij F. van Deursen,
Schoolstraat - Telefoon 2507

Dagelijks geschilde AARDAPPELEN
40 et. per kilo
Voorgebakken Patat Frites
60 et. per 1/3 kilo
Golden Delicious
80 et. per kilo

Paviljoen „De Vijverhut"
. VONDELLAAN 46 - TELEF. 2538

1 kilo FYFFES BANANEN

10 PERS SINAASAPPELEN
90 et.
4
5
10
10
5
4
3
10

HANDPEREN
ƒ1,65 p. kilo

JAFFA's
JAFFA's
JAFFA's
VALENCIA's '
VALENCIA's
VALENCIA's
GRAPE FRUIT
CITROENEN ... .

Dagelijks aanvoer van:
Spinazie - Andijvie - Sla
Raapstelen, Rabarber, Komkommer -""Radijs - Tuinkers
Bloemkool - Tomaten.
l'/i kilo JONATHANS .. 98
l1/» kilo Lombart Caville 98
1 kilo Golden Delicious 80
1 kilo Golden Delicious 120
l'/skilo Moes goudrein.
98

| 10 EIEREN voor

ONS SUCCES: Dinsdag
10 kilo Zeeuwse kleiaard. 1,35

Donderdag:
''
SLA-DAG ! !

.. 100
.. 100
.. 140
... 90
.. 100
.. 100
100
125

ATTENTIE
H.H. Hotel en Pensïonhouders

heel en gesneden
Komt eens praten voor het komende seizoen
Het bespaart U veel tijd en geld

De Amsterdammer
KOSTERSTRAAT 13A

Zorgt U ,dan voor een goede wegenkaart!

Michelin Autokaarteh
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG is - TELEF. 4321

'WW

De a.s. Paasdagen natuurlijk ôôk naar

PAVILJOEN-CAFÉ- RESTAURANT .

HET KARREWIEL
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' ioder geroemd!
LUNCH EN DINER TEGEN POPULAIRE PRIJZEN.
BIER EN LIMONADE ELEKTRISCH GEKOELD.

HISTOR
VERVEN

Eigen parkeerterrein en rijwielstallïng
Wandelknarten verkrijgbaar voor Nat.park „de Kennemer duinen"
LET OP HET ADRES: Kop Zecweg, einde Noord Boulevard.
Het gehele jaar geopend.
Exploitatie: J. M. A. Groenendaal.

Verkrijgbaar bij:

Keesman's schildersbedrijf
•> -

rJan Steenstraat l

- Telef. 2425

TEKENS ALLE KLEUREN KRUGOMUR.
»Ruime;sortering KWASTEN, rechtstreeks van.de
-fabriek en ruime collectie behang in voorraad.

Verwen Uw ogen!
Pasen met een goede zonnebril!
Wij hebbon een grote sortering,
o.a. RAY BAN, ZEISS en POLAROID.

Brillenspecïalist LOOMAN

Koelkasten

Mr. Opticien

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5
Op monturen
Erkend fondsleverancier
vastgestelde vergoeding.
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

Eeri echte gezinsauto

:•;-

>

F. H. PEN A AT
Zandvoort - Kostverlorenstr. 7 - Tel. 02507-2534

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.
;

Soendastraat 17 Tel.'02500 - 50131

Haarlem

Levering alle soorten tegels in kleuren.
Ook voor Hotels en,pensions.
:
Laat,vakkundig Uw oude paden In .orde maken.

V.W. -

Haltestraat 63 - Telef. 2214

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

OPEL -

TAUNUS 17 M

Paasdagen prettig en blij,
Daar hoort een extra sigaartje bij!
Als U bij Drommel binnenloopt,
Weet U, dat U naar genoegen koopt!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltcstraat 9
Telefoon 2151
Kerkstraat 35
Telefoon 2452

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Akersloot

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een pr«s,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ 4795,-' tot f 4995,-.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt "een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Garage Jac. Versteege & Zonen
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrytszeker.

betaalt voor lompen 30 et. per kg. Tijdschriften
kranten en karton 5 et. per kg. Lood 60 et. p. kg.
Zink 50 et.; roodkoper ƒ1,85; geelkoper ƒ1,30,
alles per kg. Tapijt en gewatt. deken 8 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.

C. J ,PAAP
Burg. Beeclunanstraat 33
Telefoon 4755
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

Voorjaars weelde

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA

Zie onze mooie collectie
DAMES PTJLLOVERS en VESTEN.

ALLE VERZEKERINGEN
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394 .
'Agent Levensverzekering Mij.
Utrecht. -Holland Greep van
1859 Schade Verzekering.
Stichting Vezeno Ziektekosten
Kostprijspolis. Auto verzekering.
FINANCIERINGEN.
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 21 maart 1964:
Intimis - Zandvoortm.
0-3
Kinheim.,4 - Zandvoortm. 2 af g.
Adspiranten:
Renova a - Zandv. b gest.d.regen
Zandv.m. e - H.B.C, f
2-2
Zandv.m. f - Kenn.land d
3-0
Vriendschappelij k:
Zandvoortm. a - D.E.M, a
2-3'
Pupillen:
Ripperda a - Zandvoortm. a 1-0
Zandvoortm. c - T.H.B, a . 0-7
Sp.vogels a - Zandvoortm. d 15-0
D.C.O. b - Zandv. e gest.d.regen
Renova c - Zandvoortm. t'
0-4
Uitslagen zondag 22 maart 1964:
Ripperda l - Zandvoortm. l 2-5
H.F.C. 4 - Zandvoortm. 3
3-4
Zandvoortm. 4 - E.D.O. 5
0-0
R.C.H. 7 - Zandvoortm. 5
4-6
T.Y.B.B. 9 - Zandvoortm. 8 3-3
Junioren:
Zandvoortm. a - D.S.S. a
3-0
H.F.C. f - Zandvoortm. e
1-4,
Programma zaterdag- 28 maart '64:
3 T.Y.B.B. - Zandvoortm. 2 15 u.
Programma maandag 30 maart
(2e Paasdag;):
Zandvoortm. - Hillegom 14.30 u.
E.T.O. 2 - Zandv.m. 2 14.30 u.
69. Zandv.m. 7 - D.S.S. 5 12.30 u.
73. Haarlem 8 - Zandv.m. 8 9.45 u.
Junioren:
92. H.F.C, a - Zandvoortm. a 12 u.
VOOR HEN DIE DAMMEN
Hier weer enig damnieuws. De
partij die grote spanning teweeg
bracht was die tussen de heren E.
Fransen en J. Ovaa. Lange tijd
stond Ovaa één stuk voor, maar
door zeer goed spel wist Fransen
toch nog remise te forceren. Een
mooi resultaat. Hier de verdere
uitslagen:
E. Fransen - J. Ovaa
1-1
M. J. Klatser - J. van Dijk 0-2
P. Versteege - C. Draijer j r. 0-2
M. J. Klatser - C. Draijer sr. 0-2
J. van Dijk - F. van Beem 0-2
P. Vesteege - L.J. v.d. Werff 1-1
G. ter Wolbeek - J. Schuiten 2-0
i
,
a
K.J.C. ZANDVOORT
.
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoorl de elfde en tevens laatste
ronde van de Paas wedstrijd. De
eindstand luidt: 1. J. Zwemmer; 2.
N. ten Broeke; 3. G. Meyer; 4. J.
Boekhout; 5. J. Paternotte.
z
De „eier-avond" vond plaats op
woensdag 25 maart j.l.

PULLOVERS, ronde hals, korte mouw
PULLOVERS, v-hals, l/m
DRALON DAMESVEST, met kraag ....
DAMESVEST, 100% wol
DAMES PULLOVEE, rolkraag, helanca

DINSDAG 31 maart a.s. begint de verkoop van

- nieuwe Staatsloten
Brederodestraat 24 -

Telefoon 2283

Gemeubileerde kamer
gezocht!
voor bureau. 3 a 4 keer in de maand aanwezig.
H. Grefkes, 415 Krefeld, Postfach 317. Deutschland.

MET PASEN EEN EXTRA STUKJE VLEES !
HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS!'
dat is het devies van:

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939 .
ZANDVOORT
Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .
Wilt U s.v.p. tijdig bestellen
voor de komende Paasdagen?

Voor lekker Paasbrood
GEBAK en TAARTEN
naar

Bakkerij van der Werff
Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

*
+

•
*
4

Koelkasten
SIGMA 123 Itr
MARIJNEN, 135 Itr
MARIJNEN, 160 Itr

ƒ 298,ƒ325,ƒ398,-

Rijwielen

•

KINDERRIJWIELEN
/ 88,FONGERS RIJWIELEN,
geheel compleet /190,—
Tevens Locomotief, Rudge en B.S.A.
dealer.

•

Vraagt onze prettige betalingsregeling.

•

Firma Schuilenburg

•

Grote Krocht 5-7 - Telef. 2974

A. HOEKEMA
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES.
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

ƒ14,95
ƒ,10,75
ƒ22,75
ƒ 19,75
ƒ19,75

Kerkplein 8a - Zandvoort

+

Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon 3369

GROTE KROOST 18

TAXI 2600

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

EEN VERERENDE UITNODIGING
De heer W. Buchel te Zandvoort
is, als enige Judoka in Nederland
door de Europese Judo Unie, die in
juli a.s. in Cannes de Europese Judo
clubkampioenschappen organiseert,
uitgenodigd, tijdens deze wedstrijden te willen optreden als scheidsrechter. Een ongetwijfeld vererend
verzoek, waarmede wij hem van
harte geluk wensen.

' Voor de komende Paasdagen
Alle maten en merken leverbaar.
PHILIPS SPECIALIST

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

en ongeregeld vervoer
is en bljjft Uw adres

Schildersbedrijf
f

9-.

voor, Nederland, Duitsland, België, Frankrijk,
~ ~ '""' en'Spanje zijn verkrijgbaar bij:

Voor
verhuizingen

ƒ1,50 |

Voorgebakken Patates Frites
Geschilde Aardappelen
Verse .Champignons
Blik Champignons

U trekt er met Pasen
uit?

ZIET ONZE SHOWROOM

ƒ1,40

Wij hebben in depot, dagelijks vers

Ook bij minder gunstig_ weer een genotvol en
romantisch plekje temidden van een bosrijke
natuur. Prima consumpties. Billijke tarieven.
• ONS GROTE SUCCES: PANNEKOEKEN!

Betaling desgewenst in overleg

P. KERKMAN

Waarheen met de Paasdagen?
Natuurlijk óók naar

alle merken.

Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio, en televisietoestellen.

Paas aanbiedingen

R.K. Hanze

Zandvoortse Handels Ver.

WASMACHINES en CENTEIFUGES

Koelkasten - Stofzuigers

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

J. KEUR

^
+

•
*
•
+
+

De gebeurtenis waar iedereen in Zandvoort over spreekt!
DONDERDAG 26 MAART GEOPEND:

N.V. Ijzerhandel „ZANDVO
GOED NIEUWS S Swaluëstraat 9

-

Telefoon 2418

v.h. „Het wonder van Zandvoort

verf
naaruw

099

U vindt daar een keurcollectie: IJZERWAREN, GEREEDSCHAPPEN, HANG- EN SLUITWERK, KOELKASTEN, GASFORNUIZEN,
TUINARTIKELEN, WASMACHINES, CENTRIFUGES.
Alle soorten gaas voor afrastering en hokken, asfaltpapier, rubberroid enz.
GROTE SORTERING CETA-BEVER BUITEN-BIJTS
Wij verkopen het bekende merk BUREX-VERFKWASTEN. Zuiver haar, een kwaliteitsproduct dat het langste meegaat.
Bij goede verf behoort een goede kwast, dus een „BUREX-KWAST"!

WITKWASTEN
ewinkel

[n 1964 brengt Verveta! niet alleen de zon in huis door haar
prachtige kleuren, maar ook door het spel O.S. '64.
Vervetal O.S. '64 is een exclusieve uitgave met authentieke
gegevens over de Nederlandse deelname aan de Olympische
Spelen van 1906 tot heden.
Vervetal O.S. '64 is, zolang de voorraad strekt, gratis verkrijgbaar bij aankoop van Vervetal.
Een compleet Vervetal-assortiment vindt U nu ook bij:

Als onze bijzondere openings-reklame:

o

deze week elke 25ste koper
een waardebon vao 5 gulden! ÖIMPISCHSPEL
Gaarne nodigen wij U uit tot een bezoek aan ons modern ingerichte winkelpand!

N.V. IJZERHANDEL „ZANDVOORT"
Swaluëstraat 9 - Telefoon 2418

Een gebeurtenis die
U niet mag missen!

BEZOEKT
tijdens de Paasdagen

d. Automatenspeelzaal

Do opvoering van de operette

„GRI-GRI"
van PAUL LINCKE.
Een muzikaal gebeuren van de eerste orde!

De Zandvoortse Operette Vereniging brengt
dit prachtige zang en kijkspel, waarvan U onzegbaar zult genieten, temidden van een exotische pracht, op maandag 6, dinsdag 7 en donderdag 9 april, aanvang 19.45 uur precies, in
THEATER „MONOPOLE*'
Kaarten zijn nog verkrijgbaar a ƒ 3,10 (belasting
inbegrepen) bij mevr. T. Schaap-Sleeman, KI.
Krocht 5, en voor zover voorradig des avonds
aan de zaal.

Kerkstraat 11

Primeur voor Zandvoort

De gehele dag
geopend

Heden (vrijdag 27 maart) OPENING
Gezelligheid!
De nieuwste speel-automaten

Sfeer!

Visrestaurant Duivenvoorden
HALTESTRAAT 49
Exclusieve sfeer.

VULSMA'S
-

r

WAFELEN

zijn weer terug op het strand vanaf Pasen!
bü TONY TEN BROEKE, Strandpaviljoen 2

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

NOTEN
Alle soorten.
DADELS, VIJGEN.
TAUGé - CHAMPIGNONS
BRAADKIPPEN
ƒ 1,75 per 500 gram
Grote sortering- Ie klas fruit.
FRUITMANDEN EN SCHALEN.
Alleen bü:

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

J. v.d. BERG
HALTESTRAAT 20

MONOPOLÏ
DONDERDAG 26, VRIJDAG 27 en
ZATERDAG 28 MAART - 8 UUR

iDDIE SCHIET
MET SCHERP
met: Eddie Constantine - Carla Marlïer - Titos
Vandis. Als Eddie-met scherp schiet stijgt de
spanning ten top! Zet U dus scherp. Opwindende sensatie op .de Balkan! In Cinemascope.
Toegang 14 jaar.
ZONDAG 29 en MAANDAG 30 MAART - 8 uur

DIE LUSTIGE WITWE
met Gunther Fliilip - Maurice Teynac - Geneviève Gluny e.a. Naar de beroemde operette
van Franz Lehar. Uw geliefde operette, Uw
geliefde melodieën in modern gewaad voor U
geserveerd.
Toegang alle leeftijden.
ZONDAG 29 en MAANDAG 30 MAART, 2.30 u.

Grote sortering visspecialiteiten.

POFFERTJES

TE HUUR!

Lorripen 30 et; kranten 7 et.; plat karton en tijdschr. 5 et.; tapijt 7 et.; gcmje en gewatt. deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 25 et, alles per
kg. Herenschoenen 25 et; kinderschoenen 15 et.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et.; lood 60 et.;
zink 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
Wy zyn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakencssergracht 93 - Tel. 16261 - Haarlem

TELEFOON 2707

NIETS DAN PECH
met Stan Laurel - Oliver Hardy.
U zult brullen van het lachen, bij de aaneenschakeling van de pech die Stan en Olie achtervolgt en U enige dagen plezier zal geven.
Toegang alle leeftijden.

PAASFEEST
met belangstellenden
Zondagavond (1ste Paasdag) 7 uur, in de
GEREF. KERK, Julianaweg 15."
Onderwerp: „Het is ook niet om te geloven!"
Spreker: Ds. DE BRUIJNE.
Kerkkoor o.l.v. Chr. Gastel.

GARAGE
Deze week hebben wij weer een speciale aanbieding!
NYLONS
89 et.
Heeft U een Dames of Heren suède jasje nodig?
Komt U eens vrijblijvend bij ons langs. Wij
geven U gaarne alle gewenste inlichtingen.
Wij kunnen ze U in diverse kleuren leveren!
JDAMES NAPPA SPENCEKS. HEREN suède
*n ANTIKA VESTEN. DAMES EN HEREN
PORTEMONNAIES, BEURSJES.
Een vrolijk Paasfeest wenst U

«LEBRU»

SEYSENER
HALTESTRAAT 23

JAC.
-

TELEF. 2159

onze bijzondere weekend
reclame:
PAASBROOD MET SPIJS
ƒ3,50 en ƒ1,75
PAASBROOD
ƒ3,- en ƒ 1,50
OPGEMAAKTE PAAS-CAKES
ƒ2,25
PAASTAARTEN, v.a
ƒ 4,~
250 gr. ALLERHANDE
95 et.
250 gr. BOTER ALLERHANDE
ƒ 1,30
250 gr. AMANDELKOEK
ƒ 1,75

200 gr. CARAMELS

eo et.

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze
PAASETALAGE!

VERSTEEGE & ZN.

Pakveldstraat 21

-

Neem desnoods
met Pasen één ei

Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Maar koop by NOTTEN "
Uw kinderltledy!

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.

Al deze merken uit voorraad leverbaar.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.

Ziet onze showroom!

NOTTEN

Paasaanbiedingen
Grootste sortering
Haltestraat 59 - Voorzorgzegels - Contantzegels

AN DVÖ
IEUWSBIA
24e jaargang no. 39

..TREKT U NIET AEN WAT VEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECttTf

Langs de vloedlijn

Een moeder heeft 20 jaar nodig
om een man van haar zoon
te maken; een andere vrouw
maakt een dwaas van hem in
20 minuten.
Robeit Frost

3 april 1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort.Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,—; franco per post f 7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Een belangrijk gebeuren
Ongeveer 17 jaar geleden werd,
door een groep enthousiasten vóór
• Twee belangrijke openingen
de operette in restaurant Zomerlust
een opvoering gegeven van de eerste
In deze tijd van de nadering van
acte van de operette „Gri-Cri" van
het zomerseizoen blijven de openinPaul Linckc. Het grote succes, met
gen van zaken en bedrijven onze
deze opvoering behaald, leidde ertoe
aandacht vragen. Een verheugend
dat uit het Zandvoortse gemengd
verschijnsel, omdat de dynamiek
koor,-dat geen bestaansmogelijkheid
van onze Zandvoortse winkelstand
meer bleek te hebben, de Zander duidelijk uit spreekt.
voortse operettevereniging werd
Vorige week waren het er twee,
opgericht, een vereniging, die in
die onze speciale aandacht opeisen.
onze gemeente zich nu reeds meer
In de eerste plaats de N.V. IJzerhandel ,Zandvoort', die in hel voor- ; dan 16 jaar lang wis t'te handhaven,
een belangrijke plaats ging innemen
malige winkelpand van ,Het wonder van Zandvoort' aan de Swalue- ' in het Zandvoortse culturele en
straat no. 9 een zaak opsnde in 1 verenigingsleven en met steeds
stijgend succes een groot aantal beijzerwaren, gereedschappen, ' tuinkende en minder bekende operettes
artikelen, verfwaren en dergelijke.
over het voetlicht wist te brengen.
Het zijn^ de heren M. v.d. Aar jr.
Het enthousiasme voor deze veremen H. van Zantvoort, die deze byzonder fraaie zaak openden, die , ging is nog steeds zeer groot. Met
veel liefde en opoffering werkt men
nog steeds gedachten opwekt aan
jaar in -jaar uit aan de voorbereiding
de onvergetelijke Kees Schaap, ( die
van de twee uitvoeringen, die men
in deze oud-Zandvoortse winkel
per jaar geeft en dank zij de bezie,Het wonder van Zandvoort' zijn
lende leiding van wijlen Kees
kleine bazar had, een zaak, die speSchaap, die de man was, die onze
ciaal bij de oud-Zandvoorters zeer
operettevereniging groot maakte,
in trek was en bogen kon op een
staat men in het Zandvoortse verjarenlang bestaan. Thans heeft ook,
enigingsleven nog altijd op het eerzij het na wel zeer tragische omste plan, thans onder
de niet minder
standigheden in verband met het
energieke leiding1 van Wim van der
overlijden van do heer Kees Schaap
Moolen. Een uitvoering, waarvoor
en daardoor opheffing van de winkel, het moderne zakenleven beslag' we Uw speciale aandacht komen
vragen is de opvoering van het werk
gelegd op dit prachtige winkelpand,
dat de stoot gaf tot de oprichting
bijzonder ruim en voorzien van
der vereniging, namelijk de reeds
enorm grote etalage ramen, waareerder genoemde „Gri-Gri", de bedoor men een fraai overziciit krijgt
kende en populaire compositie van'
van hetgeen men _in de winkel te
een der grootmeesters
onder de
bieden heeft. Het moet worden geoperette-componisten Paul Lincke,
zegd; dat de beide nieuwe eigenaars
die met.dit werk een operette schiep
alles in het werk hebben gesteld,
die tot de klassieken, en nog altijd
om deze nieuwe zaak zo aantrekketot een der meest geliefde op het
lijk mogelijk,te maken. Prettig en
repertoire behoort. We hebben vorioverzichtelijk
opgesteld in' de
ge week een gedeelte van de repediverse, afdelingen krijgt men reeds
van buiten af;een.bijzonder-geslaagd, _titie_meegemaakt en mogen vastoverzicht over.'Hetgeen, men U hief
te bieden'heeft. En~dat is waarlijk
Men kan er genieten van de meest
niet gering. Wij raden U aan, U
uitgelezen visspecialiteiten tot aan
daarvan zelf eens te gaan overtuihet gewone gebakken visje en de
gen, want zonder meer kan deze
zoute* haring toe. Het was dan ook
mooie en grote ijzerhandel een bijgeen wonder, dat reeds direct van
zondere aanwinst genoemd worden
de opening af dit nieuwe en unieke
voor de Zandvoortse winkelstand en
Visrestaurant een grote boiangsteleen waardige voortzetting van een
ling trok. Wij raden U aan, er eens
zaak, die in de'loop van vele jaren
een kijkje te gaan nemen, want het
in Zandvoort een begrip was
is beslist de moeite waard.
geworden. De "opening, die j.l.
Wij feliciteren de firma van Duidonderdag plaats vond, getuigde
venvoorden & Zonen van harte met
daarvan door een' grote beiangsteldeze prachtige uitbreiding van hun
ling en zeer vele fraaie bloemstukbedrijf dat het in Zandvoort zeker
ken. Wij wensen de beide energieke
zal doen en in een reeds lang geondernemers van harte in dit nieuvoelde behoefte voorziet.
we .Wonder van Zandvoort' heel
veel succes toe.
~
".
Desillusie.
Het begon zo hoopvol, tweede
Visrestaurant
Paasdag tijdens de wedstrijd van
In de HaltGStraat no. 49 opende
ons elftal tegen koploper Hülegom.
de firma van JDuivenvoorden & ZoMet een blanco stand ging de rust
nen vrijdag j.l. een bedrijf dat een
in na een strijd die het aanzien ten
primeur betekende voor onze gevolle waard was en menig fraai
meente. "Want een Visrestaurant
staaltje van voetballen te zxen gaf.
kende Zandvoort tot nu toe nog
Hier waren twee partijen in het
niet. De fraaie inrichting, die thans
veld, die volkomen tegen elkaar
werd geopend, betekent dan ook een
waren opgewassen en de einduitunicum in Zandvoort. Do heren van
slag viel dan ook moeilijk te voorDuivenvoorden. hebben van dit resspellen. Met hoopvolle verwachtintaurant een waar juweeltje weten
gen ging dan ook de tweede helft
te maken. Er heerst sfeer in dit inin. 'Maar het leek wel, of na het
terieur dat geheel aan het karakter
eerste, enigszins verwarde doelpunt
van de bestemming werd aangepast
van onze gasten ontstaan uit een
Wanden en plafond werden gedrahoekschop met een kluwen van
• peerd met visnetten, Wim Sluijs
spelers voor ons doel, de fut er bij
schilderde een prachtige decoratiede onzen uit was. Toen werd onze
ve. achterwand met maanvissen, het
hoop een desillusie en-met een 3-0
elpctro technisch bureau Zwemmer
achterstand moesten we in Hillegom
bracht een zeer exclusieve verlichonze meerdere ' erkennen na een
ting aan, die doet terugdenken aan
uitermate sportieve wedstrijd, die
de ouderwetse olielamp-verlichting
ondanks onze nederlaag toch boeien het aannemersbedrijf
van de
end en spannend bleef. We zouden
firma Berkhout in de Swaluëstraat
kunnen wijzen op ons gebrek aan
schiep vaq deze voormalige opslaggoede vleugelspelers, we zoude,n ons
ruimte een interieur,
dat zonder
kunnen afvragen hoe het mogelijk
meer weldadig aandoet en gedachwas, dat Hillegom tot tweemaal toe
ten opwekt aan een bierkelder.
een vrijwel vrij veld voor zich vond
waardoor doelpunten verre van
moeilijk was. We blijven er echter
bij, dat onze jongens alles op alles
hebben gezet, om deze wedstrijd tot
een goed einde te brengen, maar
Hillegom bleek- in de tweede helft
beduidend» sterker en hun wil om te
overwinnen werd in daden omgezet,
onze wil helaas niet. Dat was jammer, heekerg jammer en een desillusie, dat willen we graag erkennen
Kampioenskansen zijn in deze competitie nu verkeken, ook dat is
jammer, want een. elftal in de eerste klas moet ook 'een Zandvoorts
belang worden geacht. Voor dit
jaar is deze kans weer verkeken.
Het lijkt >wel, of hot niet zo mag
zijn. Een eervolle plaats op de ranglijst, hoe belangrijk ook op zichzelf,
bevredigt ,ons toch niet. En daarom
moeten we maar weer onze hoop
vestigen op het volgend jaar. Moge
het voor het bestuur aanleiding zijn
en evenzo voor de elftalcommissie
om voor de volgende competitie
met ernstig, overleg te werk te gaan
bij het samenstellen van het elftal,
dat dan weer moet trachten in de
competitie de erepalm weg to slepen
want nogmaals, het wordt nu toch
WULLÜM v.dL WÜRFF:
meer dan tijd, dat Zandvoort een
„De „Prix de Joke" is leuk
elftal in de eerste klasse krijgt en
voor de horen maar niks veür
méé 15.000 inwoners moet het toch
alleman!"
mogelijk zijn, zulk een elftal te
vinden,
,,
K.

,WURF-PRAET"

stellen, hoe aan deze komende opvoeringen, die maandag, dinsdag en
donderdag a.s. m theater Monopole
plaats vinden, de allergrootste zorg
wordt besteed. Wij hebben zo de
indruk, dat deze opvoeringen tot
een der hoogtepunten zullen gaan
behoren in de geschiedenis van de
Zandvoortse operette vereniging.
Niemand minder dan de grote
actrice Wiesje Bouwmeester heeft
men voor de regie kunnen aantrekke,n. Weet U wat deze expert van
onze Zandvoortse vereniging zegt?
Dat zij nog nimmer, een vereniging
op dit gebied heeft' meegemaakt,
waar met zulk een ernst en ijver
werd gewerkt en die ze dan ook tot
een der beste in ons land rekent.
Dirigent G. Kruijff is geen gemakkelijk mens, hij stelt aan koor en
solisten en orkest zeer hoge eisen
en het duurt héél lang, voor hij
tevreden is. Doch dit waarborgt ook
op" muzikaal gebied een prestatie
van de eerste orde. En de balletten,
die Ferry Zelvers instudeerde zullen onder zijn leiding weer
een lust blijken te zijn voor het oog.
Het werk zelf is kostelijk van inhoud. Het eerste bedrijf speelt in
Afrika aan het hof van de negerkoning Magawewe. U zult er vele
van de medewerkenden zien optreden als negers en negerinnen en het
gegeven zit vol met komische situaties, waarvan wij U verder niets
verklappen. Wij kunnen U slechts
met de meeste klem aanraden, dit
kostelijke werk te gaan zien en horen, het belooft een voor Zandvoort
zeer belangrijk gebeuren te worden.
Het bestuur moet er enorm veel
kosten voor maken en de financiële
situatie van de vereniging is toch al
niet al te rooskleurig. Toont daarom
dat U belangstelling hebt voor het
belangrijke culturele werk, dat de.
Zandvoortse opêrettevereniging in
onze gemeente verricht en gaat U
eens kennis maken met deze uitvoering. Wij verzekeren U, dat U
een kostelijke avond te wachten
staat.
„

De Veenendaalse
Haltestraat 55
Ie keus, naadloze

NYLONS
zeer goede kous
maat 8'/»-11 .

95 et. per paar
Ook verkoop van. LIBELLE
en SUPP-HOSE kousen.

Een hoekje in onze showroom
INDISCH ETEN? •
Dan naar
Indisch Restaurant

Annex Hotel-Café-Restaurant
„PALERMO"
Alle kamers met centrale
verwarming en warm water.
Naast onze Indische
óók HOLLANDSE keuken
Kerkstraat 27 - Zandvoort
Telefoon 2537

/t
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

BADHOTEL
Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Faulus Loot l - Telefoon 4941
ledere avond optreden van het internationaal
bekende

Karlheinz Dörr-Tri
Een ^itgelezen

Menu

in een gezellige intieme sfeer
vindt U in
""Café-Réitaurant

uit Salzburg.
Bezoekt onze bar „IM VVEISSEN RÜSSL" en BIERKELDER.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

Dranken bestellen? OfifiO
Brolcmeier bellen! L\J\JL
BLOEDAFNAME-AVOND
ROODE KRUIS
De afdeling Zandvoort van het
Nederlandse Robde kruis organiseert de jaarlijkse bloedafnameavond op dinsdag 7 april in hotel
Keur aan de Zeestraat.
Donors kunnen zich opgeven bij
de heren W. v.d. Ban, Westerparkstraat 25,; J. M. Eantjes, Groen van
Prinstererplein 5, J. de Jong, Oranjestraat 12, A. Loos, J. P. Heijeplantsoen 3 en F. Poots, Haarlemmerstraat 24.
UITVOERING
V
ACCORDEONVERENIGING
De accordeonvereniging ,Zandvoort'
zal ter afsluiting van het winterseizoen op zaterdag 4 april een uitvoering geven in restaurant Zomerlust onder leiding van de directeur,
de heer J. M. Davids. Zowel het
grote als het jeugd-orkest zal optreden, terwijl na de pauze diverse
leden zich als solisten zullen laten
horen. Een bal, met medewerking
van het ennsemble ,The Sensations'
zal de avond besluiten.
„DE VLIEGENDE SCHOTEL"
De Hervormde jeugdvereniging
„De vliegende schotel" organiseert
heden vrijdag 3 april in het Jeugdhuis van de Hervormde kerk een
avond voor ouders, verzorgers en
belangstellenden.
Het programma bestaat uit cabaret, verzorgd door „de Vliegende
schotel", zang verzorgd door de zustervereniging „de Sneeuwbal" uit
Heemstede en. een „two persons
show" van de Hervormde jeugdvereniging „In de Moriaen" uit
Leiden.
K. J. C. „NOORD"
Eind stand in maart is:
1. Mevr. Luiten
2. J. Koning
3. J. Hoogendijk
4. Mevr. Roest

19502
19004
18926
18788

BEGIN VAN BRAND

Vrijdagmorgen 27 maart omstreeks
half elf werd brand gemeld in een
flatgebouw aan de van Lennepweg.
Drie hoog op nummer 12 bleek een
oliekachel in brand te zijn geraakt.
De brandweer wist na enkele ogenblikken, het vuur te doven. De schade, die werd aangericht, was betrekkelrjk gering.
H O O G W A TE R
April
Strand
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
8.48 4.30 21.2716.30 12.30-19.30
9.58 5.30 22.47 18.— 14.00-20.30
11.32 6.30 24.22 19.30 15.30-22.00
.22 8.- 12.56 21.— 4.30-11.00
1.28 9.30 13.48 21.30 5.30-11.30

2.11 10.— 14.29 22.30 6.00-12.30
2.50 11.— 15.09 23.- 7.00-13.00
Samengesteld door P.v.d.MtjeKCzn.

Kerkstraat 15 - Zandvoort
Telef. 2253
Wij vragen tevens Uw speciale aandacht voor onze
geheel nieuwe afdeling
patisserie
F.J.E. van Houten & Zonen

Serie
1964

HOTGL 801/WiS
Annex CABARET EXTASE
ZANDVÖORT
t Het gehele jaar geopend
Van 3 t.m. 9 april, elke avond
8.30 uur:
Het orkest
„THE FOUR LADS"

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ 895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren / 49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELE.VISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties tnuis

*
Het duo
LOS DEL ALCAZAR4
met originele
Flamenco dansen.

Grote keuze in Draagbare
Radiotocstellen.

The Romanoff Duo
Twee voormalige leden van
het beroemde Bolshoi Ballet,
met hun klassiek-acrobatisch
adagio-nummer.

ƒ 149,/1G8.—
PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

*
,
Zondag MATINEE
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wijzigingen voorbehouden.

Er is
maar
één
adres

Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDINGÜ

Radiatoren en
Plintverwarming
«TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Hotel-Café-Restaurant

Alle soorten baby-wol!

„De Wolbaal"

Haltestraat 12a . Telef. 2099
Kerkplein 8 - Tel. 3599
Restaurant a la Carte
Menu's vanaf ƒ 3,75
Een speciaal adres voor:
kreeft, Langouste en zalrn.
Aan tafel voor U bereid:
Fondue Bourgignon
Fondue Neuenburg
F. J. C. van Houten & Zn.
'B Maandags gesloten

CoupeVoor de nieuwe modekapsels
voorjaar 1964
SALON DE COIFFURE

Haltcstraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.

GARAGE

Koelkasten

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21

-

Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer. van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Ziet onze showroom!

Voor de komende Paasdagen
Alle maten en merken leverbaar.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN

PHILIPS SPECIALIST

TOLWEG 18 - TELEF. 4321

F. H. PENAAT
Zandvoort - Kostverlorenstr. 7 - Tel. 02507-2534

Voor de a.s. plechtige
eerste H. Communie
hebben wij voor U een mooie collectie

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT'

KERKBOEKEN - KRUISJES - MEDALJES
KINDERBIJBELS en vele andere geschenken.

Voor leden komt beschikbaar de woning voor
een bejaard echtpaar

Gasthuishofje no. 6

S september naar
Lisxemburg

Huurprijs per week ƒ 9,85.
Opgave vóór dinsdag a s. 's avonds 7 uur schriftelijk bij de secretaris D. van Dijk, Dr. C. A.
Gerkestr.22, onder opgave van liet rangnummer.

6 daagse vakantie tocht
Nog enkele plaatsen vrij
in de luxe toeringcar.

<\
'il

Inlichtingen: C. Draijer, Potgieterstraat l, en
G. Korkman, Zr Dina Brondersstraat 33.
betaalt voor lompen 30 et. per kg. Tijdschriften
en kranten 5 et., karton 4 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink, 50 et; roodkoper ƒ 1,85; geelkoper ƒ 1,39,
alles per kg. Tapy't en gewatt. deken 8 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter

VELO wascombinatie

Brederodestraat 66

Telefoon 4419

vanaf f 598,GRATIS ééN WEEK OP PROEF! Uw oude wasmachine heeft een hoge inruilwaar de!
VELO ook voor T.V., radio's, meubels, vloerbedekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifuges,
haarden enz. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
of vraag vrijblijvend inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort - Telef. 4390

W.egens plaatsgebrek
automatische electr.

vaat-af wasmachine

„DE LOOSINIA", z.g.a.n.. Geheel roestvrij stalen uitv. Roemah Bali, Kerkstr. 27, Telef. 2537.

Hout- en boai-dhandel

In een wip
schoon schip

„CENTRUM"
Naast dr. Flieringa, Brederodestraat l
Meiselzand
Portland cement
Carbolineum
Eterniten bloembakken, tuinvazen.
Voor kamerwanden, lambnzeringen enz.:
HOUT O LUX PARANA.PINE.
Jb. SLAGVELD

STOFZUIGERS alle merken, zonder kassastorting, vanaf ƒ 1,50 per week.

Dagelijks geopend.

Alle draagbare radiotoestcllen, platenspelers,
auto-radio's en kleine radiotoestellen, eveneens
zonder kassastorting \ \

Voor Uw drukwerk:

Vraagt bij ons inlichtingen!
PHILIPS SPECIALIST

Drukkerij Van Petegem & Zn.
*

Kerkstraat 28

-

F. H. PENAAT

Telefoon 2793

Kostverlorenstraat 7 Ook in goedkoop're sigaren
Zult U het bij Drommel wel klaren.
Met onze Bolknak van 22 voor 18 et.
Wordt zelfs de veeleisende roker
(verwend.
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

Socndastraat 17 - Haarlem
Tel. 02500 - 50131

Laat vakkundig Uw oude paden in orde maken.

•

„Vesting" Sportrijwiel

J

compleet met verlichting, jasbescliermer
en slotj / 143,75.
Leverbaar in kleur ƒ 6,— extra.

J
J
J

Fa. Schuilenburg

•

GROTE KROCHT 5-7 -

TELEF. 2974

WAT LEZERS ERVAN DENKEN
Hieronder een nieuwe reactie van
een onzer lezers, (naam ons bekend)
die het volgende bericht in een van
onze grote dagbladen had gelezen:
„In navolging van andere badplaatsen heeft het gemeentebestuur
van Noordwijk besloten de Boulevards en aangrenzende wegen tot
verboden gebied te verklaren voor
bromfietsen van l mei tot 15 septcmber en wel iedere avond van 7
tot 12 uur.
Hij schrijft naar aanleiding hiervan: „Ik zou willen adviseren, dat
onze wakkere V.V.V. in Zandvoort
nu eindelijk ook eens iets doet. Ik
bedoel daarmee, dat deze V.V.V.
respectievelijk
hel
Strandschap
Zandvoort behalve het organiseren
van vuurwerken gaan inzien, dat er
ook nog oudere badgasten zijn die
graag^,ongestoord langs de Boulevard lopen en ook in de kom van
Zandvoort, in de Cort van der Lindenstraat, de Frans Zwaanstraat en
overal elders, waar geen doorlopend
verkeer is, doch alleen lawaaischoppers last veroorzaken. U zult het
toch met mij eens zijn, dat het verbod van Noordwijk zeker voor onze
Zuidboulevard ingesteld dient te
worden"
En daarmee zijn we het inderdaad
eens.
Red.

^

Met grote blijdschap geven, wij kennis van de geboorte van onze zoon
COENELIS
C. Draijer
J. Draijer-Nolles
Zandvoort, 30 maart 1964.'
Celsiusstraat 48.
GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15
Zondag a.s. 10 en 7 uur: Ds. P. H.
Veenhuizen, van Overveen,
HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 1030 uur: Dr. H. van
der Loos, pred. te Haarlem-Schoten.
19 uur: Ds. W. A. Smit uit Amsterdam. Jeugddienst^
Het Huis in de Duinen: 19.30 uur:
Ds. C. de Ru.
(Uitsluitend voor bewoners tehuis).
10.30 uur: Jeugdkapel i.h. jeugdhuis.
PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen om 7.30, 9.30 (hoogmis)
en 11.30 uur. Des avonds te 7.30 uur
avonddienst. In de week, H.H. Missen dm 7, 7.45| en 9 uur.
Noord HBeatnxschool) zondag H.H.
Missen te 8.30 en 11.30 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 14.30 uur: herdenkingsdienst 40-jarig bestaan Ds. N. Padt,
N.H., Lunteren. Daarna receptie.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. samenkomst in Pniél,
Zuiderstraat 3. Aanvang 3 'uur.
Spreker Zr, B. Kelmhout.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gcmeenschappe-'
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.
BURGERLIJKE STAND
Geboren: Pieter Hendrik, z. van P.
H. Poldervaart en A. C. de Klerk.
„ Coen Floris, z. van A. W. 'Spiers
en T2. M. Brossois Bast'aan, z.
van B. ten Pierik en L. G. Jacobs.
Adriana, d. van Th. v.d. Koekelt
en A. de Jong. Cornelis, z. van C.
Draijer en J. Nolles. Robbert Jan,
z. van R. Jongebïoet en M. H.
Diependaal. Mickel Dirk Christiaan, z. van D. H. Deinum en
B. M. Jurrjens.
Ondertrouwd: D. van der Pluijm en
P. Bindels. Max van Dam en B.
H. Bromet.
Overleden: Pierre H. G. A. Janssen, 76 jr., geh. m. C. H. J. Jelinger. Machiel L. C. Belderbos, 87
jr., geh. gew. met M. O. Krusemeijer.
Overleden buiten de gemeente:
Bernard W.,Kroon, 65 jr., geh. m.
E. Nedela.
ONDERWIJZERES MET PENSIOEN
Mejuffrouw C. Jansen zal op l mei
a.s. 'afscheid nemen van het onderwijs in Zandvoort, na gedurende
34 jaar als onderwijzeres te zijn
werkzaam geweest aan de Wilhelminaschool. Ini totaal zal zij dan 42
jaar bij het Christelijk onderwijs in
dienst zijn geweest. Op zaterdag 25
april zullen ouders en leerlingen
afscheid nemen van deze onderwijzeres, die in de loop der jaren in de
badplaats welhaast een legendarische figuur is geworden. Dit afscheid zal worden voorbereid in het
gymnastieklokaal van de school. De
heer C. O. de Vries uit Amsterdam
zal met ingang van l mei a.s. haar
gaan opvolgen.
DOKTERSDIENST
,
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. Langeveld,
Gasüiuishuishofje-27, tel. 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: Dr. W. Baljet, Kenaupark 13, Haarlem, tel. 02500-14524.
APOTHEKEN:
*
Van zaterdag 4 t.m. vrijdag 10 april
na 6.30 uur 's avonds avond- nachten zondags dienst, de Zandvoortseapotheek, Haltestraat 8, tel. 3185.

Getrouwd:
Arthur LeRoy Davy
Commander
Dental Corps United States Navy
én
Dolly van der Werff
Chapel Mayport Naval Station
.Pasen, 29 maart 1964.
Adres:
Atlantic Beach, Florida, U.S.A.
Dankbetuiging.
Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig
huwelijksfeest, zeggen "wij door
deze hartelijk dank.
C. van Boon.
.T. van Roon-Bol
Zandvoort, april 1964.
Van Lennepweg 30-2.
Dankbetuiging-.
Niet in staat ieder persoonlijk te
danken voor de intense belangstelling en medeleven bij het heengaan
van onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader
de Heer .
Dr. Ing. WILHELMUS MEESTER
spreek ik hierdoor, mede namens
mijn kinderen en kleinkinderen,
mijn innige dank uit.
Mevr. E; Meester-Hoppe.
GEEN BIJZONDERE
PAASDRUKTE IN ZANDVOORT
Wanneer op hoogtijdagen, waaronder Pasen en Pinksteren in de
eerste plaats gerekend moeten worden, de parkeerplaatsen vrijwel onbezet blijven, in de straten weinig
buitenlandse auto's staan en de particulierc verhuur niet noemenswaardig is, dan kan zonder meer worden
vastgesteld, dat Zandvoort geen bij-,
zondere drukte te verwerken kreeg.
Dit was het beeld, dat Pasen 1964
m de badplaats bood en dus bleek
daaruit, dat over het geheel genomen, de Paasdagen Zandvoort zijn
tegengevallen.
De enige, die deze dagen een vrij
grote drukte te verwerken kregen,
waren de hotel en pensionshouders,
waarvan vele bedrijven geheel of
bijna geheel waren volgeboekt met
gasten, die reeds weken geleden
hadden gereserveerd. Hoofdzakelijk
reisgezelschappen, die per autobus
arriveerden en waarvan het merendeel uit Duitslan<T afkomstig was.
Het weer werkte echter niet mee,
om.het strand op te zoeken, want
het bleef koud en guur en zelfs
sneeuwde het af en toe, zodat het
strandbezoek zich beperkte tot de
allerdappersten en dan nog altijd in
dikke winterjassen gestoken en velen zelfs met de traditionele rjsmuts
op. In het dorp waren vele winkels
- ondanks het feit, dat men geopend
mocht zijn, de gehele dag gesloten.
Slechts banketbakkers en patatefrites bedrijven maakten goede
zaken, doch van werkelijke grote
drukte was ook in het dorpscentrum
geen sprake, en evenmin van bijzondere toename van het gemotoriseerde verkeer.
Zo kan - kort samengevat - worden
vastgesteld dat deze Paasdagen
Zandvoort vanzelfsprekend niet onopgemerkt voorbijgingen, doch enthousiast erov.er was - men allerminst. Het vroege tijdstip en 't winterse weer zijn dit jaar de grote
spelbreker geworden.
BONTE AVOND,„ZEEDISTELS"
Op vrijdag 10 'april om- 8 uur is
er in „Zomerlust" een feestavond
voor ouders, familieleden en kennissen van de padvindsters en kabouters van de Zeedistelgroep uit
Zandvoort. Ook oud-padvindsters
en belangstellenden zijn van/ harte
welkom.
~'

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar I

eet méervviees en betaaPminder
Geld. Haaskarbonade f 3,08 v, kg,
Fijne Schouderkarbonadef 2,98 v» kg,

Levering alle soorten tegels in kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.

•

Bjj feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Hoera! Daar gaan we weer!
ENORME PRIJSVERLAGING!

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.

•

Telefoon 2534

HET IS ZO GEMAKKELIJK
Met grote verbazing heb ik tijdens
de laatste raadsvergadering het debat gevolgd in de rondvraag over
het dodelijk ongeval, dat een motorrijder enkele weken geleden overkwam tijdens het toerrijden op Het
circuit. Dit debat getuigde in het
algemeen toch wel van een grote
onwetendheid wat betreft de omstandigheden, waaronder dit ongeval
plaats vond. Men had blijkbaar niet
de moeite genomen, eens te onderzoeken, hoe de juiste toedracht was
en verscheidene raadsleden kwamen
maar weer aanstonds tot de konklusie, dat het circuit hier weer de
schuld was. Het is zo gemakkelijk,
dat te beweren, want men heeft al
gauw de publieke opinie mee.
Maar de zaak lag hier toch wel even
anders. Het slachtoffer een nog lang
niet geroutineerde motorrijder, die
at' en toe wel eens een rondje had
gedraaid op het circuit, maar dit
bij lange na nog niet kende, was in
het bezit van een Honda 250 cc.,
een super-snelle machine. Met deze
snelheid nog niet tevreden, had hij
als volbloed amateur zijn motor omgebouwd tot race machine. Daartoe
was hij aan 't sleutelen gegaan en
had belangrijke onderdelen verwijderd om de snelheid op te voeren.
Zo had hij b.v. d stuurdemper, - een
onmisbaar onderdeel speciaal bij
hoge snelheid - gedemonteerd.
Bovendien had hij het stuur op de
vork gemonteerd en op de tank een
kussentje aangebracht, waarop hij
voorover lag. Hij zat niet meer op
z'n motorL maar hij lag er bovenop
en bij een vrij hoge snelheid, die
nog niet eens al te snel behoeft te
worden genoemd, werd deze zelfger
maakte racemachmc praktisch ^onbestuurbaar. Hij had weinig zicht,
lag ongemakkelijk en had een onbetrouwbare besturing. Laten de experts maar eens nagaan, of dit alles
niet waar is, aan de hand van hetgeen er van de machine na de val
nog overbleef.
j
Verscheidene inwoners van Zandvoort hadden "hem reeds meer dan
eens gewaarschuwd als hij op zijn
motor in ons dorp kwam, dat hij
op een levensgevaarlijke
machine
reed, maar hij lachte maar wat,
want hij wist wel beter!! Ik ben er
heilig -van overtuigd, dat onze
KNMV deze machine, indien hij ermee aan wedstrijden zou hebben
willen deelnemen, zou hebben afgekeurd.
Maar het circuit had het weer gedaan, een circuit, dat honderd maal
veiliger is dan de openbare weg.
Maar ja, het is immers zo gemakkelijk, de weg van de minste weerstand te kiezen?
K.

LAMSKARBONADE
ƒ 1,93 >/2 kg.
KALFSLAPPEN .... ƒ 3,39 Va kg.

WEEKEND RECLAME:
100 gr. Ham en
100 gr. Lunchworst
99 et.
Woensdag-voordeel:
500 gr. heerlijk Gehakt
ƒ1,65
100 gr. Hausmacher / 0,43

DORPSPLEIN g - TEL. 2164

Reparatie Inrichting van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4168
By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

750 gr. RUNDERLAPPEN .. ƒ 3,98
750 gr. de allerbeste magere
RUNDERLAPPEN
ƒ 4,98

A. HOEKEMA
Zr. Dina Brondénutraat 15
Zandvoort - Telefoon 3369

500 gr. DIK VET SPEK . . . . ƒ 1,25

Gebr. Burger

WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
. Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheidl

HALTESTRAAT 3

Elke proever piereer* LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!

KERKSTRAAT9
ZEESTRAAT 44

INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES.
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

TELEFOON 21SO
•
- TELEFOON 2254

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

Dé speciaalzaak in wanen en gedistilleerd

Vraagt naar onze speciale wijnaanbiedingen!

Sneldiensten op:
Amsterdam-HaarlemZandvoort-DenHaagRotterdam - Utrecht Zeist en 't Gooi

STEEDS START-KLAAR
MET MÉÉR DAN

70 WAGENS

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 40270

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Autofinanciering

Lompen 30 et.; kranten 7 et.; plat karton en tijdschr. 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et.; lood 60 et.;
zink 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
Wij zijn elke dinsdag in Zandvoort!

Assurantie en financieringskantoor

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

J&ie

WIJNHANDEL - SLIJTEKIJ

J. S. FOLKERS
Dr. Schaepmanstraat l
Tel. 4580 - b.g.g. 3283

Speciaal voor Uw
auto , motor en
bromfietsverzekering

Philips televisie

Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 <bü
geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

ttfa

met een bril van

A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
Erkend Ziekenfondsleverancier.

PLANT EN ZAAI NU!
Struik- en klimrozen.
Alle soorten bollen en knollen
oiai. Begonia's, Dahlia's,
Gladiolen.
uit voorraad leverbaar.

Grote Krocht 20 a
Telefoon 4395

Gespecialiseerd in
moderne modellen

DOEHETZE1F

Grote sortering blocmzaden.

DOE HET ZÓ!

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten

RIPOLIN
1

Verkrijgbaar bij:

HOBOPLEX
Verf - Plakplastic
en alle andere
„Doe het zelf" artikelen.
Stationsplein 13, Tel. 3346
Adverteert in dit blad

TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ19,—. Bü afname
24 stuks 20% korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ12,50.
Verder enorme sortering
caféstoelen en tafels
tegen fantastisch lage
prijzen.
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947406.

1

HALTESTRAAT 65
TELEFOON 2060
Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten l
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS.- en GRAF.WERK.
Bediening, prys en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
'
Ziet onze etalage!

Doe het zelf!
met ijzerwaren, gereedschappen, hang- en sluitwerk, verfwaren en tuinartikelen.
Grote sortering verf- ëri witkwasten! Gereedschappen voor amateur en vakman!

Autoverhuur
ZANDVOORT

Alle soorten gaas, asfaltpapier, rubberroid enz.

-v,

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

GROTE SORTERING CETA-BEVER BUITEN-BIJTS
r

- TELEF. 2159

onze bijzondere weekend
reclame:
Vier SLAGROOMTOMPOUCEN
-250 gr. ALLERHANDE
250 gr. BOTER ALLERHANDE
250 gr. AMANDELKOEK
150 gr. PINDA ROTSJES
Ziet onze etalages!

ƒ1,20
95 et.
ƒ 1,30
ƒ 1,75
69 et.

Het beste
Koop je niet zo maar ergens!
Daarvoor moet je naar de vakman!

Wij verhuren WITKWASTEN
Sleutel bijmaken klaar terwijl U wacht!

N.V. Ijzerhandel
„ZANDVOORT"
Swal u est raat 9

Telefoon 2418

v.h. „Het wonder van Zandvoort"

C.
Kostverlorenstraat 68 - Telefoon 2071
ERKEND HORLOGER.
is zulk een vakman!

F.H. PENAAT
Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

MONOPOLE
DONDERDAG 2 en VRIJDAG 3 APRIL - 8 uur

De rimboevechters
van Birma
met Jeff Chandler, Will Hutchins, Peter Brown
e.d. Slechts honderd van de drieduizend man
beleefden de overwinning. Een oorlogsgevechtsfilm van man tegen man. In techmcolor.
Toegang 14 jaar.
ZATERDAG 4 en ZONDAG) 5 APRIL - 8 UUR

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

SEYSENER
HALTESTRAAT 23

Bestel heden bij ons uw nieuwe Philips Televisie
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld met 2e
kanaal, vanaf ƒ 895,— of ƒ 38,70 per maand na
do eerste betaling.
PHILIPS AUTORADIO
vanaf ƒ 178,PHILIPS NIEUWSTE PORTABLE .. ƒ 149,Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Komt U eens kijken en luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

Gaarne nodigen wij U uit tot een bezoek aan ons modern
ingerichte winkelpand!

Caroussel van het
nachtleven
Evenals het eerste deel, getiteld „World by
Night" toont deze film een beeld van het
amusementsleven in allerlei vermaakcentra,
verspreid over diverse continenten. (18 jaar).
ZONDAG 5 APRIL - 2 30 UUR

De Rode Kaperkapitein
met Burt Lancaster, Nick Carat, Eva Bartok.
Adembenemende avonturen m tropische zeeën.
Een piratenverhaal, zo romantisch, zo vol actie
en humor als nog nimmer vertoond. In Techmcolor.
(Toegang alle leeftijden)
MAANDAG 6, DINSDAG 7 en DONDERDAG 9
APRIL - aanvang 7.45 uur:
DE ZANDV. OPERETTE VERENIGING
met de operette „GRI-GRI" van Paul Lincke.

HISTOR
VERVEN
Verkrijgbaar bij:

Keesman's schildersbedrijf
Jan Steenstraat l - Telef. 2425
TEVENS ALLE KLEUREN KRUGOMUR.
Ruime sortering- KWASTEN, rechtstreeks van de
fabriek en ruime collectie behang in voorraad.

«LEBRU»
Eigen reparatie inrichting
met electronische apparatuur.
KOOP IETS, WAAR JE WAT AAN HEBT:
f

Koop een
horloge!

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

DOE EEN GOEDE KEUZE!
HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJST
dat is het devies van:

Fa. GANSNER & Co.

Slagerij D. BOON

Verkoop van
olie- en kolenhaarden

SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT
Onze sortering vleeswaren is "enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 3Ga

BECKING EN BONGERS - DAVONETTE
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

PROFITEER NU NOG!
Prachtige MICRO MESH NYLONS
ƒ 0,89
Wi] hebben een enorme sortering in TASSEN,
o.a. clipfertassen, actetassen, schooltassen, boodschappentassen vanaf / 2,95, schoudertassen,
kofferriemen, portemonnaies, portefeuilles, •
beursjes vanaf ƒ 0,90, herensokken, handschoenen, UNIE KLEUREN SHAWLS / 2,95.
UW ADRES:

«LEBRU»

EBKEHDf PHILIPS
81010 S E R V I C E

Electro-Radio
Technisch Bureau

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m m.
pagina l
42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

ERRES -

WASMACHINES en CENTBIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Koelkasten - Stofzuigers

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914
Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM
•*M

^M

^^M«

HMM

•Maand Club

•* *•'''\«
-' \-*N,
-••

AMANDA BALKE

TELEVISIE
RADIO

Voetkundige

PLATENSPELERS
GRAMOFOONPLATEN

SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Pedicure - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

BLAUPUNKT

J. KEUR i

'''•**.'•ES*.

*
.~"!? .

Siks-koelcjes
AUTOVERHUUR
1500
Grote nieuwe Volkswagen
Volkswagens '62 en '63
Óók Opel's Rekord '62-'63
en Chevrotet-Impala
Pietérs, Haarlemmerstr. 2,
Telef. 4200 en 3652
Te koop gevr.: Oude Ned.
Ansichtkaarten en munten
C. Rademaker, Soembawastr. 57(1), Amsterdam.
GEVR. WERKSTER voor
een halve dag per week.
Br. v.d. Wolde boven Koningstraat 83, Zandvoort.

Café Oomstee
Elke donderdag en vrijdag
SPECIALE
MOSSELEN-AVOND
Zeestraat 62 - Telef. 2263
GEVRAAGD: hulp in de
huishouding in gezin van
2 personen, wegens ziekte
van de tegenwoordige.
Mevr. Oostenrijk, De Favaugeplein 37.
BRANDKAST
.gevr. Aanb. met merk,
hoogte en prijs aan: Postbus 6 te Soest.
HUUR Philips-TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767
en 's avonds 01719 - 3857.
KOOPJE wegens vertrek.
4 Queen Ann armstoelen,
2 armstoelen en buffet, 2
pers. led. m. spiraal, l
open boekenkast enz. Sleutel: Boon, Haarl.str. 19hs.
TE KOOP: Klankvolle
oude viool m. toebeh. en
kist, in pr. st. Adres te
vern. bureau van dit blad.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk. 5 et. Tapijt en gewatt, deken 8 et, bedveren
25 et. Metalen rood koper
1,80 et. geel koper 1,25 et.
lood 57 et. zink 47 et. alles
per kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!
NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
W. Dratferstr. 12, Tel. 3751
VAKKUNDIG INLIJSTEN
van alle soorten plaatwerk,
modieus en artistiek verantwoord. L.Citroen, Haarlemmerstr. 90, telef. 2378
2e PROGRAMMA
zonder uw toestel omtebouwen (al is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
programma. Met garantie,
gem. betaling Antennebouw
J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel. 4307.
Financiering van nieuwe
en gebruikte automobielen.
W.A. Verzekering motorrijtuigen. Zaterdag tot l u.
geopend. Admin.kant.Kroes
Zijlweg 46, Haarlem, Telef.
17632.
WEG GRIJS HAAR
Crème Marchal geeft uw
haar binnen 3 minuten
zijn natuurlijke kleur.
Géén verf, géén spoeling.
Gratis folder krijgt U bij:
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107
Wonineinrichting
HEEMEIJEU
Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.

voor de slanke lijn!
Uw maaltijd in een koekje!
Drogisterij-Parfumerie

Bouwrrïan
Gedipl. drogist
Oranjestraat 7 - Teïef. 2327
Eïj leest ol partij.
LEFFERTS dranken orbij'.
Telef. 2254
Telel. 2150

Uw Perzisch
tapijt stuk?
Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Dé PMC denkt overal aan:

r

Weer 3 premies voor uw gemak en plezier!

EEN TAXI?
••

»,11•»••t•••••••'

t••••••

TOPKWALITEIT

WINDSCHERM

MucQueen
RIJK-GEURIGE SCHOTSE MELANGE

MODERNE WPGEN5

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
ALLE VERZEKERINGEN
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394
Agent Levensverzekering Mij.
Utrecht. Holland Greep van
1859 Schade Verzekering.
Stichting Vezcno Ziektekosten
Kostprijspolis. Auto verzekering.
FINANCIERINGEN.

GELDERSE HAM JË^èL T9
THEEWORSTJES ,PERSTÜK. 59
GEHAKT 3S£J2*22 99
SMEERKAAS j^!^!L 29

SPERZIEBONEN rLIK . 69
89
DOPERWTEN-FUN
KAPÜCUNERS "•"*•. 69
1/1BL K
'
59
APPELMOES

EARKMEIJER

ANANAS B HAiyE SCHIJVEN IN EEN BLIK

Abrikoienjam -79
SPECIALE AANBIEDING VOOR UW HUISDIEREN!

~~~

NIEUW l MEUTTA-MALMG _ _ _ _

Tolweg 24 - Telefoon 3815
„RED AND „WHITE"
de elegante kous
ƒ 1,95

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254 - '.
Telef. 2150

*

BL1KJES

«-HB..S .HMSL

_1

CHAPPY

KOKOSRINGENJ^EL 49
l

3jaag»™», i-59

BONZO . «'«'"•"••-93

STROOPWAFELS MET ROOMBOTER BEREID

C. J PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!'

Corned Beef

100 GRAM

39

,••••••••••••••••••••••'*•••••

Albert

SPOELDER's Kappcrshuis
AANGEBODEN:' Automo- Rijschool „Weltevreden",
Haltestraat 14, vraagt een
biel in z.g.st., merk Vaux- Dr.C.A.Gerkestr. 99, vraagt
LEERLING KAPSTER
hall Gresta. Vraagprijs een HULP i.d. HUISH.
ƒ1750,-. Inl. Telef. 3599.
van 9-1 uur. Telef. 2299.
WIST U
TE KOOP: Philips T.V. WINKELJUFFROUW gedat 20°/o korting op alle
groot boeld, gesch. v. 2de vraagd. Bakkerij M. Keur,
stoomgoederen permaprogr. ƒ 200,-. l pers. op- Diaconiehuisstraat 36.
ncnt wordt gegeven,
TE KOOP: 2 pers. mod. klapbed m omb. en matr.
indien U deze brengt
ijz. led., gem. uitneemb.ƒ35,-; gele cocos Irapl. 50 GEVRAAGD: Nette HULP
en haalt in ons filiaal
m. polyester matras en br. ƒ7,50; 2 markiezen 140 l a 2 ocht. p.w. Mevr. Ingkeukentafeltje. Brederode- br. p. st. ƒ20,- pannenrek wersen,
KERKSTRAAT 26
Brederodestr. 112,
ƒ7,50. Alles in z.g.st.
straat 78.
Chemische wasserij
Dr. Joh, Mezgerstraat 32. tel. 3303.
en ververij
TE KOOP: Eikenh.linnenkast half leg, half hang. GEVRAAGD: voor juni, Dutnpnieuw Fordson-ThaWie ruilt grote vlag 2,50 x juli en aug. 2 'KAMERS mes, 3 a 5 t. i.z.g.s. Spot2 meter tegen kleine met m. keuken. Br. no. 3-30 prijs. W. Draijer, KruisTelefoon 2653
stok. Tolweg 9rood.
bureau van dit blad.
straat 12.

KEYSER

Vergelijkbare winkelwaarde f39.Bestelnununer 820
•'•••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••v

Vergelijkbare winkelwaarde f 60.Bestelnummer 830

ZOHHEBED
Het PMC-z;onnebed in de allernieuwste
uitvoering met fris Schots dessin. Door
patentscharnieren in zes standen verstelbaar. Sterk buisstalen frame. Blijvende vering. Luxe canvas bekleding met
ingeweven ruit. Afneembaar kussentje met
hetzelfde dessin. Door royale maat ook
als kampeer- of logeerbed zeer geschikt.

Vergelijkbare winkelwaarefe f 60,Bestelminimer 800

Alle Clubprijzen te voldoen in PMC-cheques.

B

V.W. -

Clubprïjs ff

Clubprïjs ff

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
^

ZONNEPARASOL
Nieuw veldboeket-imprimé in fleurig geel,
rood en blauw op zeer sterk doek van
bijzondere kwaliteit, afgewerkt met zeer
luxe witte franje. Doorsnede parasol:
2 meter. Hoogte verstelbaar tot 2.45 m.
Hardplastic schuifkoker, witgemoffelde
buis met puntig uiteinde, dat u zo in het
gazon drukt. Verchroomde knik voor
'meer-schaduw'-stand.

ROYAAL

. . . PAK 5 STUKS ]

Nooit had u méér reden om bij AH te kopen dan juist nu!

Schildersbedrijf

Clu&prïjs ff
GROTE

PERU DE COLOMBIA -190
U
Voor goede
schoenreparatie

Ideaal voor strand of tuin. Extra royale
maat (1.50 m hoog, 4 m lang!). Zeer solide
uitvoering: extra zwaar maïsgeel kwaliteitskatoen, Felisol geverfd'. Blijft mqoi
ondanks invloed van zeelucht, zand én zon.
'_ Compleet in foudraal met 4 driedelige
lichte metalen stokken, beukenhouten
haringen, metalen grondpennen etc.

daar slaagt U!

OPEL - TAUNUS 17 M
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort ,Tel. 4492

TAXI 2600

GROTE KROCHT 18

Langs de vloedlijn

IEUWSBIA
24e jaargang „o. 40

..TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT I"

Er zijn tegenwoordig zoveel
arbeid besparende apparaten
te koop, dat men zijn hele
leven moet zwoegen om ze te
betalen.
Siiverton

10 april 1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (02507). - Po'stgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,—; franco per post f 7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags. { Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Viering veertigjarig bestaan
kring „Godsdienstig leven"
In het kcrklokaal aan de Brugstraat no. 15 heeft de Zanrtvoortse
kring: „Godsdienstig leven" afdeling
van de Nederlandse Protestantenbond, zondagmiddag: om half drie
tijdens een feestelijke herdenkingsdienst het 40 jarig bestaan van de
afdeling herdacht. De kerkzaal bon
maar nauwelijks het groot aantal
belangstellenden bergen. De afdelingsvoorzitter, de heer G. J. Sterrenburg sprak een begroetingswoord
waarin hij zich bijzonder verheugd
betoonde over de komst van Ds. N.
Padt uit Lunteien, die de eerste
tien jaar voorganger van fle afdeling was en zich bereid had verklaard, deze herdenkingdienst te
leiden. Mevrouw Padt ontving daarna bloemen namens het bestuur.
Achtereenvolgens heette de heer
Sterrenburg welkom mevrouw Lenstra-van Veen als lid van üel hoofd
bestuur van de Nederlandse Protestantenbond, Burgemeester Mr. H.
M. van Fenema en diens echtgenote,
de wethouder van Sociale en culturele zaken mevrouw C. StemierTjaden en de gemeentesecretaris, de
heer W. M. B.
Bosman. Voorts pastoor Cleophas1, Ds. C. de Ru en vertegenwoordigers van de kerkbesturen der Ned. Hervormde en Gereformeerde kerk te Zandvoorl,
waarin spreker tevens de stichting
„Oecumenisch Contact" zag verteAlle hoop vervlogen.
genwoordigd. Later werd dit weiDe smadelijke nederlaag door ons kom nog uitgebreid met het noemen
. meeuwenteam op eigen terrein zon- van de namen van de predikanten
dag j.l. geleden, waar men met 2-4 Da. Buijs, Ds. Snaayer, Ds. Stoutendoor T.Y.B.B. verslagen werd, heeft dijk en Ds. Hoekema. Vele oude
alle hoop doen vervliegen. "We koes- bekenden bleken tevens aanwezig
terden nog zo'n stille verwachting, te zijn, waarvan er een zelfs .uit
dat onze jongens erin zouden sla- Zwitserland was overgekomen, die
, -gen, althans,
nog een» zeer eervolle eveneens allen door de heer Ster/plaats 'te'"1 zullen' gaan •innemen,, ook renburg werden * welkom ^geheten.
-Pank-br.jcht spreker tenslottó-voorf -j»,- da.f-is^nu-_een grote--vraag gey.'orden;
We , werden" we'Fneil erg^t'eleurgé-* "üe vele 'bloemstukken en, de vele .
steld en ons eerste,,elf tal zeker niet gelukwensen die binnenkwamen,
minder.' Maar reeds bij de voor- waaronder heel veel van professoren
laatste' wedstrijd tegen Hillegom en predikanten.
zag ik in het steeds kort gehouden
Hierna besteeg Ds. N. Padt de
spel van de onzen een groot-gevaar. kansel en las Psalm 90, waarna hij
Met zulk een vvspel-opvatting en een
als tekst voor ztfn herdenkingsrede
gebrek aan goede vleugelspelers
had gekozen een gedeelte uit Nahum
kunnen goede resultaten maaj: zeer l vers 15: „Vier Uw vierdagen o
"^moeilijk worden verwacht. En nu Juda, en betaal uw geloften."
ben ik de laatste, die erop zal aanOp indrukwekkende wijze lichtte
dringen, dat ons eerste elftal grondig gewijzigd wordt, want ik heb spreker zijn tekst toe. Hij memohet vertrouwen in deze hard wer- reerde, hoe op 40 jarige leeftijd de
kende ploeg nog steeds niet ver- leeftijd der volwassenen en der
loren, maar tenslotte kunnen we de wijsheid wordt bereikt. Enkele
steeds sterkende wordende roep: jeugdige enthousiasten richtten deze
„lic ga liever kijken naar ons kring op. Men dacht ijzer met hantweede", toch maar niet zonder den te kunnen breken, maar men
meer voorbij gaan. Daar moet dan weet nu wel beter. Ben organisatie
toch een r kern van waarheid in wordt geboren, groeit, bereikt een
schuilen en voor het bestuur en de hoogtepunt, maar,' niemand weet,
elftalcommissie schuilt hierin de^ wanneer het God goed voorkomt,
opdracht, daaraan toch de nodige' het begonnen werk te beëindigen.
aandacht
te gaan besteden. Ik vind Wat wij thans weten is, dat de kring
1
dit alles sneu en jammer, maar laat Zandvoort voor velen tot een grote
ons deze hoogst ernstige zaak (ook betekenis 'werd. Alles gaat uiteinvoor Zandvoort), ook opv ernstige delijk ten onder, óók de kerk, de
wijze onder ogen zien en laten de enige, die blijft is God zelf, waarbij
experts op voetbalgebied trachten deze kring mee mocht bouwen aan
de oorzaken van hel falen van ons de vestiging van het Koninkrijk van
eerste op te sporen en deze oor- God. Spreker herdacht de grote
zaken weg te nemen.
K. voorvechter voor deze kring, de heer
Bram Elffers in wie verpersoonlijkt
zijn allen,'", die zich daadwerkelijk
voor de kring Zandvoort hebben inHOOGWATER
gezet of zich daarvoor nog steeds
April "
'
(
Strand
inzetten. Deze kring kende duistere,
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
maar ook lichte, ja zelfs stralende
7.30-13.30
12 3.29 11.30 15.46 23.30
dagen en-daarom is er voor feestEen interessante show.
Gaarne vragen we even uw aa'ndacht voor de ongetwijfeld leerzame
en interessante show, die de N.V.
Amstel & Vecht te Amsterdam zaterdag a.s. geeft in het veilinggebouw „De Witte Zwaan", aan het
Dorpsplein. Een show, die speciaal
voor Zandvoort van grote betekenis
moet worden geacht. Men zal daar
namelijk onder _ andere demonstreren met -losse aluminium 'voorzetramen, die praktisch op elk raam
kunnen- worden aangebracht. Speciaal voor onze aan zee en bij de
duinen wbnenden'moet deze nieuwe
vinding _ van het hoogste belang
.worden " geacht. Op betrekkelijk
zeer eenvoudige wijze kunnen deze
voorzetramen worden aangebracht,
waardoor binnenstuiven van zand,
tocht, bevroren of beslagen ramen
en geluidshinder van de straat
worden voorkomen, narigheden, die
in onze gemeente veelvuldig voorkomen. Een bezoek aan deze voorlichtingsshow kunnen wij U dan
ook met warmte aanbevelen, want
hier zult U door experts worden
ingelicht op welke wijze al deze
narigheden kunnen worden voorkomen. Voor bijzonderheden verwijzen wij U tenslotte naar de in
dit nummer voorkomende advertentie.' '

13
14
15
•15
17
18

4.05
4.45
5.23
6.04
6.49
7.39

12.—'l6.25 24.30 8.00-14.30
0.30 17.03 12.30 8.30-15.00
1.— 17.44 13.30 9.30-15.30
1.30 18.31 14.—10.00-16.30
2.30 19.18 14.4010.30-17.00
3.- 20.17 15.30 11.30-18.00

Samengesteld* door P.v.dJVIije KCzn.

.WURF-PRAET'

WDLLÜM v.a. WURFF;
„Je zou op de Krocht niet
zegge dat 'r gebrek aan
• woonruimte was",

PIA BECK IN HET BADHOTEL
Een wel zeer bijzondere gebeurtenis staat Zandvoort binnenkort te
wachten. De"heer J. J. Pas, directeur van het Badhotel, gaat n.l.
voort, Zandvoort steeds opnieuw
een verrassing te bereiden.
De Carnavalsviering in februari
j.l. was daar een sprekend voorbeeld van en thans gaat de heer
Pas op Hemelvaartsdag 7 mei a.s.
het badseizoen in zijn hotel openen
en hij slaagde erin daarvoor niemand minder dan de beroemde Nederlandse pianiste en vocaliste Pia
Beek te engageren, die op deze
avond met haar eigen orkest in het
hotel zal optreden. Het zal de eerste maal zrjn, dat deze vermaarde
artiste in Zandvoort zal optreden
en zijzelf heeft de uitnodiging met
zeer veel pleizier aanvaard. Behalve op 7 mei zal zij 'ook nog gedurende enkele weekeinden in mei
in het Badhotel optreden. Zandvoort mag'het zich een grote eer
rekenen, Pia, Beek te mogen begroeten. Zij vertrekt een dezer dagen
met een gezelschap naar New York,
waar zij enige tijd zal optreden bij
de wereldtentoonstelling aldaar en
keert begin mei naar ons land terug.
Kort daarop komt zij naar Zandvoort. In enkele van onze volgende
nummers hopen wij aan haar en
haar combo nog speciale aandacht
te besteden. Wij meenden echter
onze lezers reeds nu deze belangrijke "aankondiging niet te mogen
onthouden met een woord van hulde
aan de heer Pas, die dit uitermate
belangrijk gebeuren voor Zandvoort
mogelijk .maakte.

vieren alle reden. Maar ook de geloften dienen te worden betaald
door de krachten aan deze organisatie te blijven geven. Elke jubileumdag betekent een wapenschouw
en tevens een dag van bezinning.
Daarbij stelle men zich steeds het
symbool van de kring voor ogen,
een cirkel, geladen met magische
krachten geloof, hoop en liefde en
in het middelpunt de Eeuwige, die
het middelpunt is van al wat is.
Het is God zelf, die dit al draagt
door Zijn kracht, waarna spreker
de hoop uitsprak dat God deze
Zandvoortse kring nog een groot
aantal jaren zou mogen schenken
en arbeiders, om het werk voort te
zetten. Tenslotte komende tot de
vraag: ,Wat zoeken wij in de kring?'
kwam spreker tot de konklusie, dat
momenteel geleefd wordt in een tijd
van grote angsten en heel veel eenzaamheid, en als de kring een poging doet om eenzamen terzijde te
staan en te steunen en angsten voor
het leven weg te nemen, dan verstaat men zijn taak en betaalt men
zijn geloften, want ongeacht welk
geloof of welke religie ook, is het
dienen van God In het leven, der
mensen hoogste taak alsmede door
het elkaar lief te hebben, God de
oer te geven die Kern toekomt.
Na de rede van Ds. Padt werd, na
een kort berdenkingswoord van de
voorzitter, de heer G. J. Sterrenburg, waarby hij velen herdacht,
die in de afgelopen 40 jaar de kring
ontvielen, door verscheidene aanviezigen nog het woord gevoerd.
Mevrouw Lenstra-van Veen sprak
een bijzonder sympatieke felicitatie
namens het hoofdbestuur van de Nederlandse Protestantenbond, de heer"
van der Plas legde getuigenis af hoe
hjj-in aeze"kfinff''lënslbtte^de" b&Sj'
vrediging van zijn geloofsovertuiging vond, wethouder A. Kerkman
sprak namens de leden, schonk het
bestuur bloemen, alsmede mevrouw
Sterrenburg, die op zulk een voorbeeldige wijze haar taak als organiste vervult, en huldigde daarna
dp heer J. van Sluisdam, die thans
gedurende 40 jaar als koster optrad,
voor welk feit deze een platenspeler in koffer werd geschonken.
Tenslotte schonk de heer Kerkman
het bestuur namens de leden een
geschenk onder couvert. Nadat de
heer van Sluisdam op bewogen wijzp had dank gebracht voor de attentie, hem bewezen, sprak zuster
Regoort namens „Vrouwenhulp" en
de Zondagsschool en schonk het
bestuur eveneens een geschenk onder couvert, waarna voorzitter G. J.
Sterrenburg met enkele korte woorden van dank deze feestelijke bijeenkomst sloot.
K.
BLOEDAFNAME-AVOND
UOODE KRUIS
In de door de colonne tot nood'
hospitaal ingerichte benedenzaal
van hotel Keur aan de Zeestraat
hield de afdeling Zandvoort van het
Nederlandse Roode Kruis dinsdagavond de jaarlijkse bloedafnameavond. De leiding berustte by de
Zandvoorise arts doktor R. Drcnth,
bij gestaan door de colonneleider de
heer A, Loos.
De organisatie bleek ook nu weer
perfect geregeld. Op keurige wijze
stonden de bedden opgesteld en een
groot aantal mannelijke en vrouwelüke leden van de afdeling was
ingeschakeld by het afnemen van
het bloed van de donors.
Ondanks de betrekkelijk weinige
propaganda die men tevoren voor
deze avond had gemaakt, bleek het
aantal opgekomen donors zeer bevredigend en weer iets hoger dan
het vorig jaar. In totaal werden
230 donors geleld, die in de recordtijd van nauwelijks twee en een
half uur werden geholpen. Hieronder waren er veertien, die voor
de tiende maal en zestien, die voor
de vijfde maal een halve liter bloed
afstonden.
Om tien uur was alles weer achter de rug en kon met het opbreken
van het noodhospitaal worden begonnen. Hoewel het bestuur over
het aantal donors niet ontevreden
was, moet dit toch nog altijd op
een bevolkingscijfer van 15.000 zielen een zeer laag percentage worden
genoemd. Het grote belang, dat
men ^met de in normale gevallen
zeer ''onschuldige en absoluut onnadelige handeling dient, blijkt nog
altijd door zeer velen niet te worden. ingezien.
ZANDVOORTSE AMBTENAAR
NAAR CURACAO
De heer W. Meerwijk, gemeenteambtenaar te Zandvoort en werkzaam bij de afdeling financiën van
de gemeente secretarie, is benoemd
tot commies bij het Ministerie van
financiën op Curacao. De heer
Meerwijk zal op 29 mei naar Willemstad vertrekken.

De Veenendaalse
Haltestraat 55
Ie keus, naadloze

NYLONS
zeer goede kous
maat SVr-11

95 et. per paar
Ook verkoop van LIBELLE
en SUPP-HOSE kousen.

BADHOTEL
Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot \ - Telefoon 4941
ledere avond optreden van het internationaal
bekende

Karlheinz Dörr-Tri
uit Salzburg.
Bezoekt onzePbar „IM VVEISSEN RÖSSL" en BIERKELDER.

Er is
maar
één
adres

Technisch Bureau FEENSTRA

Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDINGÜ

Telef. 2065

-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

Alle soorten baby-wol!

„De Wolbaai"

Haltestraat 12a - Telef. 2099
Serie
1964

heren h^ar
..verzorger

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten

Radiatoren en
Plintverwarming
/TECHNISCH . WERM&
Thorbeckestraat 19, tel, 3270

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS^ TELEVISIE-SERVICE
/Betaling ook hroverïes1' - Demonstraties tuois- •
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

HOTEL 80UWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOO'RT

Het gehele jaar geopend
Van 10 t.m. 16 april, elke
avond 8.30 uur:
Het orkest
„THE FOTJR LADS"
*
Het duo
LOS DEL ALCAZAR
met originele
Flamenco dansen.

ƒ 149,ƒ168,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

- The Romanoff Duo
Twee voormalige leden van
het beroemde Bolshoi Ballet,
met hun klassiek-acrobatisch
adagio-nummer.
*
Zondag MATINEE
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wijzigingen voorbehouden.

Een hoekje in onze showroom

HiwcMxto> /t

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

's Maandags gesloten
PAD VINDSTERS-FEESTA VOND
In restaurant „Zomerlust" zal de
Zandvoortse kabouters en padvindstersgroep „De Zeedistels" een propaganda-feestavond organiseren, hedenavond vrijdag 10 april.
Ieder, die belangstelling heeft voor
het padvindsterswcrk is op deze
bonte avond van harte welkom.
ALGEMENE VERGADERING
„ONDERLING HULPBETOON"
De verenigiing „Onderling Hulpbetoon", de oudste vereniging, werkzaam op maatschappelijk gebied die
Zandvoort kent, heeft een Algemene
ledenvergadering uitgeschreven op
donderdag 16 april in het Gemeenschapshuis.
Daar op een uitnodiging aan de
leden geen candidaten voor aanvulling van het bestuur zijn ingezonden, heeft het bestuur candidaat
gesteld de heren K. C. van der Mij e
Pzn., S. van den Bos Lzn. en Th. L.
Ballast. De bestuursvacalures waren ontstaan door het overlijden van
de heren H. Bluijs en G. Keur en
door het bedanken van de heer A.
Keesman.
Voorts zal op deze avond worden
gesproken over mogelijkheden om
de aktlviteit der vereniging op te
voeren.

Dranken bestellen? OAAO
Brokmeier bellen!
L\)\)L

INDISCH ETEN?
Dan naar
Indisch Restaurant

Batt
Voor de nieuwe modekapsels
voorjaar 1964
SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.

Annex Hotel-Café-Restaurant
„PALERMO"
Alle kamers met centrale
verwarming en warm water.
Naast onze Indische
óók HOLLANDSE keuken
Kerkstraat 27 - Zandvoort
Telefoon 2537

Algemene kennisgeving.
-{
De heer en mevrouw J. Perebooni
en M. J. L. A. • Pereboom - Kuyper
geven door deze met grote bljjdschap kennis van de voorspoedige
geboorte van hun dochter
ANNEMIEKE.
Amsterdam, 7 april 1964.
Tijdelijk: Julianaziekenhuis, n
ter Haarstraat, Amsterdam."

l• '

*lanrf.' ICAMEMBERT
ff&n het ' • '
' merk

Champig,

t
Na het ontvangen van hét H.
Sacrament der zieken overleed kalm en rustig, na een
langdurig en geduldig gedragen lijden, mijn geliefde1
echtgenote,
,.

Hendrika Maria Vermeïjs
Echtgenote van '"--<.M. M. J v yan Seggelen,""-. in de leeftijd van 68 jaar. "~-,
M. M. J. van-Seggelen.•

-~ - -v

.-.«.._

Zandvoort, 7 april 1964. "*~ '"
Haltestraat "1. ..„.-7 vv.iv;^.

Een milde, smaakrijke kaas
CAMEMBERT
Champignon*

Verwen man, kinderen en Uzelf met deze
lekkere nieuweling tussen de bekende
smaken. Twee g*rote stukken in een doos.
Geniakkelijk te snyden in fijne plakjes. En
de garantie dat Camembert van het merk
Champignon altijd natuurvers van ITw
winkelier of melkbezorger.komt. Vraag er
morgen meteen naar.

Wilt II ïiem vers? Zo komt hij uit de winkel.
Wilt U hem pittiger ? Laat hem enkele dagen rijpen.
Op het brood, op beschuit, op crackers, op roggebrood,op toast,
bij TTw ontbijt, aan de lunch-.voor de avondboterfiamen verrassend
als dessert.

•wordt geïmporteerd door BAARS-KAAS Bodegraven

geiden in de QPEL KADETT ?
Boulevard de Favaugre 10 - Zandvoort
biedt U datgene, wat de meest verwende gastronoom wenst.

Het- rozenkransgebed wordt
gebeden in de parochiekerk_
van St. Agatha te Zandvoort
op vrijdag 10 april om 19.30 u.'
De H. Uitvaartdienst zaterdag"
11 april om 10 uur in dezelfde
parochiekerk, waarna de "be- '
grafenis op het R.K. Kerkhof.
Gelegenheid tot condoleren
na de uitvaart in . Hotel
„Queenie", Kerkplein 8. v
Dankbetuiging.- .Voor de bewijzen van Deelneming
die wij mochten, ontvangen -bij ^het
overlijden van onze lieve _ Broer,
Zwager en Oom'
. ~
LEENDERT SLAGVELD
betuigen wij hiermede onze hartelijke dank.
\
,„,
Zandvoort:'
..-" ~,•~
S. Slagveld.
- ' \
Den Haag:
J. A. Rotteveel-Slagveld.

zieliier zijn.
Begrafenissen

Een gezellig etentje en een kostelijk
uitzicht op zee!

- - Crematie's"

Rouwkamer

J AC. KOPER

Onze chef-kok beveelt U aan:
Diversel kip-menu's, Tournedos-Hawaïan, Saté.

DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872"
Verzekering in Natura"
Inlichtingen geheel ~
\
vrijblijvend. , , , _ „.,

Populaire prijzen!
"Wij verwachten U gaarne.

GODSDIENSTOEFENINGEN
. GEREFORMEERDE KERK - ' '
Julianaweg 15 . ' . .
Zondag fKS.'.lO uur:rjDs. „D.
Bakker,
m e t verlof ï e ^ - ^ 1 - - *
7 uur: Ds. H." J. Bavinck van,Heemstede. 7.30 uur" (Huis, "in . de
Duinen) Ds. J. A. van .Arkël .van
Haarlem Noord!,
'
."

In eëif wip ;
schoon schip

HERVORMDE' KERK!"™"
Zie 't! ... Leg 3 pagina's van deze krant naast
elkaar, daarboven nog 3 en daarboven nog 3 halve:
nauwelijks 'n bandbreedte smaller wordt de laadvloer als U de achterbank van de Kadett Car-a-van
wegklapt! Uitbundig toegankelijk, want de hele
achterwand (breder dan menige huisvoordeur!)
veert open tot boven het dak. Daarbij is hij 'royaal
voor 6 passagiers in totaal', want zijn laadruimte
is berekend op...'n derde bank! Kent U in zijn
klasse bovendien 'n representatiever raspaard?
Kom zijn fabuleuze rijkwaliteiten ontdekken!
Bij voorkeur halen we dan eerst Uw vrouw en
'kinderen op, of rijden we'langs Uw zaak om hem
vol te stouwen met Uw vrachtgoed...

STOFZUIGERS alle. -merken, zonder kassastorting, vanat. ƒ 1,50 per week.
Alle draagbare radiotoestellen, platenspelers,
auto-radio's en kleine radiotoestellen, eveneens
zonder kassastorting ! !
Vraagt bij ons inlichtingen!
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 -

een stukje grond
waarop een caravan geplaatst mag worden.
Brieven met uitvoerige inlichtingen te richten
aan de heer J.Blik, Konijnenlaan 12, Wassenaar,
Tel. 01751 - 8100.

DOE EEN GOEDE KEUZE!
HOOGSTE KWALITEIT . . . .
^
TEGEN LAAGSTE PRIJS'
dat is het devies van:

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

r

Kamgaren costuums,
de nieuwste dessins van ƒ 89,- tot ƒ 189,TERLENKA COSTUUMS
> in de beste samenstelling
ƒ 119,—
SPORTCOLBERTS en BLAZERS
van ƒ39,- tot ƒ79,—
TERLENKA PANTALONS
" in vele kleuren
van ƒ26,— tot ƒ45,—
Een pracht sortering PULLOVERS,
TRUIEN en VESTEN.
REGENJASSEN in vele variatio's en
kleuren
van ƒ 56,— tol ƒ 119,—
OVERHEMDEN en SPORTSHIRTS |
in tientallen kleuren en uitvoeringen
van ƒ9,75 tot ƒ22,DASSEN, SJAALS en SOKKEN, een uitgebreido sortering in alle prijsklassen.
NYLON SPORTJACKS aan twee kanten
draagbaar
ƒ 39,—
FOAM BACKS JACKS ƒ 42,- en ƒ 49,KAKI PANTALONS •
ƒ 14,75
CHINO'PANTALONS
ƒ12,90
SPIJKERBROEKEN v.a
ƒ 9,90
NYLON REGENJASSEN
ƒ 24,-

Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
+

Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

v

woningruil
(spoed)
Aangeb. in A'dam (omg. Concertgebouw): riante
benedcnwoning, bev. 5 kam.,, woonkeuken, douchecel en veel' bergruimte.
Gevr.: normale woonruimte op behoor), stand,
te Zandvoort.
Br. S. Sijtsma, Jac. Obrechtstraat l lis., A'dam.

Socëiteit „Voor Anker"
MAANDAG 13 APRIL, 2 uur, in ZOMERLUST,

LEZING

i

1

met kleurendia's
'KERKSTR.20 « TEL:313&

N.V. van Lent
HEEMSTEDE

- Raadhuisstraat 53-65
Heemsteedse Dree? 261

ZANDVOORT - Hoge Weg

incl kachel+defrostcrs

Telefoon 2534

TE KOOP GEVRAAGD, liefst aan zee: ~

Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.
. Bevestiging van kerkeraadsleden._
19 uur: Geen dienst.
" .
10.30 uur: Jeugdkapel i.h. jeugdhuis
Spreker de heer H. Vis.
~.

Onderwerp „Australië", door dhr. W.J. de Haan.
Ook niet-leden zijn welkom!

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Caroline Petronella Maria,
d. van F. Bluys en M. J. Berg.
Janiek Josephine Marie, d. van C.
G. Dam en J. M. T. G. Holt.
Geboren buiten de gemeente:
Christina Catharina, d. van H. J.
Lindeman en T.E. Vrijaldenhoven.
Jacobus Andreas, z. van J, J. van
den Brink en E. L. M. Buhmeier.
Veronike Petronella, d. van P. S.
Herrot en P. M. H. Bromver.
Dirk Floris, z. van J. G Molenaar en E. Dei-ks. Mirjam, d. van
R. van Toornburg en G. van Her' wijnen. Theodorus Robertus Maria, z. van A. van den Meiracker
en A. H. Kleijngeld.
Ondertrouwd: H. F. M. van Deursen
en F. Barneveld. A. van Duyn en
M. A. P. J. Donkers.
Gehuwd: C. R. N. de Boer en J. M.
Krabshuis. R. G. Chr. Oldeman
en A. M. M. Kerkhoven (beiden
wonende te Rotterdam).
K. F. Klaje en H. E. J. Staphorst
(beiden wonende te Antwerpen).
H. E. Weigert en M. C. F. Vijver.
Overleden: Tiemen Homan, 80 jaar,
gch. meliS. C. G. Stolte.
Overleden 'buiten de gemeente:
Dorothea C. A. C. van Nimwegen,
72 jr., geh. gew. met W. de Beer.
Aagje Bol, 80 jaar, ongehuwd.
Mozcs Meijer, 76 jaar, geh. met
Gr. Schuiten.
HUMANISTISCH VERBOND .
De Gemeenschap Zandvoort van
het Humanistisch Verbond belegt
een openbare bijeenkomst heden
vrijdag avond 10 april in het Gemeenschapshuis. Mevrouw D. Hcroma-Meijlink uit Amstelveen en de
heer E, Nordlohne uit Amsterdam,
beiden leden van het hoofdbestuur
•van het Humanistisch Verbond, zullen spreken over het onderwerp:
„De politieke keuze van Humanisten.".
Mevrouw Hcroma is de P.v.d.A.beginselen toegedaan, dffheer Nordlohne is lid van de V.V.D.

GEEN SPREEKUUR WETHOUDER
De wethouder van Sociale en Culturele Zaken, Mevrouw C.- Stemler. Tjaden, is verhinderd op dinsdag 14
april haar wekelijks spreekuur te
houden.
BIJEENKOMST ZANDV.
MIDDENSTANDSCENTRALE
De Zandvoortse Middenstandscentrale, het overkoepelingsorgaan
tussen Zandv. Handelsvereniging en
R.K. Middenstandsvereniging „De
Hanze", belegt een bijeenkomst op
donderdag 16 april in restaurant
Zomerlust". De heer J. E. van der
Elburg, directeur van het bijkantoor Haarlem van een verzekeringsmaatschappij, zal daar spreken over
het onderwerp: „de echtgenote
werkzaam in eigen bedrijf" Daarna
volgt de vertoning van de film:
„Een nationale traditie", waarna
het programma zal worden besloten
met de vertoning van een komische
film.
DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout,'
van Lennepweg 57, telefoon 4294.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816. /
DIERENARTS:
Zondag a.s.: Dr. J. Hagedoorn,
Heemstede Dreef 11, Heemstede.
Telefoon (02500) 35521.
APOTHEKEN:
Van zaterdag 11 t.m. vrijdag 17
april na' 6.30 uur 's avonds: avondnacht en zondagsdienst. De Zeestraat apotheek M. J. KerkhovenNieuwenhuis, Zeestraat 71, tel. 3073.
Echter uitsluitend voor receptenspoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds om 8.30 uur. ••

PAROCHIE H. AGATHA '
H.H. Missen om 7.30, 9,30 (hoogmis)
en 11.30 uur. Des avonds te 7.30 uur avonddienst. In de week H.H. Missen om 7, 7.45| en 9 uur. >
Noord (Beatrixschool) zondag, .H.H.
Missende 8.30 en 11.30 uur. ~ «•-%'
NED. PROTESTANTEN BOND .
Brugstraat 15" ~ -r-n
Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. dr. J.
Sperna Weiland (N.H.)
uit
v
Amsterdam.
v
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND'
Woensdag 15 april samenkomst in
Huize „Pniël", Zuiders'traat. Spr.
Zr. B. Helmhout.'
, ,
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag -"9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres •
Willem Draijerstraat 5. " • ' ~ ~ • Gevraagd:

aankomend
verkoopster
Een unieke kans voor een •
handig meisje welke" enigszins met de Parfumerie-.
branche bekend is, om zich in
te werken met het top-assor- "
timent parfums en cosmetica.
Normale werktijden. ;.„_
Prettige werkkring."' •«
PARFUMERIE " "

Haarlem
Gr.Houtstr.128
Tel. 20536

Zandvoort
Kerkstr.23
Tel. 210T

BÖ feest of party, . „
LEFFERTS dranken erbUf
, Telef. 2254
Telef. 2150

Glashahdel

Van Dorth
Dr.Schaepmanstr.13 - Tel.3997
"' INZETTEN VAN ALLE
SOORTEN GLAS.
Ook verzekeringswerk.

GESLEPEN GLASPLATEN.

:

WLTNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
~ Haïtestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

„BROKMEIER" A° 1896

AUTOVERHUUR
1500
'Grote nieuwe Volkswagen
Volkswagens '62 en '63
Óók Opel's Rekord '62-'63
én Chevrolet-Impala
Pietérs, Haarlemmerstr. 2,
iTelef. 4200 en 3652

donderdag" en vrjjdag
. .MOSSELEN- AVOND
Zeestraat?' 62 - Telef. 2263
GARAGE TE'HUUR,, omg.
•De'Rüytêrstfaat.'rMeij -junien Juli. ./1QO,-. " Tel. 4227.

Zandvoortsclaan 167 - Tel. 40270

ONZE ETALAGE STAAT VOL

Rotterdam - Utrecht •

Nu opbellen,
straks gratis wassen!

Zeist en 't Gooi

TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ19,—. Bij afname
24 stuks 20% korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947406.
Hotel-Ptestaurant tj vraagt
een MEISJE voor 'de bediening en een KAMERMEISJE. Gehuwds vrouw
komt ook in aanmerking.
Br. no. 7-4 bur. v.d. blad.

-^GEVRAAGD wegens huw.
~d. t'egehw.' een KUISH. N A A I M A C H I N E S
'HULP v.,enkele ocht. p.w. Reparatie, taxatie, inruil.
: Lorenz, Haltestraat 15.
W. Dratferstr. 12, Tel. 3751
GEVR.: een HULP i.d.
tHUISH. maandag t'm. vrij- Bert geeft de
rdag van 9-3 u. Tel. 4230. hoogste waarde!

;Café Oomstee

Vraagt naar onze speciale wjjnaanbiedingen!

Amsterdam - HaarlemZandvoort- DenHaag-

70 WAGENS

• ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
- Kolombreedte 41 m.m.
tpagina'S.of 4, 12 ct..p.m.m.
: Kolombreedte 54 mm.,
"pagina 3 o£ 4, 15 et. p. m.m.
,pagina-2
22 et. p. m.m.
^pagina l
- 42 et. p. m.m.
j,Liefdadigh.adv. 40»/o red.
-Bij contract belangr. kort.

HEEMSTEDE/AERDENHOUT

Sneldiensten op:

STEEDS START-KLAAR
MET MÉÉR DAN

:

Dé speciaalzaak in wynen en gedistilleerd

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

Lompen 30 et. Kranten en
druk. 5 et. Tapijt en gewatt, 'deken 8 et. bedveren
25 et. Metalen rood koper
1,80 et. geel koper 1,25 et.
lood 57 et. zink 47-et. alles
'per kg.
.*' POTGIETERSTRAAT 32
.,„•„~ ..TEL.
437&U-^
U belt,1 wij komen! "

Contact" gezocht met een
gepensioneerde die nog
graag enkele hele of halve
dagen administratief werk
wil doen, waarbij bediening adresseermachine.
Afwisselend werk. Br. no.
8-1 bureau van dit blad.

Twee weiten of langer een
Liberator volautomaat
thuis op proef - «onder
enige verplichting!

...gratis kans
óp één van
een tiental uitgeloofde
droogautomaten.

De official dealer van English Electric
(een concern met wereldnaam) is de
man die uw persoonlijke huiselijke kennismaking met écht volautomatisch
wassen graag arrangeren zal. Bel hem
vandaag of morgen op. Of wip even bij
hem binnen, als u dat beter bevalt. Via
zijn bemiddeling kunt u tevens meedingen naar:

Neem deel aan de grote English Electric
prijsvraag, met tien prijzen, bestaande
uit een Liberator droogautomaat. Vraag
de English Electric-dealer om de folder
met het prijsvraagformulier. De inzendtermijn sluit op 1. juli 1964. De jury
bestaat uit M. A. Pon, Mw. A. Spoelvan Harlingen en notaris Keetel te
Amersfoort.

TELEVISIE
RADIO
PLATENSPELERS
GRAMOFOONPLATEN
Enkele zeer bijzondere aanbiedingen
tegen sterk verlaagde prijzen
RADIO EN T.V. TOESTELLEN
PLATENSPELERS
op voet
ƒ 55,—
ANTENNE;
2e programma ƒ 19,75
Uw oude T.V. ombouwen met 2e programma
ƒ 125,Grote voorraad lintbuis en coax kabel.
Inruilen van oude radio
en T.V. is mogelijk.
Gemakkelijke betaling.

WIST U
dat 20°/o korting op alle
stoomgoederen permanent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal

KERKSTRAAT 26

HISIOR

Chemische wasserrj
en ververij

KEYSER
Telefoon 2653

Liberator volautomaat ƒ 1295.-

Liberator droogautomaat f 693.-

Een schoonheid met een dubbel-zelfdenkend brein. Eén knop regelt talrijke
wasprogramma's. Hij droogt razend snel
maar heel behoedzaam tot dampdroog.
En Kan voor handwas ook alleen als
centrifuge gebruikt worden.

In tweemaal een handomdraai wentelt
uw wasgoed door een koesterende warme
luchtstroom, wordt strijk- of kurkdroog
naar keuze. Wordt fris en draagklaar
door het koele luchtbad dat elke droogcyclus besluit.

Unieke combinaties uw complete 'wasserijtje-thuis'

VERVEN

Verkrijgbaar bij:

Keesman's schildersbedrijf
Jan Steenstraat l

TEVENS ALLE KLEUREN KRUGOMUR.
Ruime sortering KWASTEN, rechtstreeks van de
fabriek en ruime collectie behang in voorraad.

Een combinatie voor een prjjs'die U voor menige andere wasautomaat
alleen betaalt. Financiering: Liberator volautomaat bijt), ƒ1295.- of
Ie betaling ƒ 363.50 en 18 termijnen van ƒ 60.25. Financiering: Liberator
droogautomaat bt}ti. ƒ, 695.- of Ie betaling ƒ 195.40 en 18 termijnen van ƒ 32.50.
Bet beste
wasresultaat

Het beste

met

VER- Een optisch verantwoorde
^GEVRAAGDt-nette HULP RINKEL vraagt
-l £ 2 'middagen per week. KOOPSTERS v. hele of ZONNEBRIL koopt U bij
Brederodestr. 112, tel. 3303 halve dagen, avonden en
uw opticien.
zondagen. Raadh.plein l,
Ook
naar sterkte
HUUR Philips-TELEVISIE tel. 2820.
van uw bril.
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
Woninginrichting
POLAROID BRILLEN
maar met recht van koop.
' HEEMEIJER
en div. andere merken.
Morgen al bij U thuis? Bel
Van Ostadestraat 7a
dan vóór 6 uur 020-249767
Telefoon 3116
Opticien
en 's avonds 02964 - 17971
Kan weer stoffeerwerk
KOSTVERLORENSTRAAT
A.
G.
SLINGER '
aannemen.
Financiering van nieuwe
Gr. Krochl 20 - Tel. 4395
en gebruikte automobielen. TE KOOP: Klankvolle
-W.A. Verzekering motor- oude viool m. toebeh. en
rijtuigen. Zaterdag tot l u. kist, in pr. st. Adres te
geopend. Admin.kant.Kroes vern. bureau van dit blad
' Zijlweg 46, Haarlem, Telef.
PLANT EN ZAAI NU!
17632.
2e PROGRAMMA
Struik- en klimrozen.
zonder uw toestel omteAlle soorten bollen en knollen
bouwen (al is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
OOEHETZEIF
o^a'. Begonia's, Dahlia's,
programma. Met garantie,
Gladiolen.
WKHETZÓ!
gem. betaling Antennebouw
uit voorraad leverbaar.
J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel. 43.07.
Grote sortering bloemzaden.
PEDICURE - MANICURE
Voet- en handmassage
Steunzolen "naar maat.
Med. Gedipl.
Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
Mevr. A.M. v.d. Mije-Walet
HALTESTRAAT 65
TELEFOON 2060
Haarlemmerstr.46, Tel.3989

Koop je niet zo maar ergens!
Se Liberator staat altijd, paraat.'

F. H. PENAAT

Elke dag verse bloemen!

7 - ZANDVOORT

- TELEF. 02507 - 2534

vom 18. Juli bis 8. August 1964

Daarvoor moet je naar de vakman!

C.
Kostverlorenstraat 68 - Telefoon 2071
ERKEND HORLOGER.
is zulk een vakman!

FERIENWOHNUNG für 4 Personen
in Zandvoort gesucht.
Dr. mcd. G. 'Kuntze. 3323 Salzgitter-Gebhardshagen, Hardeweg 49 (Germany).

NYLON JACKS
TERLENKA ROKJES - DRALON ROKJES
HELANCA STRETCH
KORTE JONGENS BROEKEN
POPLIN JASJES

Eigen reparatie inrichting
met electronische apparatuur.
KOOP IETS, WAAR JE WAT AAN HEBT:

Koop een
horloge!

WEG GRIJS HAAR
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Voor ƒ3,75 per half jaar
Vele
soorten kamerplanten.
Het speciaalhoudt uw haar de natuuradres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
lij ke kleur. Borstel het
met Crème Marchal. VolBediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
komen veilig.
tevredenheidl .
Ziet onze etalage!
Voorzorgzecels - Contantzegels
Gratis folder krijgt U bij:
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107
TE KOOP: Eikenh.linnen- Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
kast half leg, half hang. Uitslagen woensdag l april:
Wie ruilt grote vlag 2,50 x
Z.M. adsp. a - C. & C. School 3-1
.c Verkrijgbaar bij:,
2 meter tegen kleine met
Z.M. jun. a - C. & C. School 4-4
stok. Tolweg 4rd. -Tel. 3617 Uitslag zaterdag 4 april:
Zandvoortm, 2 - S.V.J. 2
0-2
Verf - Plakplastic
T_e koop gevr.: Oude Ned.
en alle andere
Ansichtkaarten en munten Uitslagen zondag 5 april:
„Doe het, zelf/ artikelen. C. Raclemaker, SoembawaZandvoortm. - T.Y.B.B.
2-4
Ripperda 2 - Zandvoortm. 2 1-2
Stationsplein 13, .Tel. 3346 str. 57(1), Amsterdam.
Hillegom 4 - Zandvoortm. 6 3-1
Zandvoortm. 7 - Renova 4
4-1
Zandvoortm. 8 - H.F.C. 12 5-3
Junioren:
Zandvoortm. a - Schoten a uitg.
Programma, zaterdag 11 april:
"
vanaf f598,Zandvoortm. - S.V.J. 16.15 u.
2. Kinheim 4 - Zandv.m. 2 16 u.
GRATIS ééN WEEK OP PROEF! Uw oude wasAdspiranten:
- machine heeft een hoge inruil waarde!
29. Renova a - Zandv.m. b 15.15 u.
76. Zandv,m. g - Kenn.l. e 14.30 u.
VELO ook voor T.V., radio's, meubels, vloerPupillen:
bedekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifu^as,
100. Geel Wit a - Zandv.m. c 15 u.
haarden enz. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
750 gr. RUNDERLAPPEN .. ƒ 3,98
LAMSKARBONADE
ƒ 1,93 Va kg.
102. Zandv.m. b - T.Et.B. a 14.30 u.
.' Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
750
gr. de allerbeste magere
105.
Sp.vogels
a
Zandv.m.
e
15
u.
óf vraag vrijblijvend'inlichtingen bij onze verKALFSLAPPEN .... ƒ 3,39 Vt kg.
RUNDERLAPPEN
ƒ4,98
113. Zandv.m. I - D.I.O. b 14.30 u.
tegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort - Telef. 4590
Programma zondag 12 april:
Zandv.m. 2 - Schoten 2 10 u.
500 gr. DHt VET SPEK . . . . ƒ1,25
31. T.Y.B.B. 6 - Zandv.m. 5 12 u.
42. Hcomstode 3 - Zandv. 7 9.45 u.
45. T.H.B. 5 - Zandv.m. 8 9.45 u.
Voor Uw drukwerk:
Vriendschappelij k:
Zandvoortm. 4 - T.H.B. 2 10.30 u.
Junioren:
, Drukkerij Van Petegem & Zn.
60. A.D.O. '20 a - Zandv.m. a 12 u.
77. Zandv.m. b - T.Y.B.B. b 12.30 u.
IET. ,. - - Kerkstraat 28
Telefoon 2793
86. O. Gezell. b - Zandv. c 14,30 u.
92. H.B.C, d - Zandv.m. d 12 u.

NOTTEN - Haltestraat 59

HOBOPLEX

VELO wascombinatïe

- Telef. 2425

eet meenvlees en betaalrninder
Hoera! Daar gaan we weer!
ENORME PRIJSVERLAGING!
Geld. Haaskarbonade f 3,08 v. kg,
Fijne Schouderkarbonadef 2,98 v* kg,

Gebr. Burger

WEEKEND RECLAME:
100 gr. Ham en 100 gr.
Haagse Leverworst 89 et.
Woensdag-voordeel:
500 gr. heerlijk Gehakt
ƒ1,65
100 gr. Cervel.worst 49 et.

HALTESTRAAT 3

(\

EBKEHDE PHILIPS
R A O I O SEJÏICE

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

BLAUPUNKT

- ERRES

Assurantie Kantoor

JAC.

Electro-Radio
Technisch Bureau

HOEKEMA

ALLE VERZEKERINGEN
Cclsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394
Agent Levensverzekering Mij.
Utrecht. Holland Greep van
1859 Schade Verzekering.
Stichting Vezeno Ziektekosten
Kostpnjspolis. Auto verzekering.
FINANCIERINGEN.

Bij fecstklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Uw Perzisch
tapijt stuk?
Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Burg., Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

Koalkasten - Stofzuigers

Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio, en televisietoestellen.

Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

. Na 80.000 koelkasten, 10.000 bungalowtènten, 30.000 centrifuges
'

'

'

,

~

!

-

>

De PMC contracteerde voor u
l

10.000

t

l

,

wasautomaten
Z

voor minder dan A van de prijs..!
/

Mevr. Hose

**-J

Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823
' 'Fantastisch, zo'n wasautomaat!
Ik kom nu tenminste eens aan ander
(en leuker) werk toe!'

EEN TAXI?

De nuttigste luxe van onze tijd
eensklaps gedemocratiseerd!
10.000 huisvrouwen, die er gisteren
nog niet over durfden reppen,
gaan hem morgen zomaar bestellen:
de ultra moderne Castor Wasautomaat,
nu voor een prijs, waar-over-heen-te-komen is!

,1!

4
Er zijn twee typen: de Queenmatic en de Superdry, beide voor 4-4J kg wasgoed.

1
Castor wasautomaten wassen, spoelen en centrifugeren automatisch.
2 Beide
De Castor Superdry droogt bovendien met warme lucht.
één knop kiest u het gewenste wasprogramma.
3Met
A Uniek, volledig instructieboek voor alle wasbebandelingen, voor elke was.Gebruikelijke garantie van 12 maanden. 100% service in stad en land
5(ook
na de garantie-periode) door gespecialiseerd monteurscorps.

MODERNE HRGEN5

Laat Uw
scharen en messen

) Ook ïn 12 of 18 maanden te betalen op bijzonder gunstige condities.
f*l De grote produktie-capacitcit van de Castor-fabrieken maakt levering
/ van 500 stuks per week aan de PMC-Ieden mogelijk.
Lest best: de Premie-van-de-Maand Club reduceert de prijs'
tot minder dan twee-derde, Reken maar na:

VAKKUNDIG
SLIJPEN

8

Golfslijpen van tafelmessen.
Grote sortering
HUISHOUDSCHAREN
PINCETTEN enz. enz.
NAGELVIJLEN
NAGELTANGEN
NAGELSCHAREN"
Optiek - Staalwaren

J- . -

KBSlDT* Superdry

ueenmatic
Klant of geen klant
u kunt
direct reserveren!

A. G. SLINGER
GR. KROCHT 20a - TEL. 4395

Normdie
winkelprijs

Normale
\vmkelprijs

Clubkorting

Clubkorting

EXTRA: de Superdry
heeft bovendien
wanne luchl-dioging!

Voor
verhuizingen

,

550-..

TW5TFT T VN uitsluitend op een testelbiljet uit het PMC-BulIetin
BLDiE^i^n
in eike Albert He«n winkel.

en ongeregeld vervoer
is en blijft Uw adres

P. KERKMAN
Haltestraat 63 - Telef. 2214

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Burg:. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

GEZELLIG TAPIJT,
KENT GEEN TIJD!

J. van den Bos

woninginrichting
Büderdykstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

PMC-Centrifuge '64

PMC neemt u de hek was uit handen
Stel de knop in - de ^aSlnr doet de rest!

Terug op veler verzoek: ...en voor oude prijs!

AVclkc Castor tvasautomaat u ooi; kiest,
dit doen de Queenmatic en de Superdry geheel automatisch voor ut

3fc vullen met water
$• hoofdwas 4-4x/2 kg

verwarmen
$ 5 x spoelen

Opnieuw brengt de PMC (voor klant en green
klant) 10.000 stuks van deze prachtige PMC
Centrifuges voor de onveranderd lage Clubpr«s van f 89.- Enkele bijzonderheden: kopergegalvaniseerde trommel voor' 2'h kg" droog
wasgoed. Dubbele deksel-beveiliging. Fraaie
solide uilvoering. Handig formaat. Ben jaar
volledige garantie en gespecialiseerde service
(ook na afloop van de garantie-periode).

$• vóór» assen
<$ centrifugeren

.Welk punt uit dit wasprogramma u ook neemt, de Castor denkt en doet \ooi' u. HU
«eet uelUe temperatuur u wenst en houdt zich er aan. ll(j kent de wast(|dcii xilt /-U»
'liootd' en houdt uw was steeds In een heen- en terugdraaiende beweging: wast
daardoor 7ormuldlg en >eilig. Uiterlijk i'n Inncrltlk hebben de beide wasautomaten
•\ cel gemeen. Toch zi|n er belangrijke \ crscliillcn. VcrgclUk de Castor Queenmatic en
deSupcrdr) en maak uw keus!
DD
Kies eea van de volewaaSuperdry doet nog meer.
Nadat u uw wasprogramma
prog,amma'8 en de mahebt gekozen, gaat alles volautomatisch in
ohlne begint met de Vóorwas, die geschiedt bij
een geleidelijk stijgende temperatuur. Zodra
zijn weik. Ja, zelfs het wasmiddel voor het
de vóórwas klaar is, wordt het vuile sop wegtweede sop wordt geheel automatisch loegeErepom^t en staat de machine stil. Dan opeut u
voerd Is het zware wasweik door de Supeidry
de Queenmatic en zorgt voor voldoende wasgedaan, dan wordt automatisch (tot 5 x toe)
middel voor het tweede sop Ga nu gerust weg,
gespoeld en gecentrifugeerd. Daarna komt het
de machine doet volautomatisch alles voor u,
ingebouwde verwarmingselement automatisch
in actie Een warme luchtstroom maakt uw
tot 5x spoelen en centiifugeren toe. Vóórgewasgoed in de Supeidiy winddioog, stil]kdroogd ligt uw goed in de wasautomaat op u
dioog of kastdroog. Aan u de keusl
te wachten. Nadrogen aan de lijn. Klaai!
P Af C,
III (16
A V umit- /
Jlil~ WHlKei

Vraag' het PMC-Bulletln met bestelblljet in
de AH-winkel en lees alle bijzonderheden.

Clubprjjs, 89.Vergelijkbare winkelwaarde 115S.-

Heijn

Wat u

°°k weten wilt over de Queenmatic of de Superdry, u vindt do
gegevens in het PMC-Bulletin, ook over reservering, betaling (eventueel in termijnen) en afleveiing. Haal dit Bulletin snel in de
AH-winkel, te meer daar u er ook liet bestelbiljet in vindt, dat U nojig
hebt als u van dit unieke aanbod wilt prouteren.

BEWONDER DE QUEEN MATIG in de A.H.- WINKELS TE AERDENHOUT, ZANDVOORTSELAAN 169 EN TE HAARLEM EKSTERSTRAAT 67.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaart
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

A. HOEKEMA
Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon 3369
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES.
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

750
750
750
750

gram
ffram
gram
gram

150 gr. Gel. Lever
150 gr. Pekelvlees
250 gr. Gek. Worst

-

TELEFOON 2682

SCHOUDERCARBONADE ....
DOORR. RUNDERLAPPEN . .
RIBLAPPEN
LENDE ROLLADE

ƒ 4,25
ƒ 3,75
ƒ 4,88
ƒ 5,50

VOOR DE BOTERHAM:
250 gr. Leverworst
98 et.
150 gr. Ham
90 et.
ISOgr.Pork
95 et.

100 gr. Gehakt, 100 gr. poulet en l mergstaaf

Bezoekt
daar slaagt U!
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Visrestaurant
Duivenvoorden
HALTESTRAAT 49 -

TELEF. 2261

Grote sortering visspecialiteiten.
Exclusieve sfeer.
80 et.
98 cU
65 et.
/1,25

Spoelder's Kappershuis
Haltestraal 14, VRAAGT een

leerling kapster

< i

\ > t •-.

T was d 9 blad Zand voorts Nieuwsblad, 24e jaargang no.|40
f

Opvoering van „Gri-Gri"
Wanneer een vereniging erin slaagt
tjjdens de 16 jaar van haar bestaan,
bij elke uitvoering het peil ervan
te verhogen, hetzij door de keuze
van het werk of door de vertolking
daarvan, dan is dit wel het beste
bewijs van het verantwoorde bestaan van zulk een vereniging.
Dit was het geval opnieuw bij de
Zandvoortse operettevereniging, die
maandag en dinsdag een uitvoering
gaf in theater Monopole van de
operette „Gri-Gri" van Paul Linckc
en waarvan we die van dinsdagavond j.l. meemaakten. Want deze
populaire vereniging heeft niet deze
merkwaardig goede opvoering een
prestatie geleverd, die tot een der
allerbeste in haar bestaan mag gerekend worden.
Dit was zeker in de eerste plaats
te danken aan het drietal, dat deze
opvoering in handen had. Niemand
minder dan" Wiesje Bouwmeester
had men thans voor de regif weten
aan te trelcken en de resultaten van
haar werk waren deze avond dan
ook zeer-goed merkbaar. Nog-nimmer zagen we een dergelijk "fraai
acteren als» dit-deze avond het geval was." Dirigent G. Kruijff gaf
blijk van grote muzikaliteit. Hij
leidde het" fraai spelend Haarlems
Operette'orkest op bezielende wijze
en zelden hoorden we het koor zó
Iraai van toon en in de samenzang
met de solisten,en het orkest zó
volmaakt één.' Daar kwamen nog
bij de prachtige ^balletten in het
derde bedrijf, ingestudeerd door
Ferry Zelvers, die ook hiermee ditmaal zichzelf overtrof.
Het meest boeide ons het tweede
bedrijf. Hier bewoog men zich op
een muzikaal en acterend niveau,
zoals men dat bij amateurs bij uitzondering weet te .bereiken.
__
Bij dit alles komt nog dat de ver'eniging beschikt over stralend sternmateriaal in de hoofdrollen, waardoor de ^uitvoering in hoofdzaak
gedragen'wordt. Ook ditmaal waren

dit Chris Overweg in zijn meeslepende vertolking van Gaston Deligny, Sophia Endstra, die op prachtige wijze en met-'yolle overtuiging
de rol van Gri-Gri over het voetlicht bracht en Martha Koper als
de charmante Yvonne, die niet alleén door stem en acteren boeide
doch ook in het ballet in het laatste
bedrijf nog merkwaardige talenten
als tap-danseres toonde.
Naast dit drietal stond Wim van
der Moolen, de robuuste negerkomng Magawewe, " die in deze rol
wellicht de grootste prestatie van
zijn leven leverde. Een tot in de
details uitgewerkte opvatting, tot
het laatste toe volgehouden in het
grappige dialect, was iets, dat de
grootste bewondering verdiende.
Het was dit perfect op elkaar ingestelde kwartet, dat de opvoering
droeg en tot een groot succes maakte, doch daarnaast waren ook de
overige rollen in vertrouwde handen'Wim Gude als een bewegelijke
Pantouffe, Henk Bol die van Poivre
een uitbeelding gaf, zoals die alleen

van hem verwacht
kan worden,
uitermate geestig en vol humor,
Lien Wind als de voorname ministersvrouw mevrouw Brocard, Wil
Water als haar dochter, de bekoorlijke bruid Jeanne en een komiek
zenuwachtige regisseur van Mischa
Draijer.
Aankleding en kapwerk waren
voortreffelijk, behoudens de zwarte
handschoenen van de negers en negerinnen, waarvan we de handen
ook liever zwart geschmikt hadden
gezien. Geldgebrek was er oorzaak
van, dat men geen decors Had gehuurd. Hoe Wim Sluijs het voor
elkaar kreeg in de gebrekkige accomodatie van „Monopole" en de
weinige hulpmiddelen die daar ten
dienste staan, nog een drietal decors
op te bouwen en te schilderen als
deze avond getoond, is ons een
raadsel doch een eresaluut waard.
Zo werd deze avond een kostelijke
belevenis, waarvan het publiek ten
volle genoten heeft. De Zandvoortse
operettevereniging kan er met trots
op terugzien en neemt in het Zandvoortse verenigingsleven wel een
zeer voorname plaats in.
De voorstelling werd maandagavond bijgewoond door de burgemeester van Zandvoort en diens
echtgenote en werd donderdagavond
nogmaals herhaald.
K.

OEFENING JTAALT SPIEREN"

Jaarvergadering Z.R.B.

twee personen en werden er 14 door
In hotel Keur hield de Zandvoortde brigade gered. Het aanstaande
se reddingsbrigade vrijdagavond j.l.
seizoen zal wordea overgegaan tot
een druk bezochte jaarvergadering
uitbreiding van het ' aantal verreonder leiding van voorzitter J. G.
kijkers en tot aanschaffing van walBisenberger.
kie talkies.
Het jaarverslag van de secretaris
Tijdens de bestuursverkiezing werde heer F. M. Dukkcrs had aanvanden de periodiek aftredende leden:
kelijk een enigszins gedrukte stemde heren dokter J. F. Zwerver, A.
ming, toen deze erover klaagde, dat
Loos en C. A. Kras herkozen, tervele wenserr, die • de vereniging
wijl de heer M. Joustra in de kaskoestert, door geldgebrek nog niet
commissie werd benoemd.
verwezenlijkt konden'worden. Door
Een bestuursvoorstel om contributie
het slechte weer konden slechts 2
te verhogen van ƒ 3,75 tot ƒ 5,— per
collectes op het strand worden gejaar werd aangenomen, terwijl nieuhouden inplaats van de
drie of
we leden voortaan een klein inmeer, hetgeen de brigade een strop
schryfgeld zullen moeten betalen,
bezorgde van. tenminste duizend
terwyl zij tevens verplicht zullen
gulden. De secretaris zag het als
zijn te trachten binnen twee jaren
een noodzaak dat het aanlal gedieen strandwachtdiploma te behaplomeerde leden van 50 op 30 wordt
len. Om met de motorvlet te mogen
gebracht om
effectief de taken van
4
patrouilleren zal men van nu af aan
de brigade te kunnen blijven vereerst een motorcursus moeten gaan
vullen. Men bezit thans vier eigen
volgen.
boten, doch het streven van het beHOTEL BOUWES
Huldiging
stuur blijft dit aantal op te voeren
Na afloop van het huishoudelijke
^OPENDE SEIZOEN
tot vijf. Het totaal aantal leden bedeel van de vergadering werd de
draagt thans 348; waaronder 34
Traditiegetrouw heeft de directie
heer August van oer Mij e door de
jeugd-leden. De financiële positie
van hotel Bouwes vrijdagavond 3
voorzitter gehuldigd, omdat deze op
van de vereniging kan gezond worapril'j.l. met het aanbieden van een
3 juli van het vorig jaar, toen op
den genoemd. De aangeschafte Ranacabaret-Varieté-avond aan een aan-;
grote afstand van de kust een kano
jol heeft het vorige seizoen uitstetal genodigden, seizoen 1964 offiin nood kwam te verkeren, waarvan
kend voldaan. Met een 10 pk motor
cieel geopend. Enlioewel het buide opvarenden door de reddingskon bij vlakke zee een snelheid van
.ten nog koud was en guur e'ri een
brigade werden gered, door het
30 km. maximum worden bereikt,
dunne ijzige wind ons nog hoog in
toepassen van de mond- op mond
terwijl de boot, ondanks de lichte
de kraag deed wegduiken, was binmethode, het leven had weten te
constructie, ook in vrij ruwe zee
nenjn hét ons zo vertrouwde hotel
redden van de 18 iarige Klaas Krazeer stabiel en bruikbaar bleek.
diej" prettig aandoende sfeer, die
mer, die na ruim een .week het zie'Wat de speedboat van de strandsteeds • opnieuw weldadig aandoet.
politie betreft merkte de secretaris ,kenhuis weer geheel genezen had
' Ook nu-~toonden de heer N. W.
kunnen verlaten. De maatschapgij
op, dat deze zeer veel belangstelling
Bouwes en de heer Rouppe van
tot het redden van drenkelingen had
had getrokken, óók in "de pers. Het
Voort zich weer de volmaakte
gastheren,_rf.met __ een „vriendelijk . over deze;jbqot,door,.de. brigade_uit-,
gebrachte?rapport had een verwij- "van der Mij e de zilveren legmedalje f }
woord óf een hartelijk babbeltje
een getuigschrift en de kleine zildering veroorzaakt tussen strandvoor iedereen en-zelf .kennelijk bijveren draagmedalje van deze instelpolitie en reddingsbrigade, doch gezonder genietend van dit samenzijn
ling toe te kennen.
hoopt wordt dat in de nabije toemet vele bekenden, dat de inleiding
In zijn dankwoord betrok de heer
komst de samenwerking weer beter
vormde voor het voor de deur
van der Mij e ook de mede-opvarenzal worden.
staande zomerseizoen, waarmede
den van de reddingsvlet.
In het afgelopen seizoen verdronken
een nieuwe periode wordt ingeluid,
waarvan men elk iaar opnieuw hoge
verwachtingen koestert.
De aanwezigen "konden genieten
van een cabaret- en varieté-programma van een gehalte, waarvan
het Bouwes-concern wel het speciale geheim lijkt te bezitten. Ook
kale prestaties van het ensemble.
t In restaurant „Zomerlust" gaf de
nu weer kleinkunst op een zeer
Een fraaie homogene klank werd
accordeonvereniging
„Zandvoort"
hoog niveau. Allereerst het fenoverkregen en het orgel bleek een
zaterdagavond j.l. de tweede en
menale orkest „The 4 Lads", dat
bijzonder geschikt instrument bij de
laatste uitvoering in dit winterseivoortdurend boeide door beschaafd
ondersteuning en begeleiding van
zoen onder leiding van directeur J.
spel, prachtige klank en een enorm
en aanpassing aan de accordeons.
M. Davids.
rijk repertoire. Bovendien „met een
Dit bleek wel zeer duidelijk bij de
Dat het accordeonspel in de badzanger, waarnaar het een" lust bleef
prachtige uitvoering van een vierplaats nog altijd springlevend is, de
te luisteren.' U moet. dit kwartet
delige balletsuite door het A-orkest,
belangstelling ervoor nog altijd
beslist eens gaan_horen, ze blijven
een lastig werk, dat zeer mooi tot
groot en de voorliefde voor dit muin elk geval nog "de gehele maand
verklanking kwam* evenals de met
siceren nog altijd onverflauwd,
april. Dan tot tweemaal" toe een
vuur en bravour gespeelde Sabelkwam deze avond wel heel duidelijk
optreden van' 't Romanoff duo, twee
dans! van Katschaturian.
tot uitdrukking. De accordeonvcrvoormalige leden van het verDe lyd van uitsluitend marsen en
eniging „Zandvoorf is _ nog steeds
maarde Bolshoi ballet, met verblufwalsen is bö deze vereniging reedseen der Zandvoortse ensembles, dat
fende akrobatische dansen,. waarbij
lang vporbü en de heer Davids
zich ondanks de depressie in het
vooral de dans op "muziek'üit het
heeft zjjn pupillen vooral de laatste
verenigingsleven in het algemeen,
laatste gedeelte van het 2de pianotüd meer en meer bijgebracht, dat
weet te handhaven en een flinke
concert van R'achmaninoff (gesynook op de accordeon het spelen van
enthousiaste kern van leden telt.
copeerd) een prachtig staaltje van
meer serieuze composities niet alDe grote verrassing van deze avond
klassieke balletkunst werd. Dan was
leen mogelijk, doch ook veel aanwas zeker het feit, dat het bestuur
er Jeff, de kostelijke Franse koning
trekkelijker en' dankbaarder is.
- na overleg met de directeur -,
der geluiden, die als imitator weiDit bleek ook uit het optreden van
ertoe was overgegaan, 'n electronisch
haast onovertrefbaar bleek en het
een groot aantal jeugdige solisten,
orgel aan te schaffen, dat thans bij
„ temperamentvolle,Spaanse danspaar
een bijzonder boeiend onderdeel van
de begeleiding en, ondersteuning
Los -del Alcazar met originele Flahet programma en waarin we onder
van het spel de piano ging vervanmenco-da~nsen, -waarvan vooral het
andere een fraaie vertolking van de
gen. We hebben ons erover vertweede optreden' op muziek van een
Czardas van Monty beluisterden en
baasd hoe het mogelijk was, dat in
Spaanse «danSj- van Granados van
een briljante vertolking van de
een zo korte voorbereidingslijd een
een beklemmende schoonheid werd.
ouverture „Are de Triomph", waardrietal jeugdige leden reeds in staat
Al met al een,kostelijke avond,
bij dit jeugdige duo niet alleen veel
bleek, dit toch zeker lang niet gewaarvan de talrijke aanwezigen
muzikaliteit, doch ook grote techmakkelijk bespeelbaar
instrument
"zeer hebben genoten en een stijlnische vaardigheid ontplooide. Ook
te bespelen. Met grote muzikaliteit
volle inleiding' van het aanstaande
het electronisch orgel werd door
en kennelijk veel plezier was dit
zomerseizoen, waarbij wij van harte
een jeugdig lid met veel kennis van
het geval en de aanschaffing van dit
-onze gastheren *een-uitverkocht Hozaken gedemonstreerd, terwijl we
orgel ,mag als een grote vooruitgang
tel Bouwes' toewensen gedurende
nog een vaardig gespeelde Roemeenworden gezien wat betref t de muzihet gehele seizoen.
se compositie van Knumann hoorden en leuke zang van een tweetal
meisjes met orgelbegeleiding.
Het B-orkest, dat de avond opende,
toonde zijn kunnen wel zeer bijzonder in de ouverture in C van R.
Wurthner. Hier werd veelbelovend
spel gebracht door vele nog niet of
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE
nauwelijks tienjarigen.
Telefoon 02BOO . 36503Voorzitter W. van der Moolen
•^ S
' •" i,
opende en sloot de avond en huldigde directeur Davids met bloemen,
In 't voorjaar vraagt Uw tuin
waarna de uitvoering besloten werd
met een gezellig bal met medewerUw grootste aandacht!
king van het ensemble „The Sensations."
K.
\Vij leveren U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigdd meststoffen, óók voor Uwr kamerplanten.
RAADSVERGADERING
Speciaal aanbevolen: ASEF's GEDROOGDE STALMEST.
De eerstvolgende openbare verEen uitkomst voor elke tuinier!
gadering van de gemeenteraad van
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
Zandvoort is vastgesteld op dinsdag
Grasmaaimachines - Motormaaiers - Tuinsproeiers - Tuinslang.
28 april des avonds te acht uur.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN GRASZADEN.
NIET GESPAARD
•
Dahlia's, Begonia's, Gladiolen en een pracht sortering lelie's.
In het postkantoor te Zandvoort
Alle ' soorten" vogelvoeders,. kipnenvoer, honden en kattenbrood.
werd bij de afdeling
RijkspostElke bestelling wordt'met de meeste SPOED zonder prtfsverspaarbank gedurende de maand
hoglng thuisbezorgd!
WU geven ook Contantzegels!
maart j.l. door 498 personen ingelegd een bedrag van ƒ 88.035,83 en
Onze nieuwe prijscourant „Bloem- en groentezaden" is gratis verterugbetaald aan 378 personen
krijgbaar of.wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
ƒ 136.803,03. De investeringen voor
LAAT NU. BIJ ONS UW' GRASMAAIMACHINE SLIJPEN)
het komende seizoen komen in deze
cijfers wel duidelijk tot uitdrukking.

Uitvoering Accordeonvereniging

„'t Tuinbouwhuis"

Onder zeer grote belangstelling
vond donderdag 2 april j.l. in hotel
Keur dé jaarvergadering van de
Kennemer Turnkring plaats.
In zijn openingswoord merkte
voorzitter Ir. W. Singer (S.S.H.) op,
dat deze grote opkomst ongetwijfeld ter ere was van O.S.S., die ter
gelegenheid van haar 60-jarig beslaan als gastvrouwe optrad. Voorts
maakte voorzitter melding van het
stichten van de Haarlemse gymnastiek gemeenschap, waarbij alle
Haarlemse gymnastiekverenigingen
met inbegrip van de confessionele
zouden samenwerken. Het jaarverslag van de penningmeester, sluitende met een batig saldo en dat
van de secretaris werden goedgekeurd. Uit dit laatste verslag bleek
dat het totale ledenaantal was gestegen van 6130 tot 6160, in 't bizonder door stijging van het herenaantal.
De periodiek aftredende bestuursleden mevrouw F. E. Donkersloot
(S.S.H.) en de heer H. Oostdam
(Turnlust Beverwijk) werden bij
acclamatie herkozen, terwijl het
technisch programma na enige wijzigen door de vergadering werd geaccepteerd. Behalve de oefenkorpsen dames en heren zal een jurycursus worden gehouden. Voor de door
O.S.S. te houden gymnastiekwedstrijden op 5 juli a.s. bleek veel
animo to bestaan evenals voor de
door O.S.S. te organiseren wandeltochten op 30 en 31 mei a.s.
Als afgevaardigden naar de bondsvergadering werden aangewezen
voorzitter Ir. W. Singer (S.S.H.), 2e
voorzitter J. H. B. Brink (O.S.S.)
alsmede leden van de verenigingen
G.V.U. (Uitgeest), Volo (Haarlem)
en Sparta (Velsen). De wisselprijs
„De Pauw" beschikbaar voor die
vereniging die aan de meeste Kringactiviteiten had deelgenomen, werd
dit jaar gewonnen door Turnlust
(Beverwijk) met 213,2pt. O.S.S. bezette met 109,2 pt. de 6e plaats.

__
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^smetteloos zuiver

Een echte gezinsauto

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prfls,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ 4795,— tot ƒ 4995,—.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Garage Jac. Versteege & Zonen
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrjjfszeker.

„OP HOOP VAN ZEGEN"
De Zandvoortse toneelvereniging
„Op hoop van zegen" heeft als laatste stuk in dit winterseizoen in
studie genomen het toneelstuk
„Tussen eb en vloed" van Ben van
Eysselsteyn. Op dinsdag 28 en
woensdag 29 april zal men er in
theater Monopole opvoeringen van
geven.
PARTIJ VAN DE ARBEID
GAAT VERGADEREN
De afdeling Zandvoort van de
Partij van de Arbeid zal op vrijdag
24 april een openbare vergadering
beleggen.
Het lid -van de tweede kamer,
mevrouw G. Bra'utigam zal daar als
spreekster optreden. Deze bijeenkomst zal worden gehouden in het
Gemeenschapshuis.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4168

M. M. J. v. Seggelen
KORT's IJZERHANDEL
Haltestraat l
ZATERDAG 11 APRIL
wegens sterfgeval

GESLOTEN

Bloemenmagazijn „ERICA"
C. G.- A. Cassee -

Anno 1908
wordt verplaatst van Grote Krocht naar

(achter het oude postkantoor)

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321

Voor de a.s. plechtige
en eerste H. Communie
hebben wij voor U een mooie collectie
KERKBOEKEN - KRUISJES - MEDALJES
KINDERBIJBELS en vele andere geschenken.

Rijschool „WELTEVREDEN"
LU3èÈ°VERHUUR. "V.W. BESTEL-VERHUUR."
Dr. C. A. Gerkestraat 99
Telef. 2294
,Gar.: Soendastr. 34, Haarlem, Tel. 02500-63636
NU lessen met SIMCA 1000

U

S laagt
I n
Mijn
C ar
A Itij d

Erkend
N.B.A.

Rustige en beschaafde instructie.
Ook lessen voor

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.

vrachtwagens.

ALUMINIUM BUITEN ZONWERING
(10 kleuren). Roeslvrij,
Corrosie-vrij.

Soendastraat 17 - Haarlem
Tel. 02500 - 50131
Levering alle soorten tegels in kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.
Laat vakkundig Uw oude paden in orde maken.

kleurbestendig.

A LUMINIUM BINNENZONWERING
ALUMINIUM VOORZETRAMEN
(geanodiseerd corrosievrij).
A LUMINIUM DEUREN in kleur. (Corrosievrij)
A LUMINIUM PUIEN.
Hoofdagentschap: N.V. VINK LICHTMETAAL
Ztflstraat 65rd. - Haarlem - Tel. 02500 - 15477

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
V. W.

-

Thermoskum

OPEL - TAUNUS 17 M

Spuitschuim-isolatie
TAXI 2600

GROTE KROCHT 18

tegen, vocht, warmte koude en geluid.
Nadere inlichtingen: Fa. Boogaard, Aalsmeer,
Telef. 02977 - 4436

Kinderopercttevereniging ,JONG ZANDVOORT'
Secr. A.J. v.d. Moolenstraat 40
presenteert op zondag 19 april 1964,
aanvang 19.45 u. in Rest. Zomerlust
de kinderoperette

„De wonderbloem"
door Jo Mulder.
Muziek: Ant. L. W. Voerman.

„C. l.
Voor a! Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter

Kaarten è ƒ1,50 (incl. bel.) verkrijgbaar bij:
Mevr. v.d. Werff, A.J. v.d. Moolenstraat 40;
Mevr. Failê, Jan Steenstraat 2;
Mevr. v.d. Mije, Koningstraat 22.

RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGERIJ

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

Bredcrodestraat 66

Telefoon 4419

Cor van Eldik

HALTESTRAAT 12 - TELEJT. 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan
Rund-, Kalfs- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.
VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
200gr.Pork
ƒ0,59

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst ƒ 0,85
250 gr. Gelderse gekookte worst
ƒ 0,85
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10
Ziet onze etalage!
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Eikeflinproever prefereert: LEFFERTS

PHILIPS

Wallen

611 gedistilleerd !

Philips televisie

iSSSS? SS

DEMONSTRATIE
B.S. ALUMINIUM VOORZETRAMEN
Een nieuwe tijd vraagt nieuwe ideeën.
Bezoekt onze show van aluminium producten in de
WITTE ZWAAN, DORPSPLEIN 2, ZANDVOORT
a.s. zaterdag 11 april van 10' tot 19 uur.

• i
! l

Bestel heden bij ons uw nieuwe Philips Televisie
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld met 2e
kanaal, vanaf ƒ 895,— of ƒ 38,70 per maand na
de eerste betaling.
PHILIPS AUTORADIO
vanaf / 178,PHILIPS NIEUWSTE PORTABLE .. ƒ 149,PHILIPS nieuwste AUTO PORTABLE ƒ 195,Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Komt U eens kijken en luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

F.H.PENAAT
Kostverforenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-25H4

Voelt U iets voor de Rijnvaart?

Daar willen wij II gaarne, vrijblij vend, tonen en inlichtingen
over:

Bezoekt dan de interessante filmavond

1.

van de N.V. Nederlandsche Rijn vaartvereniging, op -woensdag 15
april a.s. m 't arbeidsbureau te Zandvoort, Zeestraat 28. Aanvang
half acht.
Voor jongelieden van 15 t.m. 17 jaar aantrekkelijke toekomstmogelij kheden. Goed loon, goede sociale voorzieningen, opname in het
pensioenfonds.
NEEM VOORAL JE OUDERS MEE
Ook voor oudere krachten, al heeft men ook niet eerder gevaren,
goede posities en vast werk.

een winkelbediende en
een winkeljuffrouw
THE COCA-COLA EXPORT
(Holland Branch)

CORPORATION

VRAAGT voor haar Depot te Zandvoort:

VKONOPÖÜE
VRIJDAG 10 APRIL - 8 UUR

ter assistentie van de verkoopadminis'tratie, in
staat zelfstandig en accuraat te kunnen werken.

HATARI
met John Wayne, Elsa Martinelli, Hardy Kruger.
Uit de pers: De jachtscènes zijn met ongelofelijke technische vaardigheid gefotografeerd en
suggestief gemonteerd. Uitbundige vrolijkheid
en gezonde spanning!
Toegang 14 jaar.
ZATERDAG 11 en ZONDAG- 12 april - 8'UUR

De gekken
trekken de kaart
met Danny Kaye, Cara Williams, Martha Heyer
e.a. Het siddergevaarlijke, briebelgekke avontuur van de beminnelijke dwaas, die een gangster crediet gaf. Het nieuwste succes van een
groot comediant.
Toegang 14 jaar.
ZONDAGMIDDAG 12 APKIL - 2.30 UUR

Tarzan in New York

'

administratieve
kracht (vrl.)

met Johnny Weissmuller, Maureen O'Sullivan,
John Sheffield. Een sterke sensationele avonturenfilm. Tarzan's roep weerklinkt en brengt_
heel New York in opschudding.
Toegang alle leeftijden.

<7êé 25S0
GARAGE

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling, s.v.p. te
richten aan ons Depot: Buswcg te Zandvoort.

Verpachting toiletten circuit
Gegadigden voor de verpachting van het toezicht op de toiletten van het Circuit van Zandvoort tijdens wedstrijddagen, wordt verzocht
zich in verbinding te stellen met kantoor V.V.V.,
Raadhuisplein te Zandvoort - Telef. 2262.

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

Verkoop van
olie- en kolenhaarden
BECKING EN BONGERS DAVONETTE
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21

Telefoon 2323

«LEBRU»

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor
Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Ziet onze showroom!

Autoverhuur
ZANDVOORT

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)
Het SPECIAALHUIS voor al Uw lederwaren!
Dames en Heren suède en antika jasjes, suède
herenvesten. Lederen werkhandschoenen, zeer
sterk ƒ 3,90. Wij hebben een grote sortering in
Dames en Heren Porlemonnaies, portefeuilles,
Rijbewijsetui's, Skai-tassen, Diplomatentassen,
SCHOOLTASSEN vanaf
ƒ 5,95,
Reistassen, Boodschappentassen, Clippertassen.
Leren kofferriomen, mooie Dames en Heren
SHAWLS. Nu nog Micro Mesh kousen v. ƒ0,89.
DAMES HANDSCHOENEN. HEREN SOKKEN.
UW ADRES:

«LEBRU»

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schacpmanstraat l, (hoek Brcderodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

i l

Al kwamen bij Drommel andere
(mensen,
Ook zij voldoen gaarne aan
(al Uw wensen.
Want ook hun devies blijft,
(zoals voorheen,
Het beste van 't beste voor iedereen!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Telefoon 2151
Haltestraat 9

„De politieke keuze
van humanisten"

•

Sprekers:
Mevrouw D. HEKOMA-MEIJLINK.
Dr. E. NORDLOHNE, Amsterdam.

i
Heden vrydag 10 april 1964 in het Gemeenschapshuis. Aanvang 8 uur. Toegang vrij.

Het Humanistisch Verbond
Gemeenschap Zandvoort.

Aluminium voorzelramen en al hun voordelen
zoals,
geen tochtige, beslagen, bevroren ramen, geen
geluidshinder
van de straat, een grote brandstoffen besparing enz.
Nu besteld, van de zomer geleverd, geeft 10% extra voordeel in
de prijs.

Aluminium Zonnewering zowel buiten als binnen
Aluminium deurluifels, terrasoverkappingen,
windschermen.
'"'
4. Aluminium raam en deurhorren.
5. De schitterende Akordial Vouwwanden.
6. •Aluminium verf voor al Uw ijzerwerk,
dat dan nooit meer roest.
2.
3.

Hout- en boardhandel
„DE AMSTERDAMMER" GKOENTE- EN
FRUITHAL, Kosterstraat 13a,
VRAAGT voor direct:

geven

.CENTRUM'
Naast dr. Flieringa
Brederodestraat l
METSELZAND
PORTLAND CEMENT
CARBOLINEUM
Eternieten
BLOEMBAKKEN
TUINVAZEN

Geanodiseerd aluminium is het product voor
mensen: Een investering die U jarenlang het
ment oplevert.

vooruitstrevende
grootste rende- •

„AMSTEL EN VECHT" N.V.

Voor kamerwandeu,
lambrizeringen enz.:
HOUT O LUX
PARANA PINE
Dagelijks geopend.
Jb. SLAGVELD

ALUMINIUM PRODUCTEN
Overtoom 134, Amsterdam, telef. (020) 80701

Bjj f eestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150
Z.S.V. „ZANDVOOKTMEEUWEN"
Afdeling Handbal
Uitslagen zondag 5 april:
Heren: Z.M. 2 - Bhnkert 3
af g.
Dames jun.: T.Y.B.B. - Z.M. 7-6
Jongens: Zandv.m. - Atlas 15-0
Meisjes: Z.M. l - IJmond l
0-7
I.E.V. 2 - Zandv.m. 2 3-10
Zandv.m. 4 - Atlas l
4-2
Full Speed 2 - Zandv.m. 5 3-0
Programma zaterdag 11 april:
Welpen:
Jongens: IJmond 2 - Z.M. 15.30 u.
Meisjes: H.B.C, l - Z.M. 15.30 u.
Programma zondag 12 april:
Heren: Z.M. l - Concordia 12.30 u.
Zandv.m. 2 - Rap. 3
14.35 u.
•Dames: ZM. - Concordia 3 13.45 u.
Hr. jun.: Bunkert - Z.M. 12.10 u.
Dames jun.: D.S.O. - ZM.
12 u.
Jongens: Concordia - Z.M. 10.40 u.
Meisjes: Z.M. l - IJmond 2 13 u.
' Pull Speed l - Z.M. 2
14 u.
Concordia 2 - Z.M. 3
11.30 u.
Atlas l - Zandv.m. 4
13 u.
Atlas 2 - Zandv.m. 5
14 u.
K. J. C. „NOORD"
De stand m april is.
1. Mevr. Roest
5369
2. H. Koning
5311
3. Mevr. Sabelis 5148
4. A. Schaap
4938
TWEEMAAL BRAND IN DUINEN
Zondagmiddag omstreeks half vier
werd de brandweer
gealarmeerd
voor een brand in de duinen achter
„Het huis in de duinen". Het vuur
bleek te zijn ontstaan in de hoge
dennen aldaar. Na ruim een kwartier was men het vuur meester.
Ongeveer hondefd vierkante meter
dennenaanplant was toen verloren
gegaan. Nauwelijks teruggekeerd in
de garage loeide de sirene voor de
tweede maal, thans voor een duinbrand langs het
fietspad
naar
Noordwijk. Bij aankomst was het
vuur reeds door wandelaars geblust
De schade was hier gering. Ondanks
de regenval van de laatste dagen
blijken de zon en de harde Noordoostenwind de duinbeplanting weer
uitermate droog en licht ontvlambaar te hebben gemaakt.

Electro Technisch Bureau
ZWEMMER
Swaluëstraat 6

Telefoon 4035
""•v"

Een moderne electrische keuken
del droom van iedere huisvrouw!
"i
*
In onze showroom demonstreren wij U gaarne
onze ELECTRISCHE FORNUIZEN en BOILERS
Alsmede de "fantastisch werkende MIELE-WASAUTOMAAT,
;
SPECIALE VAATAFWAS-MACHINES
,
- '
van* de Wereldberoemde Hobart fabrieken.
V*

,

^

Voor huishoudelijk en Klein-Horecabedrp.
"in 5 minuten 150 kop en schotels
'
t
r
gewassen en gedroogd.

y-

_

, f *

Stofzuigers alle merken en
prijzen
Verder een grote sortering electrische apparaten,
keukenklokken, scheerapparaten enz.
Ziet de etalage!

Vraagt demonstratie!

Zomerschoenen

GROTE KROCHT (aan de overzijde!)
SCHOENHANDEL

Annex reparatie-afdeling

DOE HET Z E L F !
MET IJZERWAREN, GEREEDSCHAPPEN, HANG- EN SLUITWERK, VERFWAREN

SEYSENER
HALTESTRAAT 23 -

EN TUINARTIKELEN
TELEF. 2159

onze bijzondere weekend
reclame:
Vier AMANDELBROODJES
250 gr. ALLERHANDE
250 gr. BOTER ALLERHANDE
250 gr. AMANDELKOEK
150 gr. GESORTEERDE VRUCHTJES ..
Ziet onze etalages!

ƒ 1,10
95 et.
ƒ 1,30
ƒ 1,75
69 et.

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. per kg. Tijdschriften
en kranten 5 et., karton 4 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 50 et.; roodkoper ƒ 1,85; geelkoper ƒ 1,30,
alles per kg. Tapyt en gewatt. deken 8 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

ALLE SOORTEN GAAS; ASFALTPAPIER, RUBBEROID enz.

Grote sortering CETA-BEVER buitenbijts
Wij verhuren witkwasten
SLEUTEL BIJMAKEN, KLAAR TERWIJL U WACHT!

N.V. IJZERHANDEL „ZANDVOORT"
Swaluëstraat 9

-

Telefoon 2418

v.h. „Het Wonder van Zandvoort"

Wie heeft contantbon

no. 00979-14; 00979-1; 002643-8; 002611-11;
002643-19; 002611-23; 002611-38; 002614-50

De bezitters van bovenstaande bonnen mogen ter waarde van f S,— bij ons
GRATIS BESTEDEN!

Langs de vloedlijn

IEUWSBLA
24e jaargang no. 41

„TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT f

17 april

Wees zelf een rechtschapen
mens, dan kunt U er zeker
van zijn dat er één schelm
minder is in de wereld.
Thomas Carlyle

1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (02507) - 'Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,-; franco per post f 7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Pia Beek in Zandvoort

De Veenendaalse
Haltestraat 55

Ie keus, naadloze

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

-

Haliestraat 57

-

Zandvoort

NYLONS

zeer goede kous
Kerkstraat-verlichting
maat 8'/s—11
Wanneer il. wol ben ingelicht en
ik meen, dat dit het geval is, dan
95 et. per paar
wordt heden-vrijdagavond een vergadering gehouden met de winkeOok verhoop van LIBELLE
liers in de Kerkstraat en op het
en SUPP-HOSE kousen.
Kerk- en Raadhuisplein met als
voornaamste agendapunt een beslissmg te nemen over het al of niet'
aanbrengen van een feest verlichting
Dranken bestellen?
aldaar in het komende seizoen. Ik
Brokmeier bellen!
vernam daaibij, dat de overeenstemming hierover nog --ver te zoe-,
ken is. Hot ligt in de bedoeling, een
geheel nieuwe, - nog fraaiere verVerlichting
aan. te ~ brengen,
waarvoor de kosten hoger zijn dan
vorig jaar. De zaak lijkt zó te liggen
dat van de ongeveer 50 winkeliers,
die voor deelname in aanmerking
zouden komen, nog niet de helft
daartoe bereid is on de goedwillenden zouden zich in dit geval op het
standpunt stellen, van het i>anbrengen van deze verlichting af Ie zien,
omdat men niet van plan is te betalen voor diegenen, die hiervan
zouden profiteren, • doch niet of
slechts gedeeltelijk in ds kosten
zouden willen bijdragen. Voor dit
laatste valt vanzelfsprekend véél te
zeggen. Maar indien daartoe besloten zou worden, wil dit zeggen, dat
de Kerkstraat, het Kerkplein en een
gedeelte van het Kaadhuisplem geen
seizoenverlichting zou krijgen. Dit
Voor de nieuwe modekapsels
zou wel een zeer betreurenswaardig
feit zijn, want het kan niet met gevoorjaar 1964
. noeg nadruk .worden - gezegd dat
SALON
DE COIFFURE
deze bijzondere verlichting niet alloen het persoonlijk belang - maar
in veel grotere mate het algemeen
-belang; dient. Gasten en inwoners Pia Beek in Zandvcort! We schreeigen stjjl, die de een zal liggen en
waarderen deze verlichting zeer
Haltestraat 63 - Telef. 2214
het vorige week reeds: het is
de ander niet, maar toch voor allen
bijzonder, er gaat een grote aantrek- ven
een gebeurtenis, die zeker/ voor
fascinerend en boeiend in haar
kingskraeht^vah uit en~het„betekent
Maandags gesloten.
Zandvoort, als badplaats zeer hoog
kunst, waarvan zij haar eigen getevens" een. -niet v te' Verwaarlozen - .dientr.te
-- .-- i -,s."»„ --- — r - heim
bezit.
*
'
'
"
jwoiden
aangeslagen
en
een
. propaganda'" yoo,r~Zaria.voo"rt als bad'-" prachtige "propaganda betekent. Het
Het zal een bijzonder voorrecht
plaats: Ik .ineen" persoonlijk, dat de
valt - dank zij de' inspanzijn m Zandvoort persoonlijk met
KINDEROPERETTEVERENIGING
tegenstanders van deze verlichting, • "Badhotel
die de heer J. J. Pas zich daardeze kunst van Pia Beek en haar
De kinderoperette vereniging ,Jong
- waarvan de meesten als argument ning
voor getroostte, de eer te beurt, ensemble te mogen
kennis maken
Zandvoort' zal op zondag 19 april
naar voren brengen er geen belang
deze grote vedette te mogen ont- Haar optredenv zal stellig ook van
een uitvoering geven in restaurant
bij te hebben, deze zaak teveel vanvangen en voorstellen. Voor het
ver buiten onze gemeente-grenzen
.Zomerlust' van de kinderoperette
uit hun persoonlijke belangensfeer
eerst ter gelegenheid van de ope- 'grote belangstelling trekken. Met
,De Wonderbloem' op muziek- van
bezien. .Het wil er bij mij niet in, nmg
van het badseizoen door de
grote interesse wordt dit voor Zand- Anth. L. W. Voerman en tekst van
dat men dit - betrekkelijk kleine Directie
van genoemd hotel op Hevoort zo belangrijke gebeuren tegcJo Mulder. De uitvoering vangt
bedrag - niet zou kunnen uittrekken
melvaartsdag, donderdag 7 mei a.s.,
moet gezien.
K.
aan om 19.45 uur.
om iets bijzonders tot stand te brendaarna nog gedurende enkele weekgen en men zal er toch algemeen
in mei.
wel van overtuigd zijn, dat deze -einden
Een leuk voorval rondom Pia
extra verlichting een grote aantrekBeek herinneren wij ons nog van
kingskracht uitoefent op de Kerkverscheidene jaren geleden. In een
Zandvoort krijgt weer een synagoge
slraat als winkelstraat. Daarom
der eerste na-oorlogse jaren verhoop ik van harte, dat tijdens de
toefde zij als gaste een avond in
hedenavond te houden vergadering
Op dinsdag 14 april werd- door
Zandvoort gevestigde synagoge aan
„Riche" aan de Noordboulevard. Er
een compromis zal worden gevonhet makelaarsbureau S. Attema &
de Dr. Joh. Mezgerstraat .door een
speelde in die tijd een trio, waarvan
den waardoor_, deze KerkstraatverZoon te Zandvoort aan de Nederbomaanslag totaal vernield. De daons de naam ontschoten is. Zo goed
lichting gehandhaafd blijft en zo
lands Israëlitische Gemeente te
ders ervan konden — h'oewel er
als niemand had haar herkend,
mogelijk verbeterd wordt. Dit moet
Haarlem, waarvan de heer D. Heysterke vermoedens waren — nimdoch wij wisten wie zij was, omtoch voor het algemeen belang van
mans, directeur van de Gemeenlemer worden gegrepen. Men is echdat we van tevoren waren ingelicht.
onze gemeente van het grootste gelijke Geneeskundige en Gezondter -nog altijd in het bezit van een
Op een gegeven moment vroeg zij
wicht worden geacht.
K. de
heidsdienst te Haarlem voorzitter is,
oorlogsschade-claim, die thans bij
pianist van het trio, of ze ook
verkocht het perceel Haltestraat 75
de aankoop van het nieuwe gebouw
even zou mogen spelen, hetgeen
Doctor-Ingenieur
(de zogenaamde Verlengde Haltegoede diensten gaat bewijzen.
deze goed vond. Na enige tijd merkstraat) te Zandvooit.
In verband met het zeer bijzondere
te een naast ons zittende bezoeker
De vestiging van deze nieuwe syHet ligt in de bedoeling, dit perkarakter van de promotie van -de
op: „Wie is toch die dame, die daar
nagoge wordt vanzelfsprekend door
ceel
om
te
bouwen
tot
Synagoge
heer B. Stouthamer tot Doctor in de
zo "zit te pingelen?" Verontwaarde Israëlieten in Zandvoort met
wat betreft de parterre gelegen
scheikunde, woensdag j.l. aan de
digd wezen we hem erop, dat dit de
vreugde begroet en zal ongetwijfeld
vertrekken,
terwijl
op
de
bovenverTechnische Hogeschool in Delft bevermaarde en beroemde , Pia Beek
speciaal in de zomermaanden, wandieping
een
speciaal
Israëlisch
reshaald en waarover U elders in dit
was. Toen was hij opeens vol aanneer hun aantal sterk stijgt, in een
taurant zal worden gevestigd. De
blad de bijzonderheden leest, gevoel
dacht en verklaarde even later zelfs
steeds meer gevoelde behoefte
'
plannen
voor
een
en
ander
zijn
ik er behoefte aan, daaraan nog
dat er van haar spel toch wel iets
blijken te voorzien
reeds in behandeling bij architect
enkele woorden te wijden.
zeer bijzonders uitging. Het was
W.
J.
Peereboom,
Spaarnelaan
30
te
Want we moeten hierover niet
wel een komische ondervinding, die
Haarlem. Overwogen wordt, zo molicht denken. Hier was een vier en
we daar opdeden. De naam „Pia
ZEEDISTELS HIELDEN
gelijk reeds het komende seizoen,
twintig jarige, die ook reeds eerder
Beek" deed bij deze aanvankelijk
BONTE AVOND
een — zij het wellicht provisoiïsch
tijdens zijn studie en bij zijn1 eindongeinteresseerdo, wonderen.
examen aan het gymnasium blijk
In restaurant „Zomerlust" hielden
Zo is het sindsdien, altijd gebleven. — gebruik van de synagoge te gaan
maken.
gaf over grote gaven te beschikken,
de Zandvoortse padvinclsters en kaWant ongetwijfeld mag deze Holdie erin' slaagde, met een bewonde- landse pianiste en vocaliste onder
bouters, verenigd onder de naam
Daar de Joodse Gemeenschap in
renswaardig gerriak, die zelfs de
„de Zeedistels" vrijdagavond een
de wereldberoemdhcden worden
Zandvoort betrekkelijk klein is, zal
promotor verbaasd deed staan, zich
gerekend, thans in Amerika, dat zo
de exploitatie van het gebouw bonte avond, bedoeld om ouders en
een. zeer hoge graad in de wetenlangzamerhand haar tweede vaderkomen onder leiding- van de Joodse belangstellenden nader met het
schap te verwerven met de verdewerk van de padvinderij te. laten
land werd - weer triomfen vierend,
Gemeenschap te Haarlem.
diging van een proefschrift waarvan
kennis maken en daardoor propawant de Amerikaanse uitgaande
In de zomer van 1940 werd de in
ganda te maken. De grote zaal was
wereld draagt haar op handen. Pia
tot de laatste plaats bezet. Mevrouw
Beek bewonderd on vereerd door
van Fenema woonde de gehele
deze, gekleineerd on opzij gezet door
BEJAARDENSOCIETEIT
avond by, burgemeester Mr. H. M.
gene, maar toch altijd blijvend de „VOOR ANKER"
van Fenema het laatste gedeelte
grote Pia Beek met haar eigen comDe Zandvoortse bejaarden socië- daarvan.
bo, haar eigen kunst met dat geteit
„Voor
Anker"
zal
de
sluitingsheel eigen karakter en de geheel
Een bijzonder leuk en rijk gevamiddag van dit seizoen organiseren
rieerd programma werd over het
op vrijdag 24 april in restaurant
Zomerlust. De Zandvoorlse folklore voetlicht gebracht, bestaande uit
alleen al de titel een mens doet duivereniging „De Wurf" zal deze mid- meestal zelf vervaardigde sketches,
zelen. Wij kennen onze vriend
shows en dansen. Er was een pretdag verzorgen met het opvoeren
Stouthamer! Een eenvoudige pretvan enkele sketches, terwijl voorts tige en geanimeerde stemming en
tige jongeman, die er helemaal niet
van overtuigd is, dat hij een zo bijhet Haarlemse Bejaardenkoor on- de aanwezigen bleken het gebodeneop hoge prijs te stellen. Na een opder leiding van mevr. Hessen-Heek
zondere prestatie leverde en daarom
wekkingswoord van hoofdleidster A.
medewerking zal verlenen.
wars is van veel publiciteit hierover. Doch hij zal hebben ervaren,
Op maandag 25 mei volgt dan de M. Jansen werd de avond besloten
dat de belangstelling voor zijn pro- jaarlijkse uitgaansdag. Men zal om met een groot kampvuur, dat een
waardig besluit vormde van een
motie* waarbij ook de burgemeesacht uur vertrekken vanaf het
ter van Zandvoort en diens echtgeGasthuisplein. Na een oponthoud in zeer geslaagde avond, die ten volle
aan haar doel beantwoordde, waarnote aanwezig waren, er blijk van
Harderwijk wordt doorgereden naar
aan enorm veel voorbereiding vergat dat deze promotie toch heus wel
Ermelo, waar een bezoek zal woriets héél bijzonders is .geweest en
den gebracht aan het Blindeninsti- bonden was, doch waarop men tenslotte met veel trots en voldoening
we kunnen hem, verzekeren, dat
tuut. Vervolgens vertrekt men met
kon terugzien.
K.
heel Zandvoort mot zijn benoeming
bestemming Hellandoorn, waar in
.tot Doctor Ingenieur op zó jeugdige
de uitspanning „De Elf provinciën"
NED. CHRISTEN VROUWENBOND
leeftijd van harte meeleeft.
de lunch zal worden gebruikt en
Dat wilde ik hier nog even zeggen
waar men zich dan enkele uren kan
We besluiten het winterseizoen op
en hem namens alle inwoners van
vrijdag 24 april a.s. in het Jeugdverpozen in de sprookjes- en speelharte feliciteren, welke felicitatie
tuin. Door de mooiste streken van
huis van de Ned Hervormde Kerk.
WULLUM v.d. WÜRFF:
vergezeld gaat van de beste wensen
Gelderland zal dan de terugtocht
We zullen van het Nederlands
As 'k goed heb 'ehoord,
voor de toekomst. Onze jonge vriend
worden aanvaard. Omstreeks 7 uur
Katoen Instituut te Arnhem horen
weune d'r maer wainig
Stouthamer zal stellig nog wel eens
hoopt men weer in Zandvoort- te
en zien wat er zoal met katoen ge„verlichte gecste" in de
opnieuw onze aandacht vragen. •
zijn, waar in restaurant Zomerlust
daan kan worden. Kerkstraat.
Zandvoort. Ts terecht trots op hem.
aan de deelnemers(sters) een diner , Mogen we weer op een grote opK.
zal worden aangeboden.
komst rekenen?

Serie
1961

r

.WURF-PRAET

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ895,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE

Betaling ook in overleg - Demonstraties tnuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

f 149,ƒ168,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Een hoekje in onze. showroom

toittMttiK /t
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

HOTEL 80UW&S
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Van 17 t.m. 23 april, elke
avond 8.30 uur:
Het orkest

„The four Lads"

*
Nadina Tholeikis
Duitse danseres
Hoxano
Juggler

Ina et Bert
Moderne dans en akrobatiek
Zondag MATINEE
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wijzigingen voorbehouden.

Radiatoren en
Plintverwarming
/TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

INDISCH ETEN?
Dan naar
Indisch Restaurant

'
Annex Hotel-Café-Restaurant
„PALERMO"
Alle kamers met centrale
verwarming en warm, water.
Naast onze Indische
óók HOLLANDSE keuken
Kerkstraat 27 - Zandvoort
Telefoon 2537

Leuke fleurige
mode voor kleuters!!
Snoezige JONGENSPAKJES
héél apart, m de malen 35-40
45
v.a. ƒ7,25
BALLON BROEKJES ƒ3,95
Grote mode voor kleine meisjes, de liefste JURKJES in
vele modellen en prijzen.
Serie MEISJES JURKJES in
div. maten, voor slechts ƒ 3,95
De nieuwste ZOMERHOEDJES en PETJES zijn. er weer!
v.a. ƒ1,35.
SOKJES en SPORTKOUSJES in alle maten.

De Wolbaai
Haltcstraat 12 - Telef. 2099
't Maandags gesloten

•8f
v

GODSDIENSTOEFENINGEN,

'GEREFORMEERDE KERKj' ' •
Julianaweg'15
t'
Zondag a.s. 10 uur: Ds. P. J. O. de
Bruijne, Voorber. H.A.
7 uur: Ds. P. J. O. d~e Bruijne.

Bloemen magazijn „ERICA"
Firma C. G. A. Cassee

-

Anno 1908

is verplaatst van Grote Krocht naar
i',

(achter het oude postkantoor)

KOOT PIANO'S;
VRIJDAG 24 APRIL:

Speciale Weense avond
in Grienzmg sfeer met diverse attracties in het

BADHOTEL

Haarlem
Zijlweg 57
Telefoon (02500) 11036
Wij verhuren
piano's en
vleugels, per dag, week,
maand of jaar. Wij zijn bereikbaar met buslijn 4. Halte
Zijlwct,. Grote sortering.

Bij feest of partij,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l ' - Telefoon 4941
onder leiding van het internationaal bekende

Te koop agb. z.g.a.n.

Karlheinz Dörr-Trio

Opel blitz
3'/« ton. nw. motor. nw. laadbak, inclusief wegenbel.
Teleioon 2294.

uit Salzburg.
Bezoekt onze bar „IM WEISSEN RÖSSL" en BIERKELDER.

'-puistjes
PUROL-POEDER

Chr. U.L.O.-:
Sophiaweg 2 - Tel. 4440

Aangifte van leerlingen
aan de school ol aan het adres van het Hoofd
Kiewiet, Dr. Mezgerstraat 28, Tel. 3080.

der School J

Spreekuur Hoofd, Sophiaweg 2 op maandagavond van 6 45-7.45
en op donderdagmiddag van 1.45-2.45.
De school leidt op voor de diploma's A en B, eventueel met
middenstandsdiploma. Ook is er een cursus machmeschnjven.

Philips bulletin
Philips Televisie Seizoen 1964-*65
zeer binnenkort leverbaar.

A. HOEKEMA
Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon 3369
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES.
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 -

TELEF. 4321

Voor de a.s.
eerste H. Communie
hebben wij vbor U een mooie collectie
KERKBOEKEN - KRUISJES - MEDALJES
KINDERBIJBELS en vele andere geschenken.

VELO wascombinatie
vanaf f598,GRATIS ééN WEEK OP PROEFt Uw oude wasmachine heeft een hoge inruilwaarde!

Bestel reeds heden bij ons uw nieuwste Philips
Televisie U bont dan verzekerd van een, prima
ontvangst.
PHILIPS AUTORADIO
vanaf ƒ 178,PHILIPS NIEUWSTE PORTABLE .. ƒ 149,PHILIPS nieuwste AUTO PORTABLE ƒ 195,Uw oude radio en televisie hebben inrullwaarde!
Komt U eens kijken en luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

F.H.PENAAT

VELO ook voor T.V-, radio's, meubels, yloerbedekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifuges,
haarden enz. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
of vraag vrijblijvend inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort - Telef. 4590

Voor hondenverzorging
Knippen

,

Scheren

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

Trimmen
naar

Rijschool „WELTEVREDEN"

EMMAWEG 10 - TELEFOON 2844
Uitsluitend bij U aan huis.

R. COHEN
LUXE VERHUUR. V.W. BESTEL-VERHUUR.
Dr. 'C. A. Gerkestraat 99
Telef. 2294
Gar.: Soendastr. 34, Haarlem, Tel. 02500-63636
NU lessen met SIMCA 1000

U

S laagt
I n
Mijn
C ar
A Itijd

Erkend
N.B.A.

Rustige en beschaafde instructie.
Ook lessen voor vrachtwagens.

MONOPOLE
VRIJDAG 17 APRIL, 8 uur

From here to Eternity
mot: Burt Lancaster, 'Montgomery Clift, Frank
Sinatra e.a. Met al de ruige typen, de liefdesaffaires, de sfeer en de kracht van de veelbesproken roman: „'s Levens taptoe" ... komt dit
drama levensecht op U af.
Toegang 18 jaar.
ZATERDAG 18 en ZONDAG 19 APRIL 8 uur

Bezoekt

Gevaarlijke verhoudingen

Visrestaurant
den

mot Raf Valone, Emanuel Riva, Annie Girardot
'n Man wordt door zijn liefde in de afgrond
gedreven. Het verhaal van een man die alles
op offerde voor z'n liefde. Ontroerend Frans
filmwerk.
Toegang 18 jaar.

HALTESTRAAT 49 -

ZONDAGMIDDAG 19 APRIL 2.30 UUR

TELEF. 2261

Grote sortering visspecialiteiten,
Exclusieve sfeer.

Opstand der
Krokodilmensen
met Johnny Weiosmuller en Tamba de Aap.
Een aaneenschakeling van spannende en sensationele avonturen.
Alle leeftijden.

2550

:
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De politieke keuze van humanisten
In het Gemeenschapshuis hield de
Gemeenschap Zandvoort van het
Humanistisch Verbond vrijdagavond
j.I. een openbare bijeenkomst, waar
de leden van het hoofdbestuur
mevrouw D. Heroma-Meijlink, lid
van de tweede kamer (P.v.d.A.) en
de heer • Dr. E. Nordlohne, journalist te Amsterdam (V.V.D.) spraken
over het onderwerp: „De politieke
keuze van Humanisten". De vergadering stond onder leiding van de
presidente mevr. de Bruijn-Edeling.
De spreekster deed uitkomen, dat
de politieke keuze van de Humanisten in feite neerkomt op het zich
bewust worden, waarom men de
keuze van het hart doet, -welke
keuze vanzelfsprekend beïnvloed
wordt door de opvoeding. Het Humanisme leidt echter daarbij tot
een diepe belangstelling voor alles,
wat er in de wereld gebeurt. Humanisme en Socialisme zag spreekster als een nauw verbonden zaak,
hoewel dit geenszins het standpunt
is van alle Humanisten. Feitenkennis moet bij het bepalen van de politieke keuze onontbeerlijk worden
geacht, waarbij de persoon zelf een
grote rol speelt, omdat bijvoorbeeld
vermeende gevallen van onrecht
door elke politieke partij anders
beoordeeld worden. De Humanist
heeft een bepaalde gemeenschappelijke „meetlat" voor deze beoordeImg, echter zonder religieuze opvattingen op maatschappelijk gebied.
Sociale gerechtigheid, vrijheid en
gelijkheid staan daarbij voorop,
welke punten door mevrouw Heroma uitvoerig werden behandeld. De
werkelijke strijd voor al deze zaken
vond spreekster het meest bij de
P v.d.A., v/aar men ook de erkennmg van de waarde van de mens
nastreeft, terwijl het kapitalistische
•systeem steeds weer nieuwe tendenzen openbaart, die deze waarde
aantasten, de mensen in verlegenheid brengt on het individu eenzaam doet staan in de samenleving.
Tenslotte kwam spreekster.5 tot de
konklusie, dat de Humanint in de
P.v.d.A. een speciale taak en opdracht heeft, omdat in deze partij
verschillende richtingen vertegenwoordigd zijn.

De heer Nordlohne verklaarde, dat
het Humanisme een stroming, een
levensovertuiging is die een bepaalde kijk geeft op het leven van de
mens. Daarbij is de mens m staat
zich rekenschap te geven van zijn
doen en laten ook bij het bewuste
maken van de politieke* keuze. Nevenverschijnsel daarbij is, dat mensen, die hetzelfde willen, toch ver(Bchillend kunnen handelen, zij het
dikwijls ook te goeder trouw. Het
Humanisme wil verdraagzaamheid
jegens alle mensen en waarborgen
voor vrijheid en sociale gerechtigheid. Da dingen moeten de mensen
dienen en niet omgekeerd. Doch
deze beginselen dienen te worden
uitgewerkt, waarbij ^de democratie
grote
mogelijkheden biedt, en
de aard van ons volk gelukkig een
voorkeur geeft voor de democratie,
waarbij drie politieke geuzen mogelijk zijn voor de Humanist, namelijk de P.v.dA., de Liberalen
(V.V.D.), of, de P.S.P.. Spreker verklaarde daarna, dat hij'tot de liberale keuze gekomen was, omdat de
Liberale gedachte is, dat alles dienen moet tot hel geluk van de mens
niet alle waardering van de gemeenschap, die voor de ontplooing van
deze gedachte instrument is. Bovendien is de liberale opvatting, dat de
samenleving het beste draait als de
mensen zoveel mogelijk vrij gelaten worden in het bereiken van de
behoefte, waarbij geen staats-inmenging mag optreden. Tenslotte is
de Liberaal nuchter in het nastreven van die vrijheid, die slechts
kan opbloeien bij een evenwicht van
machten en krachten. De realiteitszin treedt bij de Liberalen wel zeer
duidelijk naar voren en zij beschouwen een oorlog als een vakantie
van de beschaving, in welk standpunt Humanisme en Liberalisme
zeer nauw samengaan.- Tenslotte
kwam spreker tot de konklusie, dat
de Humanisten verlangen,, naar
Democratie, waarbij de partijkeuze
afhankelijk is van de persoonlijke
levenservaring.
Na de pauze werden een aantal
uit de vergadering gekomen vragen
door de spreekster en de spreker
beantwoord. s
,
K.

Paas-schoolvoetbalwedstrijden 1964
De Paas-schoolvoetbalwedstrijden
in Zandvoort, hebben ook dit jaar
weer een vlot verloop gehad. Dit
jaar werden de wedstrijden weer
gehouden op de terreinen van de
Kennemer sportstichting.
Omdat er in afdeling E acht
schoolelftallen deelnamen, werd er
gespeeld in 2 poules en wel op zaterdag 28 maart en woensdag l
april. Na de eerste wedstrijddag
was de stand in beide poules als
volgt:
Poule I:
l Karel Doormanschool 3 punten
2. Dr. Plesmanschool
2 punten
3. Mariaschool
2 punten
4. Van Eeghenschool
l punt
Poule II: *
l Hannie Schaftsdiool
4 punten
2. Wilhelminaschool
4 punten
3. Beatrixschool
O punten
4. Julianaschool
O punten
De tweede dagi was er in poule l
nog van alles mogelijk en met
grote spanning werd deze tegemoet
gezien. De beide rivalen K Doormanschool en Plesmanschool streden met volle overgave voor de eer,
waarbij een der Plesmanscholieren
zo ijverig was een schitterende
voorzet op eigen doel aan de tegenpartij te geven, zodat de K. Doormanschool op gelukkige wijze aan
een voorsprong kwam. Zij verdedigden deze hardnekkig en slaagden
ei zelfs in op fraaie wijze een tweede doelpunt te scoren, waarmede
zij deze strijd met 2-0 wonnen en
hun poule als eerste met 5 punten
besloten. De Mariaschool won in
een pittig partijtje van de Va'n Eeghenschool met 1-0, zodat dte met 4
punten in deze poule tweede werd.
In poule II ging de grote strijd
om de Ie en 2e plaats tussen de
Hannie Schaftschool en de Wjlhelminaschool, welke door perstgenoemde school met 1-0 gewonnen
werd. De Julianaschool trok met
5-0 tegen de Beatrixschool aan het
kortste eind.
Na een pauze, waarin de Openbare Wim Gertenbach U.L.O. de
tweede wedstrijd tegen de Chr. U.
L.O. met 6-0 won (de eerste wedstrijd hadden zij ook gewonnen met
3-2)) waren de eindstrijden om de
finaleplaatsen van afd. E aan de
beurt.
De Hannie Schaftschool startte
als favoriet tegen de K. Doormanschool om de Ie en 2e plaats. Met
een fraaie 2-0 overwinning verlieten de K. Doormanners juichend
het veld. De strijd om de 3e en 4e
plaats ging tussen de Wilhelminaschool en de Mariaschool. Het bleef
0-0, zodat strafschoppen de beslissing moesten brengen. De Mariaschool schoot beter en veroverde
de derde plaats.
,
Bij de prijsuitreiking, die door
dhr. Ramkema, als voorzitter der
schoolvoetbalcommissie werd verricht, sprak deze zijn dank uit aan
do Kennemer sportstichting voor
het beschikbaar stellen van de terreinen, de dames Koper en Koning
voor hun bereidwilligheid om als

scheidsrechter te fungeren, evenals
de heren J. Koper, J. Bos, G. Keur
er H. Heidoorn. Dhr Ramkema
feliciteerde daarop de Karel Doormanschool met hun prestatie en
reikte aan de aanvoerder de prachtige wisselbeker over, beneyens een
medaille en voor elke speler een
Bondsinsigne. Nadat ook de Hannie
Schaftschool en de Mariaschool met
hun prestaties waren beloond door
het overreiken van een medaille
voor resp. de tweede en derde prijs,
terwijl de Wim1 Gertenbach U.L.O.
als overwinnaar uit afd. D ook een
medaille in ontvangst mocht nemen,
was ook dit toernooi weer ten einde.
Tot slot werden woorden van
dank aan de schoolvoetbalcommissie toegezwaaid door de heren Berkenbos en Coops, voor de goede organisatie en het vlotte verloop van
het ternooi.
*
Tot slot nog even de eindstand:
1. Karel Doormanschool.
2. Hannie Schaftschool.
3. Mariaschool.
4. Wilhelminaschool.
V

Onrustige Zenuwen?
Mljnhardt's Zenuwtabletten
GROTE DUINBRAND
IN BLOEMENDAAL

Donderdagmiddag omstreeks l
uur werd door de Bloemendaalse
brandweer assistentie gevraagd van
de Zandvoortse brandweer voor de
bestrijding jyan een grote duini brand, ontstaan aan de kop van de
Zeeweg bij de vuilverbranding van
Boemendaal,'1 v/aar ook de qorzaak
van het ontstaan van het vuur wel
zal moeten worden gezocht. Gezamenlijk trok men tegen het geweld
van de vlammen op, die met razende
snelheid om zich heen grepen.
Het was een geluk, dat de brede
Zeeweg het vuur stuitte, daar anders dit enorme vuur wel zeer
moeilijk te bedwingen zou zijn
geweest. Met veel stralen op waterleiding en van de hogedrukspuit,
met schoppen en vuurzwepen wist
men tenslotte de vuurzee te bedwingen, die toen — naar onze
schatting — bijna 16 hectare duinterrein in een troosteloze woestenij
had veranderd.
NIEUWE VOORZITTER
ORANJEVERENIGING

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: ds. J. Kroon,
pred. te Spaarndam.
'
19 uur: ds. B. K. W. Dijkstra;
pred. te Haarlem. Jeugddienst.
Het Huis m de Duinen: 19.30 uur:
ds. C. de Ru.
10.30 uur: Jeugdkapel i.h. jeugdhuis
Spreker de heer J. E. van Epen.
' PAROCHIE H. AGATHA '
H.H. Missen om 7.30, 9.30 (hoogmis)
en 11.30 uur. Des avonds te 7.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Missen om 7, 7.45; en 9 uur.
Noord (Beatrixschool) zondag H.H.
Missen te 8.30 en 11.30 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. J. Heidinga (N.H.) uit Haarlem.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag,, a.s. samenkomst in Pniel,
Zuiderstraat 3. Aanvang 3 uur."
Spreker H. Veldkamp.
JEHOVAH's GETUIGEN :
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.
Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Bronchïleften
Hoestdronk in tqbletvorm.95ct
BÜ feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2251
Telef. 2150
AFSCHEID MEJ. A. H.~;JANSSEN

De receptie, ter *gelegenheid 'van
het afscheid van Me], A. H. Janssen, zal plaats vinden op zaterdag
25 april a.s. in-de speelzaal van de
Wilhelminakleuterschool,
Lijsterstraat l, -'s middags van 3 tot 5 uur.
Oud leerlingen en'belangstellenden
zijn van harte welkom.
r
Het comité,
april 1964.
Dr. C. A. Gerkestraat 12. - -,~=CONCERT VOOR
' -=
KERKRESTAURATIE-FONDS"

Het koor en orkest van leerlingen
van het Ie. Christelijk Lyceum te
Haarlem o.l.v. xie heer M. Bruyel
verzorgen op'maandag' 20 april a.s.
's avonds 8 uur in de Ned. Hervormde Kerk een kerkmuziekavond. ~
Medewerking wordt verleend door
dhr. A. Lüyendijk, "téhorr
Werken worden uitgevoerd van o.a.
Bach, Handel, Pergolesi en JDa Palestrina. De" baten ^an'dé^-avond
komen geheel ten goe'dê aan het restauratiefonds van de Kerk.
Wij herinneren ons nog een dergelijk
concert in het "voorj aar van vorig
jaar, toen wij daarvan bijzonder
boeiende indrukken meenamen, en
bevelen daarom dit nieuwe concert
van harte bij 'U aan.. U gaafc een
avond van enthousiast en serieus
musiceren door muzikale jongeren
tegemoet.
SCHOLEN-ONTMOETING
GYMNASTIEK

In het kader van de jubileumviering ter gelegenheid-van* het 60jarig bestaan- vanJD.S.S. vond zaterdagavond 11 april j.I. de.eerste
ontmoeting plaats. In zijn. welkomstwoord sprak voorzitter J.H.B.
Brink zijn teleurstelling erover uit,
dat de ploegen ,van ,de Chr,. *U.L.O.
door" verschillende" moeilijkSeden
teruggetrokken moesten worden.
Hij bracht dank aan de heer Van
Pagée voor zijn doorzettingsvermogen en vertrouwde dat onderïzijn
leiding de ploegen van de W. Gertenbachschool het vereiste aantal
punten zouden halen voor de prijzen.
De jongens en meisjes verwerkten
klassikaal een vrije oefening, brug
eu brug met ongelijke leggers
(meisjes) en bok.,
De jury, bestaande uit de dames
Brink en Ipenburg-Drommel en de
heren M. Castiën en E. Keur, _ had
geen eenvoudige taak en kende" uiteindelijk de meisjesploeg 295 pt. en
de jongensploeg 244,5 pt. in totaal
toe. Deze aantallen bleken voldoende
om in het bezit te komen van de
beschikbaar gestelde, bekertjes^
Na een korte langemat-demonstratie door jeugdleden van Q.S.S.
reikte de voorzitter de prijzen," uit,
waarbij tevens ,herinneringsvaahtjes
werden aangeboden. De heer > Van
Pagée dankte voor de ontvangst en
de gezellige ontmoeting.
•
Voor de lagere scholen zullen de
ontmoetingen op ' 2 mei stf.s. eveneens in de Wilhelminaschool plaatsvinden.
DOKTERSDIENST

Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS

Zondag a.s.: Zuster S. M. de Wilde,
De Oranjevereniging „Zandvoort"
Zeestraat 67, telefoon 2720.
heeft in de plaats van Ds. J. van
der Mij e, die om gezondheidsredeVERLOSKUNDIGE:
;
nen als zodanig bedankte, benoemd
Zondag, a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
tot voorzitter dhr. J. R. Oostenrijk.
Sophiaweg 3," telefoon 2816. .'
H O O G W A TE R
DIERENARTS:
April
Strand
Zondag a.s. Dr. J. Heek, KoninginH.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar neweg 51, Haarlem, tel 02500-13174.
19
8.49 4.- 21.35 16.30 12.30-19.30
APOTHEKEN:
20 10.12 5.30
23.05 18.— 14.00-21.00
Van zaterdag 18 t.m. vrijdag 24 april
21 11.47 7.- 24.30 19.30 15.30-22.30
na 6,30 uur 's avonds avond- nacht22 0.30 8.30
13.01 21.— 4,30-11.00
en zoiidagdlenst de Zandvoortse
23
1.35 9.30 13.58 22.- 5.30-12.00
apotheek, Haltestraat 8, tel. 3185.
24 2.20 10.-- 14.42 22.30 6.30-12.30
Echter uitsluitend voor recepten25 3.- 11.— 15.19 23.- 7.00-13.00
spoedgevallen. De diensten wisselen
Samengesteld door P.v.d.MJje KCzn.
's zaterdagsavonds_om 6.30 uur*

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

T ZANDVOORT
, Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

„BROKMEIER" A° 1896
Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

Een echte gezinsauto

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 40270

Vraagt naar onze speciale wjjnaanbiedingen!

Wim Gertenbachschool
(OPENBARE U.L.O.)
Zandvoortselaan 19a - Telef. 02507-3782 - Zandvoort

Opgave van leerlingen

Het is nu, pcetkig,
het wuzoe**
Komt U nu eens rustig kijken naar ons assortimenl in BADPAKKEN, BADBROEKJES,
BADSHORTS, BIKINI'S en 2-delige badpakken.
Een keuze uit honderden modellen, kleuren en
dessins.

VOOR DE CURSUS 1964-'65
kan geschieden tot 15 mei a.s. en wel op de spreekuren van
het hoofd der school op maandag- en woensdagmiddag van 4-5
uur. Bovendien na telefonisch gemaakte afspraak.
\
De school leidt op voor het officiële M.UrL.O.-diploma A en B,
waarbij het Middenstandsdiploma behaald kan worden, terwijl
ook een type-cursus gegeven wordt.
Naast de 4-j'arige opleiding bestaat een 3-jarige, aan het eind
waarvan een schoolexamen wordt gehouden en een schooldiploma kan worden behaald.
HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prijs,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ 4795,— tot ƒ 4995,-.
_
. UIT VOORRAAD EEVERBAAK.
Vraagt een gratis proefrit' en óók U zult enthousiast zijn.
Hoofddealer .voor Zandvoort en omgeving:

Garage Jac. Versteege & Zonen

Electro Technisch Bureau
ZWEMMER
Swaluëstraat 6

Pakveldstraat,21 - Telefoon 2322
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrtffszeker.

Voor een
goede
«* i

-u» ,*. i.

ZONNEBRIL
Brïllenspecialist LOOMAN
TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5
Op *monturen
Erkend fondsleverancier
vastgestelde vergoeding.
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

JAC. HOEKEMA

TAXI 2600

ALLE VERZEKERINGEN
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Teleï. 3394
Agent Levensverzekering Mij.
Utrecht. Holland Groep van
1859 Schade Verzekering.
Stichting Vezeno Ziektekosten
Kostprijspolis. Auto verzekering.
FINANCIERINGEN.

GROTE KROC9T 18

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. per kg. Tijdschriften
en kranten5et., karton 4 et. per,kg-. Lood 60,et.,
Zink 50 et.; roodkoper ƒ1,85; geelkoper ƒ1,30,
alles per kg. Tapijt en gcwatt. deken 8 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de "hoogste
1
waarde. Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 284S

Schildersbedrijf

C. J -PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

Laat Uw
scharen en messen

HISTOR
VERVEN
Verkrijgbaar bij:

Keesman's schildersbedrijf
Jan Steenstraat l - Telef. 2425
. TEVENS ALLE KLEUREN KRUGOMUR.
Ruime sortering KWASTEN, rechtstreeks van de
fabriek en ruime collectie behang in voorraad»

VAKKUNDIG
SLIJPEN
Golfslqpen van tafelmessen.
Grote sortering
HUISHOUDSCHAREN
PINCETTEN enz. enz.
NAGELVIJLEN
NAGELTANGEN
NAGELSCHAREN
Optiek - Staalwaren

A. G. SLINGER
GR. KROCHT 20a - TEL. 4395

Haltestraat 40

Het huis, waar U alle bekende merken vindt.
Waar U voordelig koopt. Waar U service vindt.
STEEDS EEN STAP VOOR!

Jüdo>

CONVERTERS
(voorzetapparaten) voor het
2e T.V. PROGRAMMA
diverse uitvoeringen

ANTENNES

WEEKEND RECLAME:
100 gr. Ham en 100 gr.
Boterhamworst 99 et.
Woensdag-voordeel:
500 gr. heerlijk Gehakt
ƒ1,65
100 gr. Gek. worst 38 et.

2e PROGRAMMA
diverse uitvoeringen
vanaf 17,50
ALLE SOORTEN
T.V. KABELS VOORRADIG

Boulevard de Favauge 10 - Zandvoort
biedt U datgene, wat de meest verwende gastronoom wenst.
Een gezellig etentje en een kostelijk
uitzicht op zee!
Onze chef-kok beveelt U aan:
Piverse kip-menu's, Tournedos-Hawaïan, Saté.
P'opulaire prijzen!
Wij verwachten U gaarne.

750 gr. RUNDERLAPPEN .. ƒ 3,98
750 gr. de allerbeste magere
RUNDERLAPPEN
ƒ4,98

Assurantie Kantoor ,

- OPEL - TAUNUS 17 M

B.H.'s, PANTY'S en GORDELS van Lastina,
Peter Pan, Lovable, Playtex, Pastunette enz.

Verder een grote sortering electrische apparaten,
keukenklokken, scheerapparaten enz.
Ziet de etalage!
Vraagt demonstratie!

Gebr. Burger

V.W.

Vraagt U eens inzage van onze collectie
NACHTHEMDEN, PYAMA's, STRAND ENSEMBLE's van „NOBELT". Aparte dessins en stoffen, prachtig van pasvorm.

Tel. 2087

P. SCHAAP
Comestibles

Voordeel-artikel: l blik Schelvislever . . 69 et.
l blik perziken
.. .. ."
ƒ 1,29

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

PULLOVERS en VESTEN
TWINSETS
f29,75 - ƒ31,75 - ƒ39,75
„BERNHARD ALTMANN - Wien" TWINSETS
in de nieuwste modekleuren
ƒ 69,50

/
da droom van iedere huisvrouw!
In onze showroom demonstreren wij U gaarne
onze ELECTRISCHE FORNUIZEN en BOILERS '
Alsmede de fantastisch, werkende MIELE-WASAUTOMAAT.
SPECIALE VAATAFWAS-MACHINES
van de Wereldberoemde Hobart fabrieken.
Voor huishoudelijk en Klein-Horecabedrjjf.
In 5 minuten 150 kop en schotels
;
gewassen en gedroogd.

We gaan door met onze
_- . ENJ3JBMELPBIJSVERLAGING!
-.
• > ~ ; ~
', ,
* - . £ - _ - : .
Geld. Haaskarbonade f 3,08 v. kg.
Fijne Schouderkarbonadef 2,98 v» kg.
ƒ 1,93 '/j kg.
ƒ 3,49 •/» kg.

Een ongekende keuze in

Een moderne electrische keuken

eet méervvfees en betaaPminder

LAMSKARBONADE
KALFSLAPPEN ...

De originele FREE AS AIR JAPONNEN van
„Boussac" stoffen, geschikt voor binnen- en
buitenshuis, in alle maten en 5 kleuren ƒ 19,75

Telefoon 4035

Stofzuigers alle merken en
prijzen

Mr. Opticien

Het wordt ook tijd voor een nieuwe JAPON of
ROK of BLOUSE. De nieuwste creaties van
binnen- en buitenlandse confectionnairs.

'n Huiselijk gevoel, op een
GOED BEKLEDE STOEL!

J. van den Bos
woninginrichting
BUderdükstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

HALTESTRAAT 3

/t Tuinbouwhuis
"
fHerenweg
149, hk. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE
Telefoon 02500 - 36503

In 't voorjaar vraagt Uw tuin
Uw grootste aandacht!
W« leveren U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw; kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: ASEF's GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GrasmaaLmachines - Motormaaiers - Tuinsproeiers - Tuinslang.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN GRASZADEN.
Dahlia's, Begonia's, Gladiolen en een pracht sortering Iclie's.
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder pr U s verhoging thuisbezorgd!
Wjj geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant „Bloem- en groentezaden" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
LAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib
750
750
750
750

gram
gram
gram
gram

-

TELEFOON 2682

SCHOUDERCARBONADE
ƒ 4,25
DOORR. RUNDERLAPPEN .. ƒ 3,75
RIBLAPPEN
ƒ 4,88
LENDE ROLLADE
-.. ƒ 5,50
VOOR DE BOTERHAM:
250 gr. Leverworst
80 et.
150 gr. Gel. Lever
98 et.
150 gr. Pekelvlees
90 et.
150 gr. Ham
98 et.
250 gr. Gek. Worst . . . . 95 et.
150 gr. Pork
65 et.
100 gr. Gehakt, 100 gr. poulet en l mergstaaf
ƒ 1,25

HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215
K A A S

Golden Dane
95 et.
Boursin
, .. .. ƒ2,40
Kaas met Kirsch
ƒ 2,00
Roquefort
ƒ 2,15
Fransche camembcrt, Fransche Brie 1,70 en 1,15
Champignon camembert
ƒ 1,25
Champignon puntjes
Champignon Brie
ƒ 0,98
Monchou stuk
ƒ, 0,65
Limburgsche kaasjes
ƒ 0,75
Stukjes Emmentaler vanaf
ƒ 1,60
Baton (De Savoie)
ƒ 3,20
Alle soorten, doosjes Zwitsersche kaas, Tubes
kaas (Alpine clover) ƒ 1,05. Holl. Gruyère per
100 gr. ƒ 0,42. Belegen Boerenkaas ƒ 0,50. Jong
belegen 100 gr. ƒ 0,40. Jonge vette 100 gr ƒ 0.38.
Maiskölbchen ƒ 3,75. Paprika schoten ƒ 2,65.
Senfgurken ƒ 2,15. Mixedpickles ƒ 2,75. Terrine
de Sanglier de Lièrvre. Crème de foie 'd
Ardenne.

SEYSENER
HALTESTRAAT 23

- TELEF. 2159

onze bijzondere weekend
reclame:
Vier VRUCHTENGEBAKJES
250 gr. ALLERHANDE
250 gr. BOTER ALLERHANDE
250 gr. AMANDELKOEK
150 gr. ZACHTE NOUGAT
Ziet onze etalages!

ƒ1,20
95 et.
ƒ 1,30
ƒ 1,75
69 et.

Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

Verkoop van
olie- en kolenhaarden
BECKING EN BONGERS - DAVONHTTE
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN BN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

•

ERKENDE PHILIPS
UOII S E R V I C E

RADIO EN TELEVISIE
ERRES -

PHILIPS

'li?

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
By contract belangr. kort.

BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers

Gespecialiseerd in
moderne modellen

Electro-Radio
Technisch Bureau

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
i.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Voeikundige

P. FLIERINGA
ARTS

Gordijnrails, plastic, brons, blank
Plastic tuinafzetting, groen, geel
f 2,60 per meter

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten

SLEUTEL BUMAKEN, KLAAR TERWIJL U WACHT!

Sneldiensten op:
Amsterdam-HaarlemZandvoort-DenHaag-

N.V. Ijzerhandel „Zandvoort"

Rotterdam • Utrecht •

70

Zeist en 't Gooi

.

Swaluëstraat 9

afwezig

AUTOVERHUUR
1500
Grote nieuwe Volkswagen
Volkswagens '62 en '63
Óók Opel's Rekord '62-'63
én Chevrolet-Impala
Pietèrs, Haarlemmerstr. 2,
Telef. 4200 en 3652
Snackbar „HAROCAMO",
Kerkstraat 14, Zandvoort,
TE KOOP GEVRAAGD : Tel. 02307-2102, VRAAGT
MARKIES van 2 meter. voor het seizoen: KOKS,
Tel. 2092.
afwasjuffrouw en juffr.
voor algemene dienst.
GEVRAAGD: Een nette
SERVEERSTER boven de N A A I M A C H I N E S
18 jaar, of MEISJE dat Reparatie, taxatie, inruil.
opgeleid wil worden. Te- W. Draijerstr. 12, Tel. 3751
vens gevraagd een kamermeisje of gehuwde vrouw
van 9 tot 3 u. Aanmelden
Hotel Interlaken,
Van
Speijkstraat 20, Tel. 2966.
Te koop gevr.: Oude Ned.
Ansichtkaarten en munten
C. Rademaker, Soembawa- SLAAPKAMERS aangeb.,
str. 57(1), Amsterdam.
ook v. Horeca-personeel.
Kanaalweg 13, Zandvoort.
WEGGELOPEN
een overwegend zwarts Leuk, sportief MEISJE,
„LAPJES-POES" m. witte (17 jr.), (houdt van zwempootjes en witte bef. Teg. men en dansen), zoekt een
bel. terug te brengen bij dito vriendin. Br. no. 15-4
Drogislenj Blaaubcer,
bureau van dit blad.
Haltestraat 46, Telef. 2392
Financiering van nipuwe
GEVRAAGD voor direct: en gebruikte automobielen.
MEISJE, pl.m. 18 jaar.
W.A. Verzekering motorUILTJES AUTOMATIEK, rijtuigen. Zaterdag tot l u.
Kerkplein, Tel. 4112 - 4966 geopend. Admin.kant.Kroes
TE KOOP GEVRAAGD Zijlweg 46, Haarlem, Telef.
huis of flat binnen af- 17632.
zienbarc tijd vrij te aanvaarden. Brieven no. 1-6, GEVRAAGD voor de
Pinksterweek: een beBur. v.d. blad.
nedenhuis. Tel.020-50667
Wie wil werken in gezellig gezin m. 2 k. van 6 en Prettige HULP gevraagd
7 jaar, waarvan de moeder l d. p.w. Hoog loon. Brehet grootste ged. v.d. dag derodestraat 84.
buitenshuis werkt.
Tel. 3845 na 6 uur.
HUUR Philips-TELEVISIE
voor / 25,95 per maand,
Aangeb. z.g.a.n. een Puch- zonder
vooruitbetaling
scooter 1200 km. gel. ƒ 600,met recht van koop.
Rinkcl Regentesseweg 5, maar
Morgen al bij U thuis? Bel
Telefoon 5020.
dan vóór 6 uur 020-249767
EXTRA VERDIENSTE ! en 's avonds 02964 - 17971
Werkster gevr. werktijden JONGEDAME, 19 jaar,
nader overeen te komen. receptioniste en secretaTol 3845 na 6 uur.
resse-opl. in bez. v. rijbew. B-E, zoekt werkz.
2e PROGRAMMA
zonder uw toestel omte- v.d. maand juli. Br. no.
bouwen (al is het 10 jaar 17-4 bureau v.d. blad.
oud), kijken naar het 2e
programma. Met garantie, TE KOOP: wegens o vergem. betaling Antennebouw compleet, 10 rotan fauJ. KERKMAN, Beeckman- teuiltjes, z.g.a.n. Te bevr.:
Hotel Interlaken, Van
straat 36, tel. 4307.
Speijkstraat 20.
Rijschool „Weltevreden",
Dr. C. A. Gerkesü-aat 99,
vraagt een HULP in de
DOEHETZE1F
HUISH. van 9-1 uur.
Telef. 2294.
DOE HET ZÓ f
WERKSTER GEVRAAGD
lx p.w. Mevr. Hulskemper, Marisstraat 52
Woninginrichting
HEEiHEIJEU
Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
Kan weer stoffecrwerk
aannemen.
TER RUILING aangeb.:
Vrij huis, omgev. Valkenburg, 14 dagen in aug. en
14 dagen bij huren, voor
huisje in Zandvoort of
IJmuiden, liefst dicht bij
strand. Br.: v. Limburg
Stirumstroat 27(hs.), Amsterdam-W., Telef. 120245
tot 6 uur.
WEG GRIJS HAAR
Borstel zélf, uw griize haVerkrijgbaar bij:
ren weg, zonder hinderlijke nagroei! Borstel met
HOBOPLEX
Crème Marchal. Volkomen
Verf
- Plakplastic
veilig.
en alle andere
Gratis folder krijgt U bij:
Parfumerie HILDERING, „Doe het zelf' artikelen.
Kerkstraat 23, Telef. 2107 Stationsplein 13, Tel. 3346

Adverteert
in dit blad

RIPOLIN

'•iv i

\<( •

«'l

Telefoon

2418

Vacature Gemeentepolitie Zandvoort
Voor een vrouwelijke kracht bestaat de gelegenhcid gedurende, de zomermaanden te worden aangesteld als:

{.\

m

-

v.h. „Het Wonder van Zandvoort"

tot 24 april.
Waarnemers ds doktoren
R. Drenth, H. K. van Es
en J. F. Zwerver.

"w

ZIET ONZE SHOWROCN

MET IJZERWAREN, GEREEDSCHAPPEN, HANG- EN SLUITWERK, VERFWAREN
EN TUINARTIKELEN
ALLE SOORTEN GAAS, ASFALTPAPIER, RUBBEROID enz.

heren haarverzorger

STEEDS START-KLAAR
MET MÉÉR DAN

Betaling desgewenst In overla

DOE HET Z E L F !

AMANDA BALKE
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Podicure - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

J. KEUR

Burg. Engelbertsstraat 6'
Telef. 2914

assistente

Bert geeft de
hoogste waarde!

WIST U
dat ZQo/o korting op alle
stoomgoederen permanent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

Lompen 30 et. Kranten en
druk. 5 et Tapijt en gewatt, deken 8 et. bedveren
25 et. Metalen rood koper
1,80 et. geel koper 1,25 et.
lood'57 et. zink 47 et. alles
per kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!

daar slaagt U!

bij de POLITIE ZANDVOORT
tegon een bruto weeksalaris van ƒ 66,46
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
Finksterdagen, de zondagen, woensdag- en zaterdagmiddagcn in de maand juni en op alle
dagen in de maanden juli en augustus.
Sollicitaties - gericht aan de burgemeester van
Zandvoort - dienen te worden-gezonden aan de
hoofdinspecteur van gemeentepolitie te Zandvoort.

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

KEYSER

Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter

Telefoon 2653

TE K O O P : Onbeklede
WIEG. Sophiaweg 25.
Hout- en boardhandel
CHAUFFEUR (B.E.) zoekt
werk v.d. avonduren, zaterdag en zondag. Br. no. Naast dr. Flieringa
Brederodestraat l
16-4 bureau v.d. blad.
METSELZAND
PORTLAND CEMENT
CARBOLINEUM
Etermeten
BLOEMBAKKEN
TUINVAZEN
Voor kamcrwanden,
lambrizeringen enz.:
HOUT O LUX
PARANA PINE
Dagelijks geopend.
Jb. SLAGVELD

.CENTRUM'

TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, m 4 kleuren, per
stuk ƒ 19,—. Bjj afname
24 stuks 20% korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667

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

THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION
(Holland Branch)
VRAAGT voor haar Depot te Zandvoort:

mannelijke
kracht
Aanm.: Haarlemmerstr. 13, Zandvoort (Busweg).
Drommel is waarborg voor kwaliteit
Hetgeen bekend is wijd en zijd.
Ook al kwamen er nieuwe mensen,
Men blijft er voldoen aan
,
(ieders wensen!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
- . Telefoon 2151

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.
Soendastraat 17 - Haarlem
Tel. 02500 - 50131
Levering alle soorten tegels iu kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.
Laat vakkundig Uw oude paden In orde maken.

Telefoon 4419

NU IS HET TIJD OM TE
PLANTEN EN TE ZAAIEN!
Vaste planten voor Uw tuin
en bloembakken
o.a. violen, primula's, stok-,
struik- en klimrozen, muurbloemen enz. - |
Grote sortering bloemzaden,
bollen en knollen.

voor los- en laadwerkzaamheden
gedurende de avonduren.
Min. leeftijd 18 jaar.

947406.

Gr. Krocht 20 - Tel. 4395

Brederodestraat 66

Bloemenhuis A.rJ.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65
TELEFOON 2060
Elke dag verse bloemen l .
Wij bieden ze U-in vele" variëteiten!
,/
Vele soorten kamerplanten.
Het' speciaaladres, voor Uw ERUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prfls en kwaliteit, stemt Ieder,tot
tevredenheid!
" Ziet onze etalage l.

Het beste
Koop je niet zo maar ergens!

RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGERIJ
HALTESTRAAT 12 - v TELEF. 2616

Cor van Eldik

Daarvoor moet je naar de vakman!

, Biedt U als zaterdagreclame aan
Rund-, Kalfs- en varkensvlees'legen de
scherpst Concurrerende prijzen.
VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
20CTgr.Pork
ƒ0,59

GARAGE
-

C.
Kostverlorenstraat 68 - Telefoon 2071
ERKEND HORLOGER.
t
is zulk een vakman!

Thermoskum

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldslraat 21

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst ƒ 0,85
250 gr. Gelderse gekookte worst
ƒ 0,85
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10
Ziet onze etalage!

Spuitschuim-isolatie

Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

tegen vocht, warmte koude en geluid.
Nadere inlichtingen: Fa. Boogaard, Aalsmeer,
Telef. 02977 - 4436

Bromfietsen en Rijwiele'n
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilettc, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Fhoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Ziet onze showroom!

Voor Uw drukwerk:
Drukkerij Van Petegem & Zn.
i(

Kerkstraat 28

Telefoon 2793

Eigen reparatie inrichting
met electronische apparatuur.
KOOP IETS, WAAR JE WAT AAN' HEBT:
*
. . .

Koop een
horloge!

l(

Eikefijnproever prefereert: LEFFERTS

WlJHOn

CH gedistilleerd!

KERKSTRAAT9 - TELEFOON 215O
ZEESTRAAT 44 . TELEFOON 2254
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z.g. terwille van. het Jicht in VIERING KONINGINNEDAG
liïïis''%'en""Sf*ifteetdêre^-"boinen om
Behalve de traditionele kinderPrix de Joke juist voorHaHemanl
heeft gekapt, ,men bij zon dan de aubade en het avondconcert op het
laat zakken! En de tuin- Raadhuisplein, is de OranjevereniMet belangstelling hebben wij als landse filmprominenten
uitgeno- jaloeziën
lui animeren die bomenkapperij, ging van plan dit jaar kinderl^april-komité Uw artikel en open- digd. Bij deze laatsten zijn wij weer want wat is er aan bomen te ver- spelen te - organiseren in noord en
hartige kritiek gelezen over de uit- op het gebruikelijke l april-wan- dienen in vergelijking met gras- zuid. Kinderen uit het centrum van
reiking van de tweedo Prix de Joke trouwen gestuit en schitterden onze perken met bloemen, die geregeld het dorp kunnen zich óf bij noord
aan Bert Haanstra voor zijn Can- filmsterren door afwezigheid. Geen (de bloemen) ieder óf bij'zuid opgeven. Aanmeldingen
did-Camerafilm . „Alleman" op lukkig • zond de bekende Franse geschoren
seizoen verwisseld moeten worden, bij onderstaande adressen:
l april j.l. '"
filmkomiek Jacques Tati, die bijna de bollen en knollen er uit gehaald
Voor noord bij mevr. F. Hennis- Deze opbouwende kritiek wordt gekomen was, een originele krans en in 't voorjaar en de zomer er Dorreboom, Van Speijkstraat 15a,
door ons bijzonder op prijs gesteld voor Loeres, en Rudy Meyer 'n tele,- weer
ingezet. Terwijl het hout van en wel op woensdag 22 april, des
Toch menen wij op enkele zin- gram.
omgehakte bomen ook nog geld middags van 2 tot 4 uur, en bij de
sneden in Uw artikel een antwoord
U kunt de Prix de Joke nog niet de
brengt. En dan (wat er door de heer C. Paap, Burg. Beeckmante moeten geven. U schrijft o.a.: vergelijken met de Grand Gala du op
jongens aan bomen vernield wordt! straat 53, des avonds tussen 7 en 8 u.
„Prix de Joke leuk voor de heren, Disque van Willem O. Duijs. die een Dat
Voor zuid bij boekhandel Koperons land schromelijk arm aan
niet veur Alleman".
budget van vier ton tot zijn beschikis, beangstigend arm kan Koreman, Tolweg 18 en bij „De
- Als l aprilkomité hebben wij king heeft. Wij moeten het met een bomen
wel haast zeggen, is de des- Spar"-winkel, Tolweg 20.
juist de Prix de Joke voor Alle- krappe begroting van vierhonderd men
Alleen kinderen van 4 t.m. 12
allen bekend, en doordat
man (iedereen) ingesteld. Wij be- gulden doen, die met veel pijn los kundigen
natuur, en dus ook de bo- jaar kunnen meedoen.
kronen jaarlijks de beste grap van komt. Dank zij een groot gebaar zoveel
menstand wijken' moet voor bebouhet jaar met een „Bronzen Loeres" en sterke korting' van de heer N.W. wing
enz., wordt die bomen armoede Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
en een grootse ontvangst voor de Bouwes zijn wij in staat om deze met het
jaar beklemmender. In- Uitslagen zaterdag 11 april:
,winnaar(s) in het Hotel Bouwes. uitreiking niveau te geven.*
Zandvoortm. - S.V.J.
2-1
plaats
echter
bomen, die
,- Ken ieder, die een grap, mop of
Toch blijft ons komité, waarin per gratie Godsdatnogdevoor
dit alles
Kinheim 4 - Zandvoortm. 2 2-9
joke bedrijft, die origineel ,
vele prominenten uit de weten- niet
behoeven te wijken, in hoge Adspir anten:
geestig is, hier ^daadwerkelijk in schap, onderwijs, handel en klein- ere gehouden
worden deze
Renova a - Zandvoortm. b 1-6
Nederland heeft plaatsgevonden en kunst spontaan en belangeloos sa- door de jeugd worden,
Zandvoortm. g - Kenn.land e 6-2
met name de jongens
niet kwetsend of nadelig voor an- menwerken, "de Prix de Joke in overal bedreigd
moedwillige Pupillen:
deren is; kan voor de Prix de Joke Zandvoort vieren, ondanks verschil- vernieling. In hun met
is 'n boom
Geel Wit a - Zandvoortm. c 4-0
in aanmerking komen.
lende aanbiedingen van andere 'n nietsnut,'n sta in ogen
de weg voor de
Zandvoortm. b - T.H.B. & 3-0^
Vorig jaar waren het de vier V.V.V.'s, die ons een budget van 10 motor,
de ruimte nodig heeft,
Sp.vogels a - Zandvoortm. e 10-0
Nijmeegse studenten van de Turkse en 12 mille als kostendekking heb- de kaledie
vlakte. Men kan tegen
Zandvoortm. f - D.I.O. b
0-1
•mop bij de Vierdaagse, dit jaar het ben aangeboden. Ook hebben wij woordig beslist
nergens meer komen Willem v. Ekeren pupillen toernooi:
j. „Alleman"-team van Bert - Haan- geweigerd om de Prix aan enkele waar nog bomen
of men ziet
Zandvoortm. a - Concordia a 2-0
stra en volgend jaar misschien een ondernemingen voor reclamedoel- allerwegen hoe er zijn,
onder de bomen
O.Gczellen a - Zandvoortm. a 0-0
postbode of een koekebakker, die einden te verkopen, omdat wij als door de jongens huisgehouden
wordt
Zandvoortm. a - Haarlem a 0-2
iemand^ een goede Loer -gedraaid l aprilkomité een Nationaal en on- En de geraffineerdheid, waarmee al
afhankelijk instituut willen blijven. deze soorten vernielingen plaats Uitslagen zondag 12 april:
heeft?
"
Wij kunnen van de Prix de Joke
• Iedereen kan dus met een geZandvoortm. 2 .- Schoten 2 1-0
duidt niet op onderdachtzonde grap op zijn debet, kandidaat en Loeres iets groots gaan bouwen, vinden,
T.Y.B.B. 6 - Zandvoortm. 5 3-3
heid
maar
op
kwaadwillige
vijanzijn voor de Prix! De viering van wanneer wij als Zandvoorters onze dige-moedwil.. De bomen moeten
Heemstede 3 - Zandvoortm. 7 5-1
de Prix de Joke is in de- eerste kans grijpen en ons wat meer beT.H.B. 5 - Zandvoortm. 8
1-2
De jongens dulden ze niet
-plaats gericht 'op de ontvangst van langstelling, steun en sympathie eraan!
Vriendschappelijk:
meer.
Zehebben
er
'n
grenzeloze
de'winnaar of winnaars met .hun getroosten.
Zandvoortm. 4 - T.H.B. 2
2-2
Hartelijk dank voor Uw ernstige minachting voor. Alleen de machi- Junioren:
naaste familie. "Na de traditionele
ne
en
de
techniek
hebben
waarde
kransomarmihg van- Loeres, vindt aandacht voor deze „grappige" zaak- voor het grootste deel van de teA.D.O.'20 a - Zandvoortm. a 3-3
* EDO VAN TETTERODE,
tijdens een grandioos diner, dat
Zandvoortm. b - T.Y.B.B. b 6-3
sekretaris l aprilkomité. genwoordige jeugd. En ook de ouHotel Bouwes ons komité en geO.Gezellen b - Zandvoortm. c 3-2
ders kan het niets maar dan ook
nodigden aanbiedt, de verbroede- Brederodestraat 100, Zandvoort.
H.B.C. d - Zandvoortm. d
3-3
niets schelen, of hun kinderen de
% ring plaats.
natuur vernielen of niet. Als lid Programma zaterdag 18 april:
van de redactie.
Daarna vindt in het openbaar Naschrift
Wij zijn bijzonder verheugd over van de vereniging voor natuurbe5. S.M.S. 3 - Zandvoortm. 3 16 u.
de uitreiking van de Prix de Joke deze
reactie van het l aprilkomité scherrningseducatie maak ik dit in Adspiranten:
plaats. Misschien heeft U wel ge- en wel
steeds
ernstiger
mate
mee.
En
daarzeer
speciaal
over'
de
belijk, dat dit wat minder statig en grijpende toon, die eruit spreekt. om zou ik U vriendelijk willen vér- 30. Alliance a - Zandv.m. b 1S.30 u.
met meer gein kan. Maar» dit is
Wij hadden met onze openhartige zoeken in 't eerstvolgend nummer 'n 60. Kenn.l. c - Zandv.m. e 15.15 u.
vaak afhankelijk • van degene die kritiek,
anders voor, dan ons ernstig woord te willen richten tot 76. Sp.vogels a - Zandv.m. f 15 u.
hem uitreikt en ontvangt. Dit is steentje niets
te dragen om deze ge- ouders en kinderen om hun de grote 78. Zandv.m. g - Kenn.l. f 15 u.
ieder jaar weer anders. Wij zijn er beurtenisbij(uniek
in Nederland) tot waarde van iedere boom en hees- Pupillen:
als l aprilkomité trots op, dat wij een echt nationaal
gebeuren te ter te doen beseffen voor de ge- 101. Hfd. Boys a - Zandv.m. b 15 u.
de eerste prijs ter wereld uitreiken maken.
geven toe, dat bij dit zondheid, waar onze huidige atmos- 105. D.C.O. b - Zandvoortm. e 15 u.
voor de beste practical Joke. Zelfs alles nogWe
slechts een stadium van Eeer toch al zo verpest wordt door 112. Geel Wit b - Zandv.m.f 15.15 u.
in "Engeland, de bakermat van de
werd bereikt, doch de giftige gassen van \steeds meer
zondag 19 april:
Practical Jokers bestaat zoiets nog voorbereiding
is thans zaak, hiervoor in bre- toenemende industrie en het steeds Programma
Celoritudo - Zandv.m. 14.30 u.
niet. Wij moeten voor. deze gebeur- het
der
kring
(radio
en
televisie)
bemeer
toenemende
verkeer
te
land,
Zandv.m. 2 - T.Y.B.B. 2 14.30 u.
tenis nog onze eigen vorm vinden. langstelling te gaan wekken. Die te water en in de lucht. En ook de
Junioren:
Want ons komité bestaat uit een belangstelling
verkrijgt
men
niet,
*rote
waarde
van
de
bomen
als
aantal prominente wijze mannen, door de zaak klein van opzet te luisvesting en broedplaats voor de 60. R.C.H. b - Zandv.m. c 9.45 u.
ondergetekende natuurlijk uitge- aouden. Laat men trachten een Toon aeste verdelgers van de voor de 64. Zandv.m. d - T.Y.B.B. d 12.30 u.
zonderd, die de bekroning van de Hermans voor deze zaak te interes- msecticides steeds immuner worbeste grap, als een ernstige zaak seren,
FEESTAVOND ZANDVOORTSE
die als inwoner van Zand- dende insecten: de vogels.
zien. Want de humor in Nederland voort hiervoor
POLITIE SPORTVERENIGING
stellig
belangstelling
Vlet
bij
voorbaat
mijn
zeer,
zeer
is volkomen ondergewaardeerd.
Traditie getrouw bood de Zandzal
hebben.
Hier
ligt
ons
inziens
lartelijke
dank,
en
de
meeste
hoogHet N.T.S.-journaal heeft al twee een kans voor Zandvoort, een unie- achting
voortse
politie sportvereniging zaM.
Schous
j a ar-achtereen geweigerd de Prix se kans, die dient te worden "uitge- Zandvoortselaan 283, Bentveld.
terdagavond
j.l. in restaurant Zode Joke in het nieuws te verslaan, ouit. Niet als een ernstige zaak,
merlust
leden
en genodigden de
Ons
uit
het
hart
gegrepen.
Red.
omdat zij een bekroning van een doch als een gebeurtenis van louter
jaarujkse
feestavond
aan.
grap, iets onzinnigs vinden. Fox tiumor en o.i. trok men de uitreiDe
voorzitter,
de
heer
M. J. MetBURGERLIJKE
STAND
Movietone- maakte vorig jaar een iing van de -Prix de Joke teveel in Geboren: Ronald, z. van J. C. Ko- horst verwelkomde talrijke
aanweopname voor het bioscoopjournaal. de ernstige sfeer.
zigen,
in
't
byzonder
de
wethouder
f
ning en E. M. Smouter. Erik Jan,
Dit is in dertig( landen vertoond,
Toch zijn we ervan overtuigd,
z. van A. Allis en C. P. Drommel. van Sociale en culturele zaken,
«iet in Nederland. •
mcvronw C. Stemler-Tjaden.
dat we op de goede weg zijn. Geboren buiten de gemeente:
Humor is nog steeds in veler Oeze zaak zou door ons niet zo in
Inge H. J. P., d. van E. Lever en De toneelgroep „Sandevoerde" had
P. K. Houtenbos. Edwin, z. van zich bereid verklaard, deze avond
ogen, blijkbaar iets onfatsoenlijhs. de belangstelling worden geplaatst,
Ook de belangstelling van de wanneer we er niet van overtuigd
T. A. Loos en M. Koper. Winni- het toneelspel „Verloren horizon"
Zandvoorters voor dit unieke eve- waren, dat hier mooie propagandisfred, d, van T. J. W. Molenaar en op te voeren, een uitvoering, die
nement is voor'ons komité teleur- tische kansen liggen. Dit alles zal
A. J. de Muinck. Jacqueline, d. men enkele weken geleden reeds
stellend. Waarschijnlijk moet men moeten groeien en aan het comité de
van W. L. van der Moolen en W. gaf en die toen uitvoerig door ons
nog aan het Loeres-projekt wennen. taak te trachten dit uit te bouwen.
Kraaijenoord.
werd besproken. Ook nu weer boekOns inziens hadden wij graag wat Het enthousiasme,.! dat dit comité Ondertrouwd: T. van Bergem en te men met deze opvoering, waarmeer Zandvoorters op l april in jezielt, staat er daarbij borg voor,
M. B.'Vink. Fr. A. Soepboer en van de inhoud bovendien wel bijBouwes gezien en zouden wij wil- dat men daarin uiteindelijk zal
E. Kraaaijenoord. J. W. Ruijgrok zonder geschikt was om speciaal
len zien dat de middenstand in slagen en bij voorbaat zeggen wij
en J. J. Lavoo (beiden wonende politie mensen te boeien - een weihun etalages op deze Prix de Joke als plaatselijk orgaan daarbij alle
te Heemstede). I. L. W. Grooten-" verdiend succes. Er werd ook deze
K.
inhaken. Ook in de V.V.V.-folders gewenste medewerking toe.
boer en M. E. Paap. L. W. van avond ^eer knap en boeiend amamissen wij ons beeld.
Deursen en M. P. Jansen. Fr. P. teur-toneelspel gebracht.
Misschien
wantrouwen
onze
M. "Boon en M. J. J. Keur.
Een gezellig bal besloot deze jaarplaatsgenoten nog steeds dit geGehuwd: P. R- Hentschel en K. A. lijkse feestavond die ook nu weer,
beuren, dat op zich toch voor Zandde Roode (beiden wonende te in alle opzichten een succes werd.
Buiten verantwoordelijkheid
voort een goede publiciteit beBeerfelden, „Duitsland). Johs. de
der
redactie
Ridder en J. R. van der Mije AVONDRIT MOTORCLUB
tekent.
U wees er op, dat wij geen Ge(beiden wonende te Alphen a.d.
Bentveld, 5 april 1964
Rijn). Herbert Löhndorf en A. J. „ZANDVOORT"
meenteraadsleden hadden uitgenoDe motorclub „Zandvoort organidigd, daar heeft U gelijk in en wij Zeer geachte Heer,
ten Broeke (beiden wonende te
seert een avondrit op zaterdag 18
zullen ons komend jaar beteren. 15 april j.l. was het Bomendag. Nu
Brück, Duitsland).
Maar wij hebben ook nooit van deze s er, sinds in de oorlog de boom Overleden: Jan Paap, 81 jaar, geh. april, waaraan kan worden deelgezijde blijk ondervonden, dat zij zo'n ;een andere waarde dan kap- en
met M. Verhulst. Jacobus Ade- nomen met auto's scooters er motojrandwaarde had, niets in de nauitnodiging op prijs stellen.
laar, 73 jr., geh. met H. Veen, ren. De lengte van deze rit zal onDaar wij dit jaar Haanstra in een uur, wat zo weinig geacht wordt,
wonende te Haarlem. Johannes geveer veertig kilometer bedragen.
M. Blankendaal, 66 'jr., geh. met De gemiddelde snelheid is vastgeeigen omgeving wilden ontvangen, door de jeugd zowel als door de
E. Kraakman. Christina E. Wan- steld op 30 km. u.
hadden wij de hal van het Hotel volwassenen als do boom. Met pleBouwes met foto's uit de film zier hakt men in de tuinen de boschers, 84 jaar, ongeh.
De start is bij restaurant „de la
„Alleman"
en het weekblad „Pano- men om, ook als ze totaal niet voor Overleden buiten de gemeente:
Course" op het circuit om 20.30 uur,
1
rama ' versierd en via het O.K.W. het licht in huis in de weg staan.
Reinier A. H. Sluijter, 76 jaar, alwaar van 19.30 uur af kan woreen zeventigtal bekende -Neder- En de ironie er van is, dat wanneer
geh. gew. met G. M. Kogels!
den ingeschreven.

Ingezonden

EEN TAXI?

MODERNE WflCENS ...

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Siks-koekjes

A
A
A

luminium Zonneschermen
luminium Terrasschermen
luminium Binnenzonwering
roestvrij en kleurecht

Hoofdagentschap: N.V. Vink Lichtmetaal
Zijlstraat 65 - Haarlem - Tel (O25OO) 15477

voor de slanke lijn!
Uw maaltijd in een koekje!

Drogisterij -Parfumerie

Bouwman
Gedipl. drogist
Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Bü feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

DOE EEN GOEDE KEUZE !
HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS ï
dat is bet devies van:

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

Uw Perzisch
tapijt stuk?
Laat het repareren door
ervaren reparatrïce.

Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

Mevr. Hose

Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Voor goede
schoenreparatie

BARKMEIJER
Tolweg 24 - Telefoon 3815
„RED AND WHITE"
de elegante kous
ƒ 1,95

Met minder lessen, én...
vóór de vakantie Uw

RIJBEWIJS

Autoverhuur
ZANDVOORT
,

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak '

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et; kranten 7 et; plat karton en trjdschr. 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et:;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et; lood 60 et;
zink 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ5,- tot ƒ15,- per stuk
Zaterdags tot -l uur geopend.
Wij zijn elke dinsdag1 in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

RIJSCHOOL

„WELTEVREDEN"

Bakenessergradht 93 '- Tel, 02500 - 16261 (bü
geen gehoor Zandvoort: 3763) » Haarlem

Zandvoort - Dr. C. A. Gerkestraat 99 - Tel. 2294
WEGENS HEERSENDE

voorjaarsmoeheid

Bü feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

«LEBRU»

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCTJIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3

Telef. 2129

Voor
verhuizingen
en ongeregeld vervoer
is en bluft Uw adres

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)
Het SFECIAALHUIS voor al Uw lederwaren!
Dames en Heren suède en antika jasjes, suêde
herenvesten. Lederen werkhandschoenen, zeer
sterk ƒ 3,90. Wij hebben een grote sortering in
Dames en Heren Portemonnaies, portefeuilles,
Rijbewijsetui's, Skai-tassen, Drplomatentassen,
SCHOOLTASSEN vanaf
ƒ 5,95,
Eeistassen, Boodschappentassen, Clippertassen.
Leren kofferriomen, mooie Dames en Heren
SHAWLS. Nu nog Micro Mesh kousen v. ƒ0,89.
DAMES HANDSCHOENEN. HEREN SOKKEN.
UW ADRES:

P. KERKMAN
Haltestraat 63 - Telef. 2214

«LEBRU»

PRACHTIGE GROTE DUITSE

radiotoestellen
-7 BUIZEN, F.M. van ƒ 325,- "*~
Afstemoog, dubbele toonregeling
Hoogglans houten kast
RU

198,-

LEUKE RADIO'S ALS 2e-TOESTEL
Op lichtnet ƒ,39,75.
Op batterijen ƒ49,Enkele zeer byzondere T.V.-AANBIED1NGEN.
1
Zie onze etalage!

'•» i V„.
!'\
S..n.
•«**-'
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ANDVÖDKT

Langs de vloedlijn

IEUWSBIA
24e jaargang no.42

„TREKT UNIETAEN WAT VEDER'SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!"

Het grootste ondernntwikkelde gebied in deze wereld
ligt onder onze hoed.
V. St. Jude.

24 april 1964
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Nozembende's slaags met politie
Grote groepen nozems, afkomstig
uit Amsterdam en Haarlem, hebben
zondagmiddag in het centrum .van
Zandvoort het genoegen van vele*
In memoriam Baron von der Heydt wandelaars vergald door hun proOp 3 april j.l. is in Zwitserland, vocerend optreden, dat tenslotte
waar hij reeds vele jaren woonde, leidde tot een ware veldslag met de
overleden baron E. von der Heydt Zandvoortse politie.
op 84 jarige leeftijd. Een welhaast
Het begon omstreeks drie uur,
legendarische figuur in onze ge- toen
men - na het bijwonen van een
meente. Het noemen van zijn naam „twist-wedstrijd"
in „de Schelp" op
wekt gedachten aan de vooroorlogse uitdagende wijze het
dorp introk en
glorietijd van het bad en strandle- gewapend met boksbeugels,
fietsven, aan de „High Society" die hier kettingen, messen en dolken kcnnede zomermaanden doorbracht, aan lijk ruzie zocht. Een jongeman uit
de Duitse keizer, de Duitse kroon- Zandvoort werd het eerste slachtprins en vele zijtakken van de Ho- offer.
werd tegen de grond gehenzollerns, met als middelpunt het slagen,Hij
Jiet gezicht geschopt en
kapitale huis van de baron aan de dusdanigin toegetakeld
dat hij half
toen nog schuin aflopende Strand- bewusteloos het politiebureau
werd
weg, naast Muluru. Baron von der binnengebracht door enkele particuHeydt hield van Zandvoort, hij was lieren. Toen greep de- politie in. Op
er heel erg aan verknocht. Ik stel het Kerkplein hadden talrijke jonmij voor, U binnenkort uit het leven gelui zich verzameld en hoewel
van deze eens voor Zandvoort zo
uitermate tactvol door
belangrijke en beminnelijke figuur, aanvankelijk
de politie werd opgetreden, werd
wat meer te gaan vertellen.
K. het
gesar en getreiter dusdanig, dat
met de gummistok enkele charges
N.A.V. opende circuit-seizoen
werden gemaakt, waarop men naar
Het Zandvoortse circuit bood za- alle richtingen uiteen stoof. Het volterdag j.l. weer het oude, vertrouw- gende verzamelpunt bleek het polide beeld van het zomerseizoen.
tiebureau op de Hogeweg, waar zich
Drukte achter en rondom de pits, omstreeks vijf uur grote groepen
veel toeschouwers op de tribune, nozems hadden verzameld. De poli"ijverig noterenden in het tijdwaar- tie onder leiding van Inspecteur van
nemershuis, brandweer en politie den Berg en later ook onder korpsrondom de baan en wegflitsende chef van Maris liet versterkingen
wagens op de weg.
aanrukken door manschappen op te
Het was de Nederlandse Auto- roepen, die deze zondag vrij waren.
rensportvereniging, de N.A.V. aan
Toen de oploop te groot werd en
-wie de eer te beurt viel, het race- het verkeer ernstig werd gehinderd,
lseizoen dit jaar te openen. En men
zonder dat men aan vele malen
deed het weer 'op de bekende per-, herhaalde waarschuwingen tot doorfect georganiseerde wijze, zonder lopen gevolg had gegeven, was het
ook maar een enkel risico te ne-- geduld volledig op. Eerst met de
mien. Het was allemaal bedoeld als gummistok, daarna met de blanke
een gezellige,, onderlinge clubdag, sabel, een enkele maal met getrokmaar h'et groeide uit tot een echte ken' revolver trok de politie op de
wedstrijddag, /waarop vele^tiieuwe- belhamels af, waarbij (ï ook de molingeh_aan de.start kwamen en met torp'oUtie-en^poliüe. in auto!s. assis- .
in" de middaguren1 - nadat men tij- tentie"^verleende. Er werden "rake
dens de morgen thad getraind - vier
klappen uitge.deeld. Men ontzag zich "
wedstrijden in verschillende klas- niet,-de politie aan te vallen en hier
sen. Hét was allemaal weer boeiend en daar ontstonden toen' men de
en interessant en er verscheen prach- menigte had uiteengedreven, vechftig materiaal op de baan, "waarvan partijen tussen politie en nozems op
we met name noemen de formule verschillende punten in het dorpsjunior-renwagens. Het publiek ge- centrum, hoewel de omgeving van
noot volop van deze wedstrijden, het politiebureau steeds opnieuw
die overigens meer als testproef be- het middelpunt van de talrijke
doeld waren voor komende wed- vechtpartijen bleef, waarbij het
strijden in dit seizoen. Dat de N.A.V. meerdere malen hard toeging.
ons nog heel wat zal voorschotelen, Omstreeks zes uur was men de sibewezen deze wedstrijden echter tuatie
weer enigszins meester. In toten volle en we wensen de ener- taal waren, toen veertien van de
gieke N.A.V. bij het organiseren van grootste
belhamels, waaronder ook
deze evenementen op autosport- enkele van'.het vrouwelijk geslacht,
gebied van harte veel succes toe.
die in het bezit bleken te zijn van
messen, ingerekend. Een ambulance
Onderling Hulpbetoon
wagen van de Geneeskundige dienst
Elders in dit blad kunt U lezen,
Haarlem was voor het politie
hoe vorige week voor het eerst na uit
gestationeerd, doch behoeftwaalf jaar de vereniging „Onder- bureau
de niet te worden gebruikt, daar de
ling Hulpbetoon" weer in jaarver- verwondingen
meestal van lichte
gadering bijeen kwam. Het oude aard waren. Aan
de zijde van de
bestuur werd vervangen door een politie
vielen geen gewonden.
nieuw," waardoor jong bloed in deze
oude Zandvoortse vereniging werd
ingebracht.
Ik meen, dat een woord van op- INSTALLATIE NIEUWE
rechte dank aaô allen, die deze ver- , ORANJE-COMITé
eniging vele jaren dienden, hier wel Op dinsdagavond 21 april 1964 werd
op z'n plaats is. Ik denk daarbij ten raadhuize door de burgemeester
allereerst aan de heer A. J. Hollen- van Zandvoort het nieuwe Oranjeberg,'bijgestaan door zijn mcde- cornité geïnstalleerd.
bestuursleden. „Onderling Hulpbe- De burgemeester bracht aan de aftoon" heeft in vroeger jaren in onze tredende voorzitter, Ds. J. van der
gemeente enorm veel goed gedaan Mije, dank "voor de door hem in
,op maatschappelijk gebied. Waar het belang van de Oranjevereniging
moeilijkheden \varen, heeft men ge- verrichte werkzaamheden.
holpen, die op te lossen, v/aar leed De samenstellng van van het nieuwe
"was, getracht dit leed te verzachten, comité is thans als volgt:
waar armoede was werd met de Centrum: de heer J. R. Oostenrijk,
daad gesteund. Onze oude Zand- voorzitter; de heer A. A. Hoppenvoorters weten nog) wel, hoeveel biouwer, secretaris; dehcer F. J. C.
men aan „Onderling Hulpbetoon" te Terwee, penningmeester; mevrouw
danken - had en hoeveel ervan te S. Hennis-Dorreboom; de hoer C. F.
verwachten was. Ik weet, dat dit M..Robbers, arts.
woord van hulde-'en dank die allen Noord: Mej.. A. Kemp; de heer C. J.
Paap; de heer W. Jansen.
Zuid: Mevr. E. H. Koper-Koreman;
de heer G. A. Kolb!

,WURF-PRAET"

WUULUM v.d. WURFF:
„Behandel de nozems met
zachtheid; spaer de kikkers!"

uit het hart gegrepen is. Wat ik niet
weet is, wat het nieuwe bestuur
van plan is. Veel, wat men zich
vroeger tot taak had gesteld is in'
de loop der tijden met steeds toenemende sociale voorzieningen en
verzorgingen „van de wieg tot het
graf" weggevallen, doch men ziet
nog verschillende mogelijkheden,
om opnieuw actief op maatschappelijk gebied werkzaam te zijn, mogelijkheden, die er ongetwijfeld ook
nog zijn, want mensen, die het op
de een of andere manier moeilijk
hebben, blijven er altijd zonder dat
zelfs geperfectioneerde sociale voorzieningen hier helpen .kunnen, omdat men daarbuiten valt. Denkt U
bijvoorbeeld maar eens aan de ,stille armen.' Nog eens, wat het nieuwe
bestuur van plan is, weet ik niet.
Ik .weet wel, dat men vol energie en
werklust is, om deze oude Zandvoortse vereniging nieuw leven in
te blazen. En wanneer ze daarom
binnen afzienbare tijd in welke
vorm dan ook een beroep op U
zouden komen doen om medewerking, dan beveel ik deze vereniging
reeds nu van ganser harte bij U
aan.
,.
,
K.

De veertien arrestanten werden
vastgehouden en na verhoor en op_ maken van procesverbaal wegens
ordeverstoring, op de laatste trein
huiswaarts gezet. De gehele zondagavond bleef de Zandvoorlse politie
paraat met versterkt personeel en
hoewel het nog lang onrustig bleef,
behoefde men bij het patrouilleren
te voet, per motor en per auto toch
nergens meer op Hardhandige wijze
in te grijpen.
JAARVERGADERING
„ONDERLING HULPBETOON"
Een der oudste, zo niet de oudste
Zandvoortse vereniging: „O_nderling
hulpbetoon" hield einde vorige week
een jaarvergadering in het Gemeenschapshuis, waarvoor een vrij grote
belangstelling bestond. De voorzitter, de heer A. J. Hollenberg (82 jr.)
verklaarde in zijn openingswoord,
dat de leden de laatste jaren steeds
meer alle zaken aan het bestuur
overlieten en weinig animo toonden
om vergaderingen bij te wonen.
Dit was er dan ook de oorzaak van,
dat de vereniging sinds 1952 niet
meer in vergadering bijeenkwam
en de notulen, van de secretaris
niet minder dan twaalf jaar oud
bleken te zijn.
Twee leden ontvielen het bestuur
sindsdien door overlijden en een
door bedanken. De voorzitter wees
er voorts op, dat de wijziging van
de maatschappij structuur in de
laatste jaren ook een wijziging van
.het verenigingsbeleid noodzakelijk
maakt, daar van overheidswege verschillende voorzieningen werden getroffen, inzake ouderdoms-voorziening, regelingen bij werkloosheid,
enzovoort, die vroeger door de vereniging werden behandeld doch die
thans reeds sinds jaren vervallen
zijn.
Het bleek, dat de vereniging thans
" nog~'b"ëschiK:t ~~over' totaal -twintig >
woningen in "de Kanaalweg en de
Koningstraat, die in de laatste jaren
voor een totaalbedrag van ƒ 36.000,werden opgeknapt. Verdere verbeteringen moesten tol nu toe achterwege blijven, waarover enkele huurders zich ontevreden betoonden en
wat tot gevolg heeft, dat niet tot
huurverhoging kan worden overgegaan. Het deze avond nieuw te
kiezen bestuur zal allereerst de taak
hebben, hier een bevredigende oplossing te zoeken.
Daarna werd overgegaan tot verkiezing van een nieuw bestuur. Tot
voorzitter werd gekozen de heer K.
C. van der Mije Pzn., tot secretaris
de heer S. van de Bos Lzn., tot penningmeester de heer Th. L. Ballast.
Voorts werd het bestuur aangevuld
met de verkiezing van de heren A.
J. Hollenberg, M.Bantjes en J.Kalff.
De oud-voorzitter, de heer A. J.
Hollenberg,' (reeds vanaf 1918 bestuurslid en van 1937 af voorzitter)
begroette het nieuwe bestuur en
verklaarde, dat er ondanks de ge,wijzigde maatschappelijke omslandighedcn toch nog genoeg en bela'ngrijk werk voor de vereniging
voorhanden blijft.
De nieuwe voorzitter, de heer K.
C. van der Mije Pzn. beaamde dit
ten volle, daarbij mede namens de
overige bestuursleden de hoop uitsprekende, nog vele jaren in het
belang van de vereniging te mogen
werkzaam zijn.
STICHTING „BESCHERMING
DUINLANDSCHAP"
In een circulaire, gericht aan de
donateurs, heeft de stichting „Bescherming duinlandschap" erop
gewezen, dat de aktiviteit van de
stichting zich in het afgelopen jaar
in de eerste plaats richtte op het
„uitbreidingsplan-zuid".
Nadat de bezwaren wan de ontvankelijk verklaarde groep „Boisscvain" door Gedeputeerde Staten
niet van overwegende aard waren
bevonden, is deze groep met steun
van de stichting in hoger beroep
gegaan tegen deze beslissing, in de
hoop, dat de Raad van State aan
het behoud van dit duinlandschap
de waarde zal toekennen, die het
naar het oordeel van de stichting
verdient.
Wat betreft het bebouwingsplan
van de fraaie hoge duintoppen, gelegen ten oosten van de Herman
Heijermansweg, meent de stichting,
dat men hiertegen in verzet zal
kunnen komen, wanneer de daartoe
benodigde wijziging van het uitbreidingsplan aan de orde' zal worden gesteld, daar de stichting van
oordeel is, dat hier een onnodige
liquidering van natuurschoon zal
plaats vinden.
Wat de nabije toekomst betreft
heeft de stichting voorts aandacht
voor de sluiting van het Kostverloren-wandelpark, waardoor ook
toeristische belangen geschaad worden, voor de instandhouding als
recreatieruimte van het ontboste
westelijk gedeelte van het Vijverpark in Zandvoort-noord en dei al- '
om zichtbare verwaarlozing van het
gemeentelijk duintcrrein in het algemeen.
J

voorjaar 1964
SALON DE COIFFURE

Een hoekje in onze showroom

/t
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags geslotep.
heren haar1'
'verzorger-'

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

Diaconiehuisstraat. 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten

Serie
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Dranken bestellen? OAftO
Brokmeier bellen!
L\J\JL

KINDEREN VRAGEN
UW AANDACHT
•„ Met meer, dan gewone aandrang
wórdt Uw aandacht gevraagd voor'
het zo uiterst noodzakelijke en zeer
omvangrijke werk der kinderbescherming.
Het is onze mening dat ook U
niet zonder meer voorbij kunt gaan
aan de problemen, waarvoor de
verenigingen en instellingen voor
kinderbescherming zich gesteld zien.
Problemen, die het „wel en wee"
raken van ruim 40.000 kinderen,
voor wie de band tussen hen en
hun ouders dreigde verbroken te
worden, of zelfs verbroken werd.
Wij zijn van gevoelen dat het lot
van deze ruim 40.000 kinderen U
niet onberoerd zal laten. Dat U zich
zult afvragen: „Wat willen die vercnigingen en instellingen voor kinderbescherming doen om deze duizenden kinderen te behoeden voor
de grootste tragiek waarmede hun
jonge levens worden bedreigd?".
Zij willen voorkomen, dat deze
duizenden kinderen volledig „Het
kind van de rekening" worden.
Zij trachten te komen tot herstel
van de meest natuurlijke band: die
van vader/moeder en het kind. De
band die het kind dat veilige gevoel
geeft van geborgenheid. De band,
die onmisbaar is voor het leven
naar hun bestemming: „naar dat
plekje van de maatschappij, waar
zij krachtens gaven van hoofd en
hand recht op hebben".
Deze verenigingen en instellingen,
behorend tot de leden van de Nationale Federatie voor Kinderbescherming, hebben zich verenigd in de
Stichting „Sakor" (Samenwerkende
Kinderbeschermings Organisaties).
De Stichting „Sakor" stelt 7ich ten
doel te komen tot fondsenyerwerving ten behoeve van volledige ontplooiïng van alle laken die behoren
tot het werk der kinderbescherming.
Zeker, op ruime subsidie van
overheidswege mag worden gerekend. Subsidiëring noodzaakt echter
de ontvangers om uit te zien naar
de verwerving van „eigen middelen", zonder welke voortzetting van
het werk uitermate moeilijk wordt.
Een niet geringe opgave voor de
•Sakor-partners, die zich verantwoordelijk weten voor het levensgeluk van ruim 40.000 kinderen.
Van harte hopen wij, dat wij U
mogen begroeten als „medebeschermer" aan de Nationale collecte
Kinderbescherming, die mag worden
gehouden in de week van 27 april
t.m. 2 mei a.s. en waaraan wordt
„medegewerkt" door een comité van
personen van alle richtingen.
BLOEMBOLLENTOCHT
„JAN .PASSTOORS"
A.s. zaterdag en zondag (25 en 26
april) organiseert de H.W.S.V. „Jan
Passtoors" de jaarlijkse bloembollentocht. De start is vanuit gebouw
„Princchof", Glipperweg 55 te
Heemstede, zaterdag tussen 13.30 en
15 uur, zondag tussen 10 en, 12.30 u.
Afstanden 10, 15 en 20 km., terwijl
op zondag ook de afstand van 25
km. gewandeld kan worden. Aan de
start bestaat gelegenheid om in te
schrijven. Alle gewenste inlichtingen kunt U verkrijgen bij het secretariaat van de vereniging: Gen.
Spoorlaan 33, te Aerdenhout, telef.
02500 - 41927.

48 cm. beeld ƒ825,—; v
59 cm. beeld ƒ895,—.
Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten

BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
' • • < • ,

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE

Betaling ook in overleg - Demonstraties tnuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 149,ƒ168,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Voor het wisselen van vreemd geld
is ons kantoor op

- • -- V"

ZATERDAG 2 mei 1964
geopend van 10-13 uur en van 15-18 uur.

'

Voor overige bankzaken zijn wij deze dag gesloten.

DE TWENTSCHE BANK
Zandvoort - Raadhuisplein
Telefoon 4041 - 4042

HOTEL BOUWSS
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend
Van 24 t.m. 30 april, elke
avond 8.30 uur:
Het orkest

„The four Lads"
*
Nadina Tholeikis
Duitse danseres
Bert Morris
met verbluffende
rijwiel acrobatiek.

Al Redding

Musical Ventroloquist.
*
Zondag MATINEE
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wijzigingen voorbehouden.

'• Maandags gesloten

De Veenendaalse

Haltestraat 55
Ie keus, naadloze

NYLONS
zeer goede kous
maat 8i/2-11

95 et. per paar
Ook verkoop van LIBELLE
en SUPP-HOSE kousen.

Bloemenmagazijn „ERICA"
Firma C. G. A. Cassee - Anno 1908
is verplaatst van Grote Krocht naar
Tl'<imS'tr<}<l't (achter het oude postkantoor)

In een wip
schoon schip

Partij van de Arbeid
Openbare
bijeenkomst
Heden VRIJDAGAVOND 24 APRIL 8 uur
in het Gemeenschapshuis te Zandvoort.
Spreekster: Mevr. GERDA BRAUTIGAM, lid
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Met medewerking van de „Stem des Volks".
TOEGANG VRIJ.

De nieuwste PHILIPS STOFZUIGER, tankmodel ƒ 179,—, uit te breiden met Philips klopveger ad ƒ 104,—, zonder kassa storting.
Alle draagbare radiotoestollen, platenspelers,
auto-radio's en kleine radioloestellen, eveneens
zonder kassastorting ! !
Vraagt bij ons inlichtingen!
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telefoon 2534

Viering
Koninginnedag
8 uur v.m.: Hijsen van de vlag door de padvinders en padvindsters op nel Raadhuisplem.
10 uur v.m.: Kinder-aubade op het Raadh.plem.
2 uur n.m.: Kinderspelen in Noord (op Jiet.oude
hockey veld) en in Zuid (aan de Tolweg j.
6 uur n.m.: Strijken van de vlag op het Raadhuisplein, door de padvinders en padvindsters.
8 uur 's avonds: Concert door Zandvoorts Muziekkapel op het Raadhuisplein.
STEEKT ALLEN DE VLAG UIT!

Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

Verkoop van
olie- en kolenhaarden
BECKING EN BONGERS - DAVONETTE
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOBSTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

NU IS HET TIJD OM TE
PLANTEN EN TE ZAAIEN!
Vaste planten voor Uw tuin
en bloembakken
o.a. violen, primula's, stok-,
struik- en klimrozen, muurbloemen enz.
Grote sortering bloemzaden,
bollen en knollen.
Bestel reeds nu t>i] ons voor
zondag 10 mei Uw
MOEDERDAG-CADEAU!

Wijziging
spreekuren
Het KRAAMCENTRUM van het WITTE KRUIS
zal ingaande de maand mei haar spreekuren
de eerste en derde dinsdag van iedere maand
gaan houden in het GEMEENSCHAPSHUIS,
Schoolplein, des morgens van 10-11 uur.

P. SCHAAP
Comestibies
HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215

\

MACARONI
HOLL PAKJES MACARONI
ƒ 0,40
Lange blauwe pakken Spaghetti en Macaroni
ƒ 0,42. Italiaanse Spaghetti en Macaroni 60 et.
per pak 250 gr. Wieltjes macaroni 500 gr ƒ l,—.
Schelp] es Franse macaroni en spaghetti
per pak ƒ 0,55
DUITSE EIER NOEDEL, per pak
ƒ 0,95
HOLL. MACARONI in blik, kant en klaar ƒ 0,98
Lint spaghetti in room en tomatensaus ƒ 1,80
Pak Macaroni met gehaktballetjes, compl. ƒ 1,85
Holl. en Italiaanse gemalen kaas, p. zakje ƒ 0,75
HOLL. EN ITALIAANSE TOMATENPUREE.
Saus Italienne ƒ 1,50.
Deense saus ƒ1,85
Saus voor spaghetti ƒ 0,85.
j
TOMATEN KETCHUP Calvé - Hemzf
Potten BULGAARS ZUUR ƒ1,30. '
NOACK's MACARONI met gehakt,
in tomatensaus ƒ 1,75

-

TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!

Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prUs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

ZILVEREN JUBILEUM
BIJ DE POLITIE
Op 4 april j.l. herdacht de' heer
J. Popkema, brigadier bij het Zandvoórtse politiekorps het feit, dat hij
gedurende 25 jaar in politiedienst
werkzaam was. Wegens vakantie
in het buitenland van de jubilaris
en zijn gezin, kon aan dit jubileum
eerst op maandag 20 april aandacht
worden besteed.
De heer Popkema kwam op 4
april 1939 in politiedienst als korporaal en werd op 15 augustus 1940
benoemd tot agent in Leeuwarden.
Op l januari -1949 werd hij als
hoofdagent aangesteld
bij het
politiekorps te Zandvoort en op l
maart 1952 werd hij bevorderd tot
brigadier.
De burgemeester van Zandvoort,
Mr. H. M. van Fenema, sprak de
jubilaris tijdens een bijeenkomst in
diens woning maandag j.l. toe en
overhandigde hem daarbij de gebruikehjke gratificatie. Evenals de
burgemeester schetste ook de korpschef, de heer J. D. van Maris, de
jubilaris als een trouw en voorbeeldig politieambtenaar. Namens het
personeel schonk hij hem een
waardebon. Tenslotte ontving de
heer Popkema van de Zandvoortse
Politie Sport Vereniging een plantenbak. Het jubileum werd daarna
m 'intieme kring thuis gevierd.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15
Zondag a.s. 10 uur: Ds. P. J. O. de
Bruijne. Viering H.A.
7 uur: Ds. P. J. O de Bruijne
Viering H.A. en Nabetrachting.
HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.
Medewerking van het kerkkoor.
Bediening H. Doop.
10.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. de heer H. Vis.
PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen om 7.30, 9.30 (hoogmis)
en 11.30 uur. Des avonds te 7.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Missen om 7, 7.45| en 9 uur.
Noord (Beatrixschool) zondag H.H.
Missen te 8.30 en 11.30 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND ,
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. Dr. C.
J. Bleeker (N.H.) uit Amsterdam.
16.30 uur, Het huis in do duinen:.
Ds. C. Hoekema (Dpsg.), Haarlem.
(Uitsluitend voor bewoners tehuis).
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. samenkomst in Pniël,
Zuiderstraat 3. Aanvang 3 uur.
Spr. dhr. J. W. van Zeijl.

Verkrijgbaar bij:
Jan Steenstraat l

- Telef. 2425

~

Speciale Weense avond
in Grienzing sfeer met diverse attracties in het

TEVENS ALLE KLEUREN KRUGOMUR.
Ruime sortering KWASTEN, rechtstreeks van de
fabriek en ruime collectie behang in voorraad.

BADHOTEL.
Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l - Telefoon 4941

Gevr.: Kamerwerkmeisje en
knecht in algemene dienst
Hoog loon.

Badhuisplein 2-6.

PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

Voor Uw drukwerk:
Drukkerij Van Petegem & Zn.
if

Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

Bezoekt onze bar „IM WEISSEN ROSSL" en BIERKELDER.

We gaan door met het beste te leveren
tegen de laagst mogelijke prijzen.

Geld. Haaskarbonade f 3,08 '/2 kg.
Ribkarbonade
f 3,05 per v. kg.
Fijne Schouderkarbonadef 2,98 v* kg.
Magere varkenslappen f3,50 p. kg.
LAMSKARBONADE
ƒ 1,93 'A> kg.
KALFSLAPPEN .... ƒ 3,49 i/a kg.

„C.
Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

Telefoon 4419

met ingang van l mei 1964:' ~

G. J. J. Mol
ARTS
'J
Voorl. adres: Koninginneweg 34,
Zandvoort, telef. 2813.
in samenwerking met

BURGERLIJKE STAND
Geboren^ (buiten de,gemeente:)
Nanna" Berg Jensen, d.v. J. B.
Jensen en E. Y. Pedersen. Jaco- bus-,Cornelis ;Maria,-r; z.y.!TiT. W.
Duivènvoordeh én M. A. Weyers.
Adri, z.v. J. van den Bos en J.
Kerkman. Ellis,. d.v. W. Kolk en
A. Koster. Sonja Rosalinde, d.v.
G. A. van der Kroon en J. J. van
Duijn. •
Ondertrouwd: J. M. G. Ramkema
en R. W. Molenaar. J.' Engels en
A. Rudolphus. Th. B. Boon en J.
M. M. Versteege.
Gehuwd: R. A. Hendrikse en W.
Koper. D. S. Ojevaar en M. E.
' Giminez y Montoya.
Overleden: Gijsbert Bol, 71., geh. m.
S. Draijer.
Overleden buiten de_ gemeente:
Hendrika M. Vermeijs, 68 jr., geh.
m. M. M. J. van Seggelen.
GESLAAGD
In het sportfondsenbad te HaarIcm behaalden in de loop van de
vorige, week drie leden van de
Zandvoortse reddingsbrigade het
diploma „Reddend zwemmen." Het
diploma A werd behaald door de
heer K. van der Mij e, het "diploma
B. door de dames S. M. Bos en K.
Vos.

"

eet méepvvïees en betaaTminder:

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

Gevestigd te Zandvoort

Karlheinz Dörr-Trïo

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. per kg. Tijdschriften
en kranten 5 et., karton 4 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 50' et.; roodkoper ƒ 1,85; geelkoper ƒ 1,30,
alles per kg. Tapyt en gewatt. deken 8 cl. p. kg.
Geyscrs, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.

oooooooooooooooooooooooooa00000000000009°

' onder leiding van hel internationaal bekende

uit Salzburg.

HOTEL H
„ESPLANADE"

Op zaterdag 2 mei a.s. hopen
onze geliefde - ouders en
schoonouders
'
E. DE MUINCK
\' "'
en '
•
A. DE MUINCK-RAS
hun 35-jarig huwelijk te vieren. Dat zij nog lang gespaard
mogen blijven is de wens van
hun kinderen
«
Cobi en Henk- Paula en Charles
en kleinkinderen: ,
Joke, Hannie, Hannèké,
Rini en Cyrence.
Receptie zaterdag 2, mei
van 3-6.uur.
Zandvoort, 24 april 1964.
Kostverlorenstraat 34." _ "

JAC. KOPER

HEDEN VRIJDAG 24 APRIL:

Keesman's schildersbedrijf

)°o oo ooQaQoooooooooaoooooooooooo00oooaoo0*o •/

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur GemeenschappeC. F. M. Robbers
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
ARTS.
Korte ochtenddienst, beide op adres
Spreekuren:
Willem Draijerstraat 5.
Dr. MOL
fondsl. 8-8.30; part. 1-1.30.
NED. CHR. VROUWENBOND
De afdeling Zandvoort van de Dr. ROBBERS
fondsl. 8.30-9; part. 1.30-2.
Nederlandse Christen "vrouwenbond
besluit het winterseizoen 1063-1964 Zaterdag spreekuur van 1-2 uur
met een openbare bijeenkomst in
alleen voor spoedgevallen.
het jeugdhuis van de Hervormde
Dinsdag geen spreekuur.
kerk hedenavond vrijdag 24 april.
Een vertegenwoordiger van het Nederlands Katoen Instituut uit Arn- OFFICIËLE MEDEDELINGEN
hem zal daar een causerie houden
Gemeente Zandvoort
over mogelijkheden met katoen.
Ophalen huisvuil. - _ '
GEEN SPREEKUUR
De Direkteur van de dienst van
De wethouder van Publieke werken, de heer J. L. C. Lindeman, is Publieke'Werken deelt mede dat
pp donderdag 30 april 1964 (Koningverhinderd op maandag 27 april zijn
innedag) geen huisvuil zal worden
wekelijks spreekuur te houden.
opgehaald.
GESLAAGD
De Direkleur van de Dienst
Onze plaatsgenoot, de heer J. E.
van Publieke Werken,
Steenken, slaagde deze week aan de
C. H. VOGT.
technische hogeschool te Delft voor
het diploma electro-technisch ingemeur. Onze hartelijke gelukwensen!
Begrafenissen ,- Crematie's
MOTORCLUB „ZANDVOORT"
Uitslag Avond-rit 18 april 1964
UITSLAG VERLOTING
Rouwkamer
Auto's: l C. F. Visse, 69 str. p.; 2 P.
Lijst niet afgehaalde prijzen verloting „Jong Zandvoort". Prijzen
Totté, 116 str.p.; 3. S. P. Bakker,
161 str. p.; Motoren: l F., Jonkhoff, afhalen bij mevrouw Failé, Jan
'162 str. p.; 2 Th. de Vries, 255 str. p. Steenstraat 2.
DORPSPLEIN 11 - .TEL. 2872
291, 267, 220, 274, 256, 242, 801, 804,
3 T. Vernout, 297 str. p.
Verzekering in Natura
Totaal namen deel 53 personen, 265, 258, 225, 226, 254, 850, 880, 376,
Inlichtingen geheel
waarvan 47 in auto's en 6 op mo- 272, 371, 327, 349, 322, 356, 308, 345,
vrijblijvend.
toren.
309, 329, 320, 303.

HBIOR
VERVEN

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

„TOURING ZANDVOORT"
VRAAGT KAMERS
De plaatselijke V.V.V.: Stichting
„Touring Zandvoort" verwacht aan
het einde van de volgende week in
Zandvoort een grote drukte. In de
eerste plaats omdat in Duitsland
van l mei af een lang weekeinde
in zicht, is daar op de l mei-dag in
Duitsland niet" wordt gewerkt en
deze dag dtmaal op vrijdag valt,
terwijl bovendien de bollenvelden,
die dan voor een groot deel in bloei
staan, een> grote aantrekkingskracht
zullen vormen. Daarom verzoekt de
stichting, particulieren, zowel leden
als met-leden van de stichting, die
voor genoemd weekeinde kamers
beschikbaar hebben, dit aan het
kantoor van de stichting op het
Raadhuisplein te willen opgeven
uiterlijk op 30 april a.s. Er wordt
echter met nadruk op gewezen, dat
deze kamers eerst zullen worden
toegewezen, wanneer de logeerruimte in hotels en pensions is uitgeput.

WEEKEND RECLAME:
100 gr. Tongeworst en
100 gr. Pekelvlees 99 'et.
Woensdag-voordeel:
500 gr. heerlijk Gehakt
/ 1,65
100 gr. CerveLwors-t 49 et.

Voordeel-artikel: l blik Schelvislever . . 69 et.
l fles LUYKX's SLA-SAUS

Gebr. Burger

79 et.

HALTESTRAAT 3

INDISCH ETEN?
Dan*
•r^ t naar."
.j»-, i Indisch! Restaurant

Annex Hotel-Café-Restaurant
„PALERMO"
Alle kamers; met' centrale
verwarming en vwarm water.
V Naast onze Indische
óók HOLLANDSE keuken
Kerkstraat 27 - Zandvoort
Telefoon 2537
DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de, huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster "E. Reitsma,
Van Lennepweg 42, telefoon 2382.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Spphiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: J. Beijers, Raamsingel
28, Haarlem,.Telef. 02500 - 13164.
APOTHEKEN:
Van zaterdag 25 april t.m. vrijdag
l mei na 6.30 uur 's avonds: avond
nacht- en zondagsdienst de Zeestraat-apotheek, M. J. KerkhovenNieuwenhuis, Zeestr. 71, telef. 3073.
Echter^ uitsluitend ,voor receptenspoedgevallen. De diensten wisselen
'a zaterdagsavonds om 6.30 uur.

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896

ZANDVOORT
ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
' pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.
Bij contract belangr. kort.

70 WAGENS

""jjfTg? rwigr^
SB
1

l

^

.
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Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3C52.

-N-A A I M A C H I N E S

'Reparatie,' taxatie, inruil.
' W. Draüerstr. 12, Tel. 3751
Te koop: Handnaaimachine
WIE KAN mijn TUINTJE
verzorgen l x per week,
plan: 3 uur,- vakkennis- met
nodig.', Brederodestraaf 5,
.Telef. "4374.
WEG GRIJS HAAR
Niemand gelooft dat U
• 'grijs; bent wanneer -U bor' stelt' met crème" Marchal.
Klaar voor gebruik, absolüut onschadelijk.
.Gratis'folder krijgt U bij:
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat" 23, Telef. 2107
PEDICURE - MANICURE
• Voet- en handmassage
Steunzolen naar maat.
Med. Gedipl.
Mevr. A.M. v.d. Mije-Walef
Haarlemmerstr.46, Tel.3989
AANGEB: z.g.a.n. PUCH
SCOOTER 1200 km. gel.
ƒ 600,—. Rinkel, Regentesseweg 5, Telef. 5020.

Zandvoortselaan 167 - Tel. 40270

Sneldiensten op:
Amsterdam-HaarlemZandvoort- DenHaag-

STEEDS START-KLAAR
MET MÉÉR DAN

•u

TE. KOOP. „• wegens verhuizing:""" mooi GASFORNUIS ƒ90,-. C.J. Roodt,
Treubstraat 12.
Te koop gevr.: Oude Ned.
Ansichtkaarten en munten
C. Rademaker, Soembawastr. 57(1), Amsterdam.
GEVRAAGD: Net kamermeisje van 7-2 uur, 's, zondags vrij. „Roemah Bali",
Kerkstraat-27.
> 'HUURPhilips-TELEVISIE
voor i\-f 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis? Bel
darï vóór 6 uur 020-249767
én 's avonds 02964 - 17971
TE KOOP: Lange witte
bruidsjapon v. kant met
lange sleep en toebeh., m.
40-42. Prijs ƒ55,-. Br.no.
22-4 bureau van dit blad.
-PATISSERIE THELIA,
Winkelgalerij Thorbeckestraat, VRAAGT voor dir.
HULP v.d. AFWAS, mnl.
of vrl. *

HEEMSTEDE / AERDENHOUT

Vraagt naar onze speciale wQnaanbiedingen!

Dé speciaalzaak in wgnen en gedistilleerd

Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

WIJNKANDEL - SLIJTERIJ

Boulevard de Favauge 10 (Noordboulevard)
Zandvoort - Telefoon 4301

GEVR. HULP i.d. HUISH.
5 ocht. van 9-12 u. in gez.
v. 2 pers. Mevr. Oostenrijk, De Favaugeplein 37,
Telef. 2047.

M. M. J. van Seggelen
KORTS IJZERHANDEL - HALTESTRAAT l

vraagt een verkoopster
en leerling-monteur

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk. 5 et. Tapijt en gewatt, deken 8 et. bedveren
25 et. Metalen rood-koper
1,80 et. geel koper 1,25 et.
lood 57 et. zink 47 et. alles
per kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!
Besch. vr. HULP AANGEBODEN voor .winkel,
huish. of iets dergelijks.
Br. no. 11-13, Kerkstr. 28.
Financiering van nieuwe
en gebruikte automobielen.
W.A. Verzekering motorrijtuigen. Zaterdag tot l u.
geopend. Admin.kant.Kroes
Zijlweg 46, Haarlem, Telef.
17632.
TE KOOP of TE HUUR
GEVRAAGD te Zandvoort
Ook ruiling met vrij huis
te Apeldoorn, liefst l
woonkamer, keuken, 2
slaapk., benedenhuis. Br.
m.-uitv. inlichtingen mevr.
Meijer, Apeldoorn, Waterloseweg 27,. tel. 06760-14219
2e

zonder uw toestel omtebouwen (al is liet 10 jaar
oud), kijken' 'naar- het 2e
programma. Met garantie,
gem. betaling Antennebouw
J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel. 4307.
WIE HEEFT de WIELDOP van mijn M.G. gevonden? Telef. 02500-40842

Gevraagd: Flinke hulp
Liefst in bezit van rijbewijs.
Loon nader overeen te komen.
Vast werk.

WASSEN-WATERGOLVEN '

P. PAAP, Haltestraat 61, Telefoon 2171."

.

.

.

VERVEN vanaf

f 4,OO
f 8,OO

SPOELINGEN in de nieuwste modetinten
vanaf
f 6,OO

Badhotel
Het nieuwste hotel aan de kust
VRAAGT voor direct:

kamermeisjes en
een nachtportier
Aanmelden aan het hotel,
Zuidboulevard l, Telef. 4941.

Hotel Bouwes - - - . . .

:

Voor een verzorgd kapsel ontvangen wij U gaarne in onze gezellige
salon, waar wij U de nieuwste INTERNATIONALE MODEKAPSELS

brengen.

VRAAGT voor halve dagen, 2 a 3 dagen p. week

verstelnaaister
Aanmelden: receptie hotel.

Voor ijzerwaren, gereedschappen,
tuinartikelen enz. naar

Woninginrichting
HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.

N.V. Ijzerhandel „Zandvoort'

Te koop - Te huur
WINKEL in glas en verfwaren, huishoudelijke"
en schoonmaakartikelen, kwasten, gereedschappen enz. Vrije woning, 3 kamers, serre, keuken.
Stationsstraat 7-9, Telefoon 2803.

Onze prijzen zijn even aantrekkelijk als onze
behandeling door vakkundig
geschoold personeel.

Swaluëstraat 9

Telefoon 2418

^
J

OP DE FIETS NAAR DE BOLLEN
met een

+

„Vesting" Sportrijwiel

^
^
^
^
^

.compleet met verlichting, jasbeschermer
en slot! ƒ 143,75.
Leverbaar in kleur ƒ 6,— extra.
Ziet de grote collectie rijwielen
in onze showroom.

•
Onze sortering ijzerwaren, gereedschappen, tuinartikelen enz. breidt zich steeds verder uit.

^

Fa. Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2974

•
•

Wasmachines, Koelkasten, Gasfornuizen, Centrifuges

Koelkasten

Indien gewenst op gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

*

Grote sortering verf waren en buitenbijts

Koop je niet zo maar ergens!

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN

Daarvoor moet je naar de vakman!

TOLWEG 18 - TELEF. 4321

Voor de a.s.
eerste H. Communie
De nieuwe MARIJNEN KOELKAST 135 L. inh.
ƒ 325,—, incl. formica blad.
Alle maten en merken in voorraad, .
PHILIPS SPECIALIST

hebben wij voor U een mooie collectie
KERKBOEKEN - KRUISJES - MEDALOES
KINDERBIJBELS en vele andere geschenken.

F. H. PENAAT
Zandvoort - Kostverlorenstr. 7 - Tel. 02507-2534

Restautavk Judo*
Boulevard de Favauge 10 - Zandvoort
biedt U datgene, wat de meest verwende gastronoom wenst.

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
V.W. !' - OPEL - TAÜNUS 17 M

Een gezellig etentje en een kostelijk
uitzicht op zee!
Onze chef-kok beveelt XI aan:
Diverse kip-menu's, Tournedos-Hawaïan, Saté.
Populaire prijzen!

TAXI 2600

GROTE KROCHT 18

Wij verwachten U gaarne.

Het beste

daar slaagt U!
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

C.
Kostverlorenstraat 68 - Telefoon 2071
ERKEND HORLOGER.
is zulk een. vakman!

ZONDAG 10 MEI
MOEDERDAG - GESCHENKENDAG!
En daarvoor naar

HALTESTRAAT 14 - TELEFOON 2462
EEN GREEP UIT ONZE COLLECTIE:
Lotion en Parfum van Bourjois, zoals Ramage,
Glamour en Soir de Paris, Eau de Cologne van
4711 en Boldoot.
Zeep van Yardley, Tabac en Maja.
Crème van Three Flowers, Hamol en Fonds.
Lipstick en nagellak van Cutex, Peggy Sage en
Boldoot. Verder smaakvolle toilet en make-up
tasjes. Kortom een reeks artikelen, waar men
moeder beslist mee verrast.
ZIET DE ETALAGE'S.

Eigen reparatie
met electronische
.1
KOOP IETS, WAAR JE

inrichting
apparatuur.
'
WAT AAN HEBT:

Koop een
horloge!

EIRfHOE PHILIPS
11111 SEJÏICE

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

6 Punten

ERRES

BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

J.

\£ ET l l D Burg. Engelbertsstraat 64
r\ EZ W IV Telef. 2914

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
t
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

DOE HET ZEI/
DOEHETZÓI

van' belang
if
*
*
•k

MODERNE COUPE
SOLIDE STOFFEN
PERFECTE AFWERKING
VERANDERINGEN
vakkundig: en gratis
* UITERST SCHERPE
* PRIJZEN
* GROTE SORTERING
Dat vindt U bij:

RIPOLIN
KERKSTR.20 • TEL:3136
Wij brengen U oen nieuwe
collectie in:

Costuums

Pantalons
Colberts
Regenjassen
Overhemden
Sport shirts

Pullovers
Truien
Vesten
Shawls
Khaki pantalons
Chino pantalons
Spijkerbroeken
enz. enz.
Bij f eestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2251
Telef. 2150
EEN TAXI?

MODERNE WAGENS

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

Verkrijgbaar bij:

HOBOPLEX
Verf - Plakplastic
en alle andere
„Doe het zelf" artikelen.
Stationsplein 13, Tel. 3346
TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk "ƒ IS,—. Bij afname
24 stuks 20%> korting:.
Piaclitigc 7\varo ligstoelcn met armleuning,
per stuk ƒ 12,50
Zaalstoelen
/ 9,50
Mooie cafétafels -ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667

-premies voor zon en zomer.::

947406.

Hout- en boardhandel

.CENTRUM'
Naast dr. Flieringa
Brcderodestraat l
METSELZAND
PORTLAND CEMENT
CARBOLINEUM
Eternieten
BLOEMBAKKEN
TUINVAZEN
Voor kamcrwanden,
lambrizeringen enz.:
HOUT O, LUX
PARANA PINE
Dagelijks geopend.
Jb. SLAGVELD
WIST U
dat 20°/o korting op alle
stoomgoederen permanent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

KEYSER
Telefoon 2653

Doperwlen-fijn
AH-VISCQSE-SPONS _ 49
SOEPBALLETJES__2^1: 99
GEVULDE PASTILLESSi 65

Appelmoes.
MACARONI ^IKOKEND ^ PAK MU tfi

KflPllfM IMFBS

TOMATENPUREE3.=^49
DIEPVRIES-SPINAZIES98
In ZB's en SupcrMarts.

BRUINE JMMPM i/t«
WITTE BONEN

Repen

CluBprifs ff
Bestelnummer 810

59

1/1 BLIK

Kant en klaar, even verwarmen, een (iraple sta er bij,
wat plccallily, een augurkje, een paar uitjes en u hebt
een kostelijke maaltijd voor weinig gold l

v mm

Vergelijkbare winkelwaarde f 75.-

KOELTAS

GROOT
FORMAAT
EXTRA: 2 KOELELEMENTEN*
Niet zomaar een koeltas maar een royale kwaliteitskoeltas, perfect afgewerkt. Modern dessin,
' binnenzijde bekleed met afwasbaar plastic
(hygiënisch!), sterk isolerend. Groot model: 33 cm hoog, 42 cm breed met ruimte voor zeker
6 litersflessen, flink wat blikjes bier èn/of
limonadeflesjes. Een dag lang koele dranken!
* Bij elke tas: twee 'Vrieselld'-elementen, die diepgevroren
fn de koelkast, langer en beter koelen dan ijs. Ideaal!

fiq

BUTTERSCOTCH

*

dubppïjs f
Bestelnummer 850

Vergelijkbare winkel waarde f25.-

•Betaling: Tuinfaateuil en Koeltas geheel in PMC-cheques.

woninginrichting
Bilderdykstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

VraagPMC'Voorjaarscatalogus in de AH-wïnkel!

Laat Uw
scharen en messen

VAKKUNDIG
SLIJPEN

Een optisch verantwoorde
ZONNEBRIL koopt U bij
Golfslypen van tafelmessen.
uw opticien.
Grote sortering
HUISHOUDSCHAREN
Ook naar sterkte
PINCETTEN enz. enz.
van uw bril.
NAGEL VIJLEN
NAGELTANGEN
POLAROID BRILLEN
NAGELSCHAREN
en div. andere merken.
Optiek - Staalwaren

Opticien
A. G. SLINGER

JEUGDPIRAAT

CHATEAüBLEUA,

van Bruynzeel hechthout.
met 3,3 m2 katoenen zeitdoek, uitneembare roeibanken, opklapbare dollen
en sterke roeiriemen. Prijs:
af werf 'Reek Boten' te
Breukelen.

(een van de populaire
PMC-tenten) voor 4 volwassenen. Groot grondvlak, heerlijke luifel, veel
vensters, open-ritsbare deuf
in achterwand. Vergelijkbare winkelwaarde f470.-

Clubprijs f398.-

Clubprijs f298.-

Albert Heijn

Gr. Krocht 20 - Tel. 4395

Assurantie Kantoor

RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGERIJ
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Cor van

JAC. HOEKEMA
ALLE VERZEKERINGEN
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394
Agent Levensverzekering Mij.
Utrecht. Holland Groep van
1859 Schade Verzekering.
Stichting Vezeno Ziektekosten
Kostprijspolis. Auto verzekering.
FINANCIERINGEN.

Een. echte luxe fauteuil voor 'groot toerisme' in
uw tuin! Afneembare voetenbank, heerlijk hoge
'leuning (5 standen!) met 2acht hoofdkussen.
Nog meer prettige extra's: verend opgehangen
-oranje-rode bekleding van sterk katoendoek,
verstelbare (en afneembare!) luifel met witte
franje, brede_ leuningen, wit 'gemoffeld frame.

CQRNED BEEF. 100 GRAM ,39
SMEERKAAS DOOSJE '6 PORTIE5) W
SINAASAPPELSAP^-^ 79
ROSE ZALM BL'K(HEIEMOOT) 99

GEBRADEN GEHAKTI^ 89

J. van den Bos

GR. KROCHT 20a . TEL. 4395

VERSTELBAAR * MET ZON^ELUIFEL

Nmuwr

OOST WEST, TAPIJT BEST!

A. G. SLINGER

TÜIKFAUÏEÜIL

79

LE SOLEIL
1/1 BLIK .80

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Biedt U als zaterdagreclame aan
Rund-, Kalfs- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.
VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
200 gr. Pork
ƒ 0,59

Eikefijnproever prefereert

LEFFERTS

Laat het repareren door
ervaren reparatrlce.

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst ƒ 0,85
250 gr. Gelderse gekookte worst
/ 0,85
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10
v
Ziet onze etalage!

Bil

Mevr. Hose

Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

gedistilleerd!

A. HOEKEMA
Zr. Diiia Brondersstraat 15
Zandvoort
- ~ Telefoon 3369
s
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIBS.
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referentlesl

KERKSTRAAT9 . TELEFOON 2150
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

t..

Twaeda blad Zandvoorts Nieuwsblad, 24a jaargang no.
de grootste bewondering voor het
optreden van onze politie, die met
grote tact tewerk is gegaan, aanvankelijk veel door de vingers zag,
maar toen de grenzen van het fatsoenlijke al te ver overschreden
In de Hervormde kerk te Zandwerden, greep men in, hardhandig
voort gaven leerlingen van het Eeren zonder pardon en daarin had
ste Christelijk Lyceum aan de Emmen groot gelijk.
makade te Haarlem onder leiding
Verwacht mag worden dat men
van de muziekleraar de heer M.
Plein met allure
'na
het
gebeurde
zint
op
wraak
en
Bruyel, maandagavond j.l. een uitEr is nog al eens over geklaagd,
terug
zal
komen.
Wanneer
dit
zo
voering van kerkmuziek met mededat het vóór-oorlogse Zandvoort
is, dan moet Zandvoort voor eens
werking van de heer A. Luyendyk,
•aan de Boulevard-zijde véél- meer
en
vooraltijd
maar
laten
merken,
te Zandvoort, tenor.
allure zou hebben gehad, dan dit
dat
wij
dergelijke
jeugdbenden
hier
Is het op zichzelf reeds een genot
nu het geval is. Ten dele kan' ik
niet lusten en op hun aanwezigheid
in deze tijd de liefde en het enthouhet daar wel mee eens zijn, de geniet
de
minste
prijs
stellen.
Daarom:
siasme voor dit soort muziek bij de
zelligheid van de vooroorlogse Bou„korte metten" met deze nozems,
jeugd te mogen vaststellen, dubbel
levards is verdwenen, door de bouw
kikkers
of
modernisten,
welke
fraaie
genotvol wordt dit, wanneer de uitvan de flatcomplexen, die m.i. nimonderscheidingen
volgens
insiders
voering een zo hoog: muzikaal nimer zo vlak aan zee hadden > mogen
vast
te
stellen
zijn
aan
broeken
met
veau bereikt, als dit deze avond het
worden opgetrokken. Doch we die- nauwe of wijde pijpen, lange haren,
geval was.
nen bij dit alles niet te vergeten,
leren
jasjes
met
stoffen
mouwen,
dat het geheel van 1de plannen nog
Mochten we de fraaie zuivere toon
suède
schoenen
en
weet
ik
veel
lang niet gereed is . Het Bouwesen het gedisciplineerde zingen van'
meer.
complex aan de kop van de Zeehet .koor voor de pauze reeds conZandvoort moet zo gauw mogelijk
straat is nog maar in aanbouw en
stateren in. het door de meisjes gedeze plaag af, vóór het van
het nieuwe centrum met het^pier-, van
zongen eenstemmig
koraal „Gott
kwaad tot erger komt. En daarom
project is wat de bouw betreft, nog
lebet hoen1" van Joh. Seb. Bach,
ben ik blij, dat onze burgemeester
niet gestart. Wanneer, dat alles gedoch bovenal in het a capella gein deze verklaard heeft, opdracht
reed is, zal het ongetwijfeld het
zongen vierstemmige „Alma Mater
te hebben gegeven aan onze politie,
aanzien van onze Noordboxilevard
redemploris" van da Palestrina, dat
dit optreden met inzet van alle»beaanzienlijk veranderen en eerst dan
een prachtige verklanking kreeg, na
schikbare
middelen
en
met
alle
kunnen we ons een eind-oordeel
de pauze wekte het ensemble de
kracht en zonder pardon te bestrijaanmatigen.
grootste bewondering met de verden
en-,wanneer
dan
daarbij
de
goeWat wél gereed is, dat is de bebou, tolking van het „Laudate pueri" van
den
met
de
kwaden
krijgen
te
lijden,
wing rondom Hotel Bouwes, het
Pergolesi.
Deze moeilijk uitvoerdan is dit eigen schuld van „die
Badhotel en de Rotonde, waar nog
bare compositie, die aan geroutigoeden", die beter doen, .niet te
slechts gewacht wordt op de hoogneerde koren reeds hoge eisen stelt,
gaan kijken, want ^de politie kan
bouw van „de Rotonde".
i..-,
werd onder de bezielende leiding
moeilijk
tot
een
onderscheid
komen.
En het viel mij een dezer dagen op
van de heer Bruyel op stralende
Voor
een
afdoende
Bestrijding
zie
dat alle geschreeuw over lelijke
wijze uitgevoerd met begeleiding
ik
daarbij
nog
een
belangrijk
hulpbouw ten spijt, over de verdwenen
van viool, fluit en orgel, waarbij de
middel,
waarvoor
men
steeds
ontaflopende Strandweg en wat diens
jeugdige sopraan mejuffrouw E. A.
zag heeft getoond, namelijk politie
meer zij, dit gedeelte van Zandvoort
Breen op prachtige wijze en met
te
paard.
Wanneer
ze
die
op
zich
af
toch wel een gedeelte ,is geworden
verbluffend gemak de- lange en
zien
komen
is
het
"met
de
lust
tot
met een voorname* allure. U moet
zware solo-sopraanpartij vertolkte,
weerstand
bieden
heel
gauw
gedaan.
er in de avonduren • eens langs loeen taak, die op zo jeugdige leeftijd
metten met deze „heren"
pen. Het doet werkelijk groots aan, ' enKorte
een welhaast onmogelijke opgave
„dames"
die
hier
niet
thuis
hospeciaal nu onze gemeente hier de
mag worden genoemd. Op bezielenren, over wier optreden allerwegen
nieuwe fraaie - misschien wat te
de wijze wist de heer Bruyel het
in
ons,
dorp
grote
verontwaardiging
overvloedige - verlichting heeft ge- ^heerst en die Zandvoort allerminst
prachtig op elkaar ingestelde enplaatst. Met het verlichte majessemble naar een machtige climax
lust! Wanneer ze, wanneer dat notueuze Badhotel,
het vertrouwde
te voeren aan het slot van het werk.
dig
zou
blijken,
nog
eenmaal
een
verlichte beeld van hotel Bouwes,
De leerlingen W. Wijting en K. Silgeduchte afstraffing zouden krijgen
de uniek verlichte Rotonde en op de
vis bespeelden het kerkorgel en
te
.incasseren,
zal
het
met
hun
lust
- achtergrond de' winkelgalerij doet
brachten ieder op veelbelovende
tot
nog
eens
terugkomen,
wel
voor
dit alles weldadig en werkelijk
wijze een Prelude en Fuga van Joh.
goed zijn gedaan.
K.
grootsteeds aan. Hier werd werkeSeb. Bach ten gehore, terwijl de'
lijk' iets' moois tot stand gebracht
.
"i*" Bergafwaarts
heer Silvis bovenden op van veel
en daarop mag "heus wel eens "^-HëT-'gaat wel bergafwaarts met
muzikaliteit getuigende wijze Cantaworden gewezen. Wanneer er kribile van Cesar Franck ten gehore
ons .eerste elftal. Zondag j.l. werd
tiek is, .weien, we die wel te spuien
bracht.
opnieuw
verloren,
thans
met
3-1
in
maar een woord van lof horen we
De tenor A. Luyendijk vulde het
Utrecht
tegen
onze
rivaal
van
vorig
zelden of nooit. Alleen nog dit: ter
programma aan met een drietal
jaar; toen het kampioenschap er
meerdere verfraaiing van het geliederen. Allereerst „Heilig-Heilig"
nog inzat „Celeritudo." Het wordt
heel zouden eigenlijk de gezamenvan G. F. Handel, daarna „Schaff's
een vervelende geschiedenis, de
lijke winkeliers van de winkelgamit mir, Gott" van Joh. Seb. Bach
laatste weken nederlagen te moeten
lerij moeten besluiten, óók een seien tenslotte „Biblisches Lied" van
melden en het ergste is: wat moet
zoenverlichting aan te brengen iets,
Ant. Dvorak, het tweede met orgelje aanvoeren, om voor dit onbewaartoe het complex zich bij uitbegeleiding, het eerste en laatste
grijpelijke bergafwaarts glijden nog
stek leent en het zou ongetwijfeld
bovenden met begeleiding van" fluit,
een enigszins aanvaardbaar excuus
dienen „tot meerdere glorie". ~ K.
gespeeld door de leerling J. ter
te vinden. Dat excuus is er niet,
Steege. Op ingetogen en devote wijomdat deze nederlaag opnieuw verKorte metten
ze werden deze composities gezondiend was.
Het optreden van de jeugdbende,
Intussen gaat het er met de competitiestand maar bedenkelijk uitdie zondag j.l. door hun aanmatiLEUKE'OPVOERING VAN
gend brutaal en provocerend opzien. We hangen in de middenmoot
KINDEROPERETTE
Ireden de orde in onze gemeente
met een aantal clubs, die evenveel
ernstig verstoorden en waarin "kenpunten vergaarden als wij, of -"zo
Nadat de kinderoperettevereniging
U dit liever wilt: „even weinig"'
nelijk een voortzetting moest wor„Jong Zandvoort" vrijdagavond j.l.
den gezien van veel kleinere ongeIk heb geen kritiek en moet aanreeds voor de Zandvoortse bejaarvaarden wat er momenteel geschiedt,
regeldhederi, die een week tevoren
den in restaurant „Zomerlast" een
plaats vonden, vraagt _ zeker van_ omdat, ik^mü teveel _leek_ acht_ om . succesvolle~epvoering~-had~ gegeven"
onze gemeenteüjkir'autofiteiten dé; ; kritiek uit te oefenen en het is nog van de kinderoperette „De wóndergrootste aandacht. 'Want bij de na-* altijd zo: „de beste stuurlui staan
bloem" door Jo Mulder op muziek
aan de wal." Maar dat er een hardering van het seizoen en de zeer
van Ant. L. W. Voerman, volgde
tig
woordje
zal
vallen
in
de
komendrukke dagen, die ons begin mei te
zondagavond j.l. voor een uitverde
vergaderiing
in
mei
staat
Wel
wachten staan, kan een herhaling
kochte zaal de officiële opvoering
vast en ik klamp mij nu maar weer
van dergelijke wanordelijke manivan dit zang en kijkspel, waarbij
festaties onmogelijk meer worden
vast aan de hoop, dat de nieuw beonder meer zusterverenigingen uit
noemde trainer erin zal slagen een
getolereerd. Het zou,onze gemeente
Haarlem en omgeving acte de preuitweg te vinden uit de impasse,
als badplaats teveel schade beroksence gaven.
waarin ons voetbal opnieuw is gekenen. Geheel afgezien van de vraag
Ook nu weer boekte men met deraakt.
Het" zal niet gemakkelijk
wat deze jongelui beweegt .om tot
ze opvoering een groot succes. Onvoor hem zijn, maar er liggen-voor
een gedrag te komen als dit j.l.
der regie van mevrouw V. Failéhem - wat de nieuwe competitie
zondag het geval was, meen ik, dat
Juliën werd door de jeugd met
betreft" - straks toch verschillende
we hier niet teveel aan psychiatrie
groot enthousiasme gewerkt in bijK. zonder fraaie costuums en temidden
moeten gaan doen door ons te ver- . mogelijkheden.
diepen in deze beweegredenen. Hier
van sprookjesachtige decors, waaris volgens mij slechts sprake van
door het geheel een feeëriek geGESLAAGD ALS ARTS
een-brutaal stelletje jongelui, die
beuren werd. Het geheel getuigde
nergens voor terug deinzen als ze
^Mejuffrouw N. de Bruijne, dochvan een langdurige en ernstige stumaar-herrie kunnen schoppen. Ik
ter^van Ds. de Bruijne, Gerefordie, waarbij aan elk detail aandacht
heb ,van zeer nabij en van begin tot
meerd predikant in onze gemeente,
werd besteed. Leuke koorzang werd
einde hun gedrag j.l. zondag kunnen
slaagde aan de Vrije Universiteit te
afgewisseld door meermalen fraaie
volgen en werkelijk daar heb ik
Amsterdam voor het arts-examen.
solozang, waarbij het een genot was,
geen *woorden voor. Ik^had daarbij :Qnze hartelijke gelukwensen.
naar de kinderzang te luisteren in
dikwijls zeer mooie melodieën. Ook
de onbevangenheid van het acteren
droeg veel bij aan het welslagen
van deze uitvoering, waarbij men
zich opnieuw verbaasde over het
geduld en de tact, die ongetwijfeld
nodig zijn, om na zeer langdurige
repetities tot een dergelijk resultaat
te komen. Een groot aandeel in het
welslagen had zeker mevrouw F.
Nierop-Petiet, die de begeleiding
aan de piano verzorgde en ook de
WETENSWAARDIGHEDEN UIT VROEGER EEUWEN
muzikale leiding had gehad bij de
(Vervolg)
repetities. Haar optreden getuigde
van een grote muzikaliteit en vormDE SCHOOLMEESTER
Ten eerste mag een schoolmeesde een prachtige ondersteuning van
ter
wel
een
notaris
zijn,
Volgens de geschiedschrijver Allan
de zang.
Een
schotgaarder,
een
secretaris
stond in de gevel van een vroegere
Voorzitter J. van der Mij e opende
fijn.
school het jaartal 1586. Dit jaartal
en sloot de avond en huldigde de
d'Impost intekenen en ook
stond op een steen, waarop ook de
leiding gevende dames met fraaie
droogscheren,
toom van een paard stond afgebloemen. Al met al
een avond,
Haar afsnijden, somstij ds ook
beeld." Allan hoorde .vertellen, dat
waarop de vereniging met veel
wonden cureren.
die afbeelding er op wees, dat de
dankbaarheid kan terugzien.
Glazemaken, klokmaken en
vroegere
schoolmeester
tevens
K.
doodkisten,
smid van zijn ambacht was geSteenhouwen, schilderen stoelen
HEEFT UW POES OF HOND
weest. Hij zelf acht dit echter onverven en vernissen.
JONGEN ? ?
waarschijnlijk en denkt dat, mocht
Ook schoenlappen en klompen
werkelijk zo'n steen in de gevel
Wanneer Uw poes of hond jongen
maken.
gestaan hebben, deze afbeetdir"
krijgt, laat dan niet meer dan één
Rouwkorfmaken en de akker
eerder in verband zal hebben gediertje (reutj e of katertje) bij de
harken.
staan met hetgeen we lezen in
moeder en laat de anderen meteen
Boekbinden, opveteren en
Psalm 32 vers 8. Daar lezen we:
na de geboorte afmaken.
"-•breien netten.
„Ik zal u onderwijzen en u leren
Er zijn meer dieren dan goede
Een paar koeien houden, ossen
van de weg, die gij gaan zult; ik
tehuizen en het is minder wreed
vetten,
zal u raad geven; mijn oog zal op
deze pasgeboren diertjes af te maSomtijds met naaien een
u zijn. Weest niet gelijk een paard,
ken, hoogstens twee dagen" na de
stuiver verdienen.
gelijk een muilezel die geen vergeboorte als ze nog van niets weten
stand hebben, wier muil men breidan later een jong en speels dier.
Men ziet het: een keur van bijdelt met toom en gebit, opdat hij
Op één dag worden soms 20 halfbaantjes voor de goede man om zijn
tot u ,niet genake".
was dieren aan het asyl gebracht
mager loontje een beetje op peil te
Dit, is nu allemaal wel prachtig
waar men geen raad mee weet. Wij
brengen.
gevonden, maar waarschijnlijk lijkt
zoeken dan zoveel mogelijk goede
Hier op Zandvoort was hij behet ons niet erg. Misschien is de
tehuizen, maar het lukt niet altijd.
halve onderwijzer van de jeugd in
schrijver op die gedachte gekomen,
Als U de nestjes aan de Riddervroeger tijd ooki koster, voorzanger,
door het nauwe verband, dat er
straat brengt worden ze kosteloos
stovenzetter en doodgraver. Die
vroeger, tussen school en Kerk been pijnloos afgemaakt. Zodoende
combinatie van voorzanger en
stond. De school toch behoorde aan
helpt U een bestaand teveel aan
schoolmeester enz. heeft heel lang
de Kerk en de onderwijzers werden
huisdieren tegengaan en daardoor
stand gehouden en de Genestet
door haar bezoldigd. Toch was er
kan" heel wat dierenleed voorkomen
dicht o.a. nog in „Naar de natuur".
voor de gedachte veel te zeggen,
worden.
Ik
zie
een
graf
j
e
gedolven
dat de meester vroeger ook smid
Nog beter is, er voor te waken
Op 't kerkhof te Bloemendaal
was geweest. Als we even luisteren
dat Uw dier gedekt wordt of ze
De
lijkbaar
staat
te
wachten
naar wat
Valcoog zegt over de
telaten steriliseren, hetgeen uitsluiVlak bij het Kerkportaal.'
baantjes, die een schoolmeester al
tend bij de dierenartsen kan dus
De
schooljeugd
het
is
vakantie.
zo tegelijkertijd kon waarnemen
niet aan de Ridderstraat.
Iets zeldzaams in de week,
blijkt de''mogelijkheid niet uitgeBelt er Uw dierenarts eens over op
Maar
meester
is
uitgetogen
slotenjv dat de man tevens ook een
en vraagt inlichtingen.
In
't
zwart,
met
een
grote
steek.
smid was. Hier volgt het gerijm
Dierenbescherming Ridderstraat 11,
Van deze,man..
'
(Wordt vervolgd).
Haarlem.

Lyceïsten gaven kerkconcert
gen, waarbij vooral het laatste bijzonder mooi van toon en voordracht
werd.
De heer W. van den Ban sprak
namens de Kerkeraad een kort
slotwoord, waarbij hij de dank van
alle aanwezigen vertolkte voor het
vele schone, dat men deze avond
geschonken had, daarbij de wens
uitsprekend, dat men spoedig dit zo
begaafde ensemble
opnieuw in
Zandvoort zou mogen begroeten.
Een wens, waarbij wij ons gaarne
aansluiten, want het werd een avond
van kerkmuziek, die grote indrukken naliet.
K.
Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Tclcf. 2254
Telef. 2150
DAMESKAPSALON „LIDO".
In een geheel vernieuwd en gemoderniseerd interieur, treedt dameskapsalon „Lido" aan de Noordboulevard het- nieuwe seizoen tegemoet. Een dameskapsalon, zó in het
centrum van het strand en badleven gelegen is iets, wat daar toch
eigenlijk niet gemist mag en kan
worden en ook in dit opzicht gaat
Zandvoort dus met z'n tijd mee.
Het is een gezellige salon, met een
onbelemmerd uitzicht pp zee, waar
voor het komende seizoen geheel
nieuw personeel, verzadigd met indrukken, de afgelopen wintermaanden in het buitenland opgedaan, onder andere in Frankrijk en
Duitsland, de dames het nieuwste
zal brengen, wat op het gebied van
dameskappen denkbaar is. Van
harte wensen wij de exploitanten
veel succes.
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 18 april 1964:
S.M.S. 3 - Zandvoortm. 3
4-4
Adspiranten:
Alliance a - Zandvoortm. b 5-0
Kenn.land c - Zandvoortm. e 3-0
Sp.vogels a - Zandvoortm. f 10-1
Zandvoortm. g - Kenn.land f 5-2
Pupillen:
Hfd. Boys a - Zandvoortm. b 0-0
D.C.O. b - Zandvoortm. e
1-1
Geel Wit b - Zandvoortm. f 0-2
Uitslagen zondag 19 april 1964:
Celeritudo - Zandvoortm.
3-1
Zandvoortm. 2 - T.Y.B.B. 2 1-1
Junioren:
R.C.H. b - Zandvoortm. c
2-2
Zandvoortm. d - T.Y.B.B. d 2-2
Programma zaterdag 25 april 1964:
Pupillen Polio Toernooi
Complex Vondcllaan
14 u.
Programma zondag 26 april 1964:
H.B.C. - Zandvoortm.
14.30 u.
20. Zandv.m. 8 - D.S.S. 6
12.30 u.
Junioren:
31. Zandv.m. a - Schoten a 9.45 u.
48. Zandv.m. c - O.Gezell. b 12.30 u.
53. Haarlem d - Zandv.m. d 9.45 u.
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
""Af d." Handbal ""
Uitslagen zaterdag 18 april:
Jongens welpen: Z.M. - IJmond 5-14
Meisjes welpen: Conc. - Z.M. 5-5
Uitslagen zondag 19 april:
Heren: Zandv.m. 2 - Atlas
10-3
Dames: Zandv.m. - IJmond 3 4-5
Dames jun.: A.D.O. - Zandv.m. af g.
Jongens: Bunkert l - Z.M.
7-8
Meisjes: I.E.V. - Zandv.m. l /6-10
Zandv.m. 2 - Odin 2
6-1
Zandv.m. 3 - H.B.C. 2 H.B.C. n.o.
H.B.C. 3 - Zandv.m. 4
1-8
Zandv.m. 5 - Atlas l
0-4
Programma zaterdag 25 april:
Meisjes welpen: Blink.-Z.M. 15.30 u.
Programma zondag 26 april:
Heren: Zandvm. l - Lijnden 12.30 u.
Full Speed - Zandv.m. 2 15 u.
Dames: De Bunkert 3 - Z.M. 13.45 u.
Hr. jun.: IJmond l - Z.M. 15.30 u.
Jongens: Zandv.m. - Odin
15 u.
Meisjes: Bunkert l - Z.M. l
11 u.
Zandv.m. 2 - IJinond 4
12 u.
Zandv.m. 3 - IJmond 9
13 u.
T.Y.B.B. 2 - Zandv.m. 4 12.20 u.
Zandv.m. 5 - IJmond 8 14 u.
ERNSTIG ONGEVAL
De 17 jarige winkelbediende J.L.C,
uit Amsterdam verleende in de
nacht van zaterdag op zondag j.l.
tussen half een en een uur op het
kruispunt Kostverlorenstraat-Haarlemmerstr. rijdende op 'n bromfiets
geen voorrang aan een uit de richting Haarlem naderende personenauto. Een ernstige aanrijding volgde, waarbij de jongeman met z'n
hoofd door de voorruit van de auto
werd geslagen.
Met een schedelbasis- en een kaakfractuur werd hij m hoogst ernstige
toestand naar het Grote Gasthuis in
Haarlem vervoerd, waar hij zondagavond nog niet Bij -kennis was gekomen.

H O O G W A XE R
April
Strand
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
26 3.35 11.30 15.54 24.- 7.30-14.00
27 4.08 12.—16.26 24.30 8.00-14.30
28 4.40 12.3016.57 -.- 8.30-15.00
29 5.11 1.— 17.29 13.— 9.00-15.30
30 5.40 1.30 IS.-i 13.3Q 9.30-16.00
mei:
, ,,
1
6.11 , 2.- 18.32 14.— 10.00-16.30
2
6.46 2.30 19.09 14.30 10.30-17.00
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

NIEUWE; UNIFORMEN VOOR
RESERVETGEMEENTEPOLITIE

Het korps Reserve-gemeentepolitie werd voorzien van een nieuw
uniform. In verband hiermede zal
de burgemeester van
Zandvoort,
Mr. H. M. van Fenema het korps
een Inspectie afnemen hedenavond
vrijdag 24 april om 8 uur voor de
ere-tribune op het circuit van Zandvoort. De uitreiking van de korpsbrevetten zal dan tevens met enige
ceremonie plaats vinden.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOOEWEG 68 - TEL. 4168

DE KERKSTRAAT
WORDT VERLICHT
Het is wel bijzonder verheugend,
dat er inzake de seizoenverlichting
van Kerkstraat, Kerkplein en Raadhuisplein een algehele overeenslemming is bereikt. Eigenlijk hadden we ook niet anders verwacht.
Het gezonde verstand heeft gezegeyierd en men heeft vrij algemeen
ingezien, dat deze verlichting niet
kon worden gemis f, zowel gezien in
het licht van het persoonlijke als
het algemene belang. Nog vóór
Hemelvaartsdag (7 mei a.s.) zal de
nieuwe verlichting, die ongeveer
hetzelfde zal zijn als in de Haltestraat, branden
en overwogen
wordt, om het volgend jaar een nóg
fraaiere verlichting
te krijgen,
waarvoor nu de tijd ontbrak.
In de vergadering van de verlichtingsvereniging „Het Centrum",
die vrijdagavond j.l. in „Zomerlust"
gehouden werd, trad het oude bestuur af. De heer Piller maakte zich
hier tot tolk van de aanwezigen,
door dit bestuur dank te zeggen
voor het vele en goede, dat zij gedurende bijna 12 jaren voor de vereniging had verricht, onder dikwijls
zeer moeilijke omstandigheden. Een
voorlopig nieuw bestuur werd benoemd, nadat gebleken was, dat
men er toch wel voor voelde, dat
de verlichting gedurende 't seizoen
gehandhaafd zou worden, bestaande
uit de heren F. E. van Houten, J.
Waterdrinker en J. Renzen. Deze
belegden dinsdagavond j.l. opnieuw
een vergadering in „Delcia", waar
over het opnieuw aanbrengen van
de verlichting algehele overeenslemming werd bereikt. Dhr. Van
Houten werd toen definitief tot
voorzitter van de verlichtingsvereniging benoemd, de heer J. Renzen
tot secretaris en de heer J. Waterdrinker tot penningmeester.
Besloten werd een goed zichtbaar
embleem te laten vervaardigen teneinde duidelijk te laten blijken
welke winkeliers wél lid zijn van
de- vereniging en welke niet. Van
harte hopen we, veel emblemen te
zien te krijgen en we feliciteren de
energieke doorzetters van harte met
dil succes, waarover ongetwijfeld
heel Zandvoort zich verheugt.
JAARVERGADERING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
De jaarvergadering van de Zandvoortse sportvereniging „Zandvoortmeeuwen' is vastgesteld op maandag
11 mei in hotel Keur aan. de Zeestraat. De bestuursverkiêzing vermeldt een voorziening in de vacatures, ontstaan door het bedanken
van de voorzitter F. P. van Turenhout, de penningmeester J. Hunze
en de commissaris J. Visser
N.Z.H. DEZE WEEK
TWEE KEER OP DE TELEVISIE
De N.Z.H, verschijnt deze week
twee keer met haar chauffeurs en
bussen op het Nederlandse televisienet. Heden vrijdagavond 24 april
om 19.35 uur zullen de N.Z.H.chauffeurs worden geïnterviewd in
de uitzending „Toekomstmuziek",
een beroepenoriëntatie „^voor^,, de_
rijpere jeugd. "De opname'ri werden"
gemaakt door de Amsterdamse
cineast P. Buwalda, die zelf als
werkstudent bij de N.Z.H, buschauffeur is geweest.
Op zaterdagmiddag 25" april werkt
de N.Z.H, mee aan het vakantieprogramma „Binnen en buiten de
grenzen", dat om 15.50 uur begint.
Ir een van de N.Z.H.-bussen zal het
zangtrio „The sheperds" een Engels liedje over trolleybussen zingen. De opnamen werden onder
regie van Peter van Halm gemaakt

AGENDA RAADSVERGADERING
dinsdag 28 april n.m. 8 uur.
1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3 Benoemingen, ontslagen enz.
4. Wijziging destructieverordening.
5. Benoeming lid algemeen bestuur
stichting „Touring Zandvoort".
6. Aangaan gemeenschappelijke regeling inzake de oprichting en
instandhouding van een bestuursschool,
7. Herziening bezoldigingsregeling
wethouders.
8. Aankoop perceel Parallelweg 17
9 Vaststelling partiële weizigingen
stedebouwkundige plannen.
10. Vaststelling nieuwe verordening
schoonheidscommissie.
11. Vernieuwing enz. communicatiemiddelen politie.
12. Wijziging pensioenmaatregelen
wethouders enz.
13 Aanschaffing verduisteringsgordijnen enz. Wim Gertenbachschool.
14. Verlenen medewerking m.b.t.
het aanbrengen van een beplanting bij de Beatrixschool.
15. Vaststellen 15e wijziging algemene politieverordening.
16. Bouw algemeen bejaardentehuis17. Grondverkoop c.q. financiële
medewerking op voet van de
Woningwet voor de bouw van
44 woningen door de woningbouwvereniging E.M.M.
18. Rondvraag.
OUDERAVOND
HANNIE SCHAFTSCHOOL
J.l. vrijdag werd in de Hannie
Schaftschool een ouderavond gehouden. De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van de
oudercommissie de heer 3. Hamann,
die de aanwezigen welkom heette.
In het huishoudelijk gedeelte van
de avond werden door het aftreden
van de secr.-penningm. Mevr. A.L.
Smke-de Jong, twee nieuwe leden
benoemd, te weten de dames Hennis en T. de Léon. Mevrouw A. L.
Sinke-de Jong werd hierna gehuldigd voor het vele werk dat ze met
enthousiasme gedurende 8 jaren
voor de school heeft verricht.
Na de pauze volgde de beantwoording van. een aantal vragen
van de aanwezigen door een forum
gevormd door mej. v.d. Kuy, dir.
van de huishoud- en industrieschool te Haarlem; de heer J. P.
Bloemsma, dir. L.T.S. te Haarlem;
de heer A. Prosée, rector van het
K. v. Manderlyceum te Haarlem en
de heer C. M. J. Sinke, hoofd van
de Openbare U.L.O.-school te
Zandvoort.
Bij het debat werd door het forum vooral gewezen op het grote
aantal „gestrande" gevallen bij het
M.O. en U.L.O. onderwijs, veroorzaakt mede door de hedendaagse
tendens, kinderen dit onderwijs bij
voorkeur te laten volgen met veronachtzaming van het Nijverheidsen technisch onderwijs. De grote
waarde en mogelijkheden van dit
onderwijs werden zeer uitvoerig
belicht door mej. v.d. Kuy en de
heer Bloemsma.
De voorzitter, de-heer-Hamann,
besloot de avond met erop te wijzen, dat er bij veel ouders waarschijnlijk nog behoefte is aan voorlichting t.a.v. de schoolkeuza bij het
voortgezet onderwijs en bedankte
de leden van het forum voor hun
zeer gewaardeerde uiteenzettingen.
K. J. C. „NOORD"
De stand in april is:
1. Mevr. Roest
2. H. Koning
3. Mevr. Luiten
4. M. Pinheiro

f

15274
14782
14563
14517

Lente bode
Wollen Dames PULLOVERS
anthracietkleur
12,95

Helanca Damespantalons
effen modekleuren
19,75

WOLLEN PULLOVERS
V-hals, korte mouw
14,95

Helanca meisjes pantalons
6 tot 12 jaar
14,75

HELANCA PULLOVERS
effen kleuren
-13,95

KINDERBADPAKJES
4 jaar
7,35 - 9,50
6 jaar 7,75 - 10,25
8 jaar 8,15 - 11,00
11 jaar 8,55 - 11,75

UNI VESTEN
Rood met blauw

19,75

-

11,00
11,75
12,50
13,25

KATOEN PULLOVERS
met rolkraag

9,95

Jongens ZWEMBROEKEN
Helanca 4,95 - 5,95 - 8,25

KINDER PULLOVERS
Uni kleuren

7,50

Heren ZWEMBROEKEN
Helanca 8,95 - 10,25 - 14,25

Grootste collectie Damesbadpakken
Keus uit vele honderden.

KERKPLEIN1 - ZANDVOORT

Electro Technisch Bureau
ZWEMMER
Swaluëstraat 6

Telefoon 4035

Een moderne electrische keuken
de droom van iedere huisvrouw!
In onze showroom demonstreren wij U gaarne
onze ELECTRISCHE FORNUIZEN en BOILERS
Alsmede de fantastisch werkende MIELE-WASAUTOMAAT.
SPECIALE VAATAFWAS-MACHINES
van de Wereldberoemde Hobart fabrieken.
Voor huishoudelijk en Klein-Horecabedrijf.
In 5 minuten 150 kop en schotels
gewassen en gedroogd.

Stofzuigers alle merken en
prijzen
Verder een grote sortering electrische apparaten,
keukenklokken, scheerapparaten enz.
Ziet de etalagel

Vraagt demonstratie!

'•, 'ï;--Z-<$''- fr \i-f)ft

Heeft u moeilijkheden
met de duitse taal?
Schakel daarom ons bureau
in voor uw:
correspondentie
offertes
vertalingen
drukwerk
direct mail
advertcntieteksten
enz.
Discrete behandeling.
N. Boldingh-International
advertising,
Brederodestraat 118, Tel. 2964

CAMEMBERT

Bjj fecstklanlten:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Radiatoren en
Plintverwarming
/TECHNISCH WERK'
Thórbeckestraat 19, tel. 3270

Een milde, smaakrijke kaas

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid I
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

CAMEIHBERT

Bij feest of party, .
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

Een echte gezinsauto

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prys,
die'ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ4795,— tot ƒ4995,—.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Garage Jac. Versteege & Zonen
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop, en bedryfszeker.

1

ww

't Tuinbouwhuis '
.-

•-

Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

> - - . - . . -

^

HEEMSTEDE
"

Voor zelf tuinieren
leveren vvy U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
Grasmaaimachines - Motormaaiers - Tuinsproeiers - Tuinslang.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN GRASZADEN.
Dahlia's, Begonia's, Gladiolen en een pracht sortering lelie's.
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prysverhoging thuisbezorgd!
Wü geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant „Bloem- en groentezaden" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
LAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!

UITSLAG NACHTOEFENING
RESERVE POLITIE
Tijdens een speciale, bijeenkomst
in het politiebureau heeft de prrjsuitreikng plaats gehad van de op
20 maart j.l. gehouden nachtoef enng van de Zandvoortse reserve
gemeentepolitie. De korpschef van
politie, de heer J. D. van Maris
maakte de uitslag bekend, waaruit
bleek dat de winnende ploeg was
geworden: D. Douwstra, C. de Krijger en J. Kraaijenoord. Zij ontvingen de wisselprijs plus een persoonlijk aandenken.
Geruime tijd werd hierna de zo
geslaagde oefening nog onderling
besproken, waarbij de ontwerper
van de oefening, de heer M. J. Methorst van voorlichting diende.
VOOR HEN DIE DAMMEN
Met nog vijf wedstrijden te spelen
staat C. Draijer jr. 'nog steeds aan
de kop met 46 punten uit 24 wedstrijden, gevolgd door L. J. v.d.
Werff met 41 punten uit 25 wedstrijden. A. Hoekema, die ook nóg
een rol zou kunnen spelen, is door
allerlei omstandigheden achter geraakt, wat heel jammer is, want
daardoor is zijn kans voor de
tweede plaats gering geworden: 20
punten uit 14 wedstrijden. Voor de
onderste plaatsen van 7 tot 10 komen verschillende spelers in aanmerking en wel Van Beem, G. en
Th. ter Wolbeek, J. Schuiten, J.
Koper, en E. Fransen. U ziet hier is
nog niets te voorspellen.
Onderstaand enige uitslagen:
P. Versteege - F. van Beem
2-0
G. ter; Wolbeek - J. Koper
0-2
J. van Dijk - L. J. v.d. Werff 0-2
M. J. Klatser - Th. ter Wolbeek 0-2
C. Draijer jr. - M. Weber
" 2-0
Th. ter Wolbeek - E, Fransen 0-2
L. J. v.d. Werff - C., Draijer jr. 1-1
G. ter Wolbeek - P. Versteege 1-1
J, van Dijk - J. Schuiten ' 2-Q
F. van Beem, - M.' Weber
1-ï
NIEUWE TRAINER BIJ
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Het bestuur van de Zandvoortse
sportvereniging .Zandvoortmeeuwen'
heeft het. lopende contract met de
huidige trainer, de ,heer P. van
Hooydonk niet meer verlengd. Tot
nieuwe trainer werd benoemd de
heer H. van den Broek uit den Haag
GUNNING
Aan de firma G. van Durjn te
Katwijk aan Zee werd voor een bedrag van ƒ 6300,- de aanleg gegund
van de riolering in de Tramstraat
en de Heerenstraat. De werkzaanir
heden werden inrniddels reeds aan-,
gevangen.

SEYSENER

HALTESTRAAT 23 - TELEF. 2159

onze bijzondere weekend
reclame:
l ROOMBOTERCAKE
250 gr. ALLERHANDE
250 gr. BOTER ALLERHANDE
250 gr. AMANDELKOEK
150 gr. DUCHESSE BONBONS
Ziet onze etalages!
HEBT U EEN KINDERFEESTJE?
Wij verzorgen gaarne Uw kinder petit

v a f. 3.45O.'
, Cpmpleet

ƒ 1,15
95 et.
ƒ 1,35
ƒ 1,75
80 et.

Wilt II hem vers ? Zo komt hij uit de winkel.
Wilt U h.em pittiger ? Laat liem enkele dagen rijpen.;

Verwen man, kinderen en Uzelf met deze
lekkere nieuweling tussen dé bekende
smaken. Twee grote stukken in een doos.
Gemakkelijk te snijden in fijne plakjes. En.
de garantie dat Camembert van het merk
Champignon altijd natuurvers van Uw
•winkelier of melkbezorger komt. Vraag er
morgen meteen naar. --- *-_____
,
•*"
-'*•*••''

Op het brood, op beschuit, op crackers, op roggebrood,op toast,
bij Uw ontbijt, aan de lunch.voor de avondb o t erliam en verrassend
als dessert.
. i
.•*'."""
':

wordt geïmporteerd door BAARS-KAAS Bodegraven

VELO wascombinatie
vanaf f 598,GRATIS ééN WEEK OP PROEF! Uw oude wasmachine. heeft een hoge inr uilwaar de!
VELO ook voor T.V., radio's, meubels, vloerbedekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifuges,
haarden enz. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
of vraag vrijblijvend inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort - Telef. 4590

Pilcant verlof in Parijs^
met.'Tony Curtis, Janet lieigh, Linda Christal..
De bijnaam,"'die deze film" kreeg,, n.l.-„De filmmet de 287 lachsalvo's", i's volkomen verdiend.
Zij is in een woord: kostelijk." - Toegang-14'jr.--

GODS GEUZEN

met Rock Hudson, Burl Ives, Gene Rowlands.,
Gebaseerd op de bekende roman van Jan "de
Hartpgr Een prachtige film'11 uit
het Néd. Oost-"
Indië'van 1936, In kleuren: ' : - Tóegang'' 14'jaar.'

Slagerij D. BOON

ZONDAGMIDDAG 26 APRIL ->2.30,'UUB.V '.- '

SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT'
Ónze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D.-BOON UW SLAGER! . . .

Jerry als loopjongen
mét'Jerry Lewis, Briaii Donlevy, Howard; Mc
Near.-Dol, dwaas en vermakelijk: de' avonturen••
van een loopjongen in .Hollywood."
..:.. .<:;. •"
Toegang alle leef tij den.-;VERWACHT:
' • - ' . , " '•„"' • ' : ' , - '. ~:".'~."'•
DONDERDAG 30 APRIL - VRIJDAGS MEI,
8 UUR:
.
. ;."• •• •-... ,/ . .

Een Amerikaan in Parijs
Adverteren doet verkopen!

ZATERDAG"2'en ZONDAG 3 MEI-:8 UUR-"".

Muiterij op de Bpiinty
(Verhoogde entreeprijzen):-. •

Voor de komende feestdagen

ZONDAG 3 MEI - 2.30.UUR:. x . - : ' , . . . .,".',.\ ,'.'', '.".

(Koninginnedag - Bevrijdingsdag)
hebben wij een grote sortering

Het vechtras van Texas ^=^

FEESTARTIKELEN
o.a. feesthoedjes, feestneuzen, serpentines, maskers, toeters, ballonnen enz.'
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek .

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18

-

TELEFOON 4321

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 3.0 et.;, kranten 7 et.; plat karton en tijdschr. 5. et; tapijt. 7 ct.;: gonje en gewatt. deken
10 et.; bedvulling.7 et.; bed.veren.25 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130- et.; aluminium 80 et.; lood 60 et.;
zink 5Q et. per kg.
Oude geysers van f 5,— tot ƒ 15,- per stuk
Zaterdags tot l, uur geopend.
Wy, zijn elke. dinsdag1 in;, Zandvoort!

*Têé 2550
Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSÉ &
Soendastraat 17 - Haarlem
Tel. 02500 - 50131 . _ _
'..,.. .
'•,. .,~ •-. . '.i .- .
Levering alle soorten, tegels m kleuren. , , .
Ook voor Hotels en pensions:' •- :

Laat vakkundig Uw oude paden in" orde rhakèn:
Wie bij Drommel- te rade gaat,--' -;' • :
zich door Botman voorlichten laatj''"
Wordt- ongetwijfeld- één' vaste klant"-'
Want service en-keuze -•"'•' '•>•] • •'-'
•• !•'••'• (zijn-daar frappant;*'
SIGARENMAGA/IJN DROMMEL '•','
Haltestraat,9
.Telefoon .2151.,'

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

«LtDKU»

2 cil., 499.5 cc, 22 pk, topsnelheid 95'km/u.
v a f.4.15Q.
compleet

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21

-

Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Autoverhuur
ZANDVOORT

4 cil., 767 cc,, 32 pkt/top.snelheid.110 km/u.
AUTOMOBIELBEDRIJVEN

GEBR. BEEKMAN
Haarlem: Wagenweg 72 - Tel. (02500) 22087
Blpemeiidaal: 'Bloemendaalseweg 52-54
Telefoon (02500) 63350
5102

^

DOE ÉÉN GOEDE KEUZE!
HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJSi
dat is het devies van:

Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 162.61 (bü,
geen gehoor Zandvoort: 3763) Haarlem

fours.

Dr.. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef, 4580. Indien gesloten 3283.

VRIJDAG 24 APRIL - .8 UUR' -r. • - ' - ••' " :

ZATERDAG 25 en ZONDAG 26- APRIL,,, 8 UUR

GARAGE

VERHUUR VAN OPELS
' - - en VOLKSWAGENS met roldak

MONOPOLE

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch,. Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Pboenix, R.S.
Al deze. merken uit voorraad leverbaar, l
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
i
Ziet ,onze showroom!

,

POSTSTRAAT.12. .' "''"; ..
(t.o. Consultatiebureau).,.,:

HET SPECIAALHUIS vóór al uw lederwaren;'.
Lange, 7/8 en korte SUEDE MANTELS.1" i ; , ".f,
' Prachtige suède heren vesten, Nappa. damespuü-.';
' overs. Wij hebben een enorme sortering.' in'-i
portemonnaies en portefeuilles,' skaitassen,- lèréri/'
: schooltassen, leren kofferrienièn..^..' ,"''",'.,.",','.
BOODSCHAPPENTASSEN i vóór ~de.' specialer
prysr van jf2,95. MICRO MESH'KOUSEN; Vani;:
maat 8'/2 tot 11, voor."sle.chts,|.89;CJÈNT.:/ .,.;',.UW ADRES:

Langs de vloedlijn

IEUWSBIA
24e jaargang no. 43

..TREKT U NIETAEN WAT VEDER 'SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!"

Vrijheid moet eerst beperkt
zijn geweest, om er ten volle
van te kunnen genieten.

1 mei 1964

Burke.

Uitgave, redactie en,administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zahdvoort,Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,—; franco per post f 7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Opening zomerseizoen in Badhotel

Veertig jaar in de blommen!
Vandaag, l mei 1964 is het precies 40 jaar geleden, dat de heer
C. G. A. Cassee als zelfstandig
bloemist-winkelier een bloemenzaak
bègon*in de Haltestraat, waar zijn
zaak' tot 1938 gevestigd bleef, waarna hij een" nieuwe winkel opende
aan de Grote Krocht."
De zaak zelf is reeds veel ouder,
want reeds-in 1908 begon de vader
van de. heer Cassee in onze gemeente' een bloemenzaak; die echter uitsluitend gedurende .het seizoen geopend was en-zoals dat in die jaren
veelvuldig voorkwam, - in de winterperiode
gesloten was. Zijn zoon
begon rtoen in 1924 met een permanent geopende winkel..
• De heer Cassee leerde hét vak bij
zijn-vader en de. zaak groeide in de
loop der jaren uit-tot een bedrijf;
dat. bij. inwoner, en badgast een bekende klank kreeg.
. De bouw'van de Süpermarket van
Albert Heijn.maakte hét noodzakelijk,. dat zij tijdig elders gevestigd
'werden,jiamelijk.ln- de fraaie nood-,
winkel aan de Tramstraat, doch dit
is -slechts voor tijdelijk, want wan- neer-straks dé Süpermarket gereed
is, vertrekt de heer Brossois naar
de huidige =zaak in de Kerkstraat
van "Albert Heijn en komt de bloemenzaak van de .heer Cassee weer
terug op de Grote Krocht aan de
overzijde van hun pand, dat kort
'geleden werd afgebroken en waarin
thans tijdelijk" de.schoenhandel van
de heer Brossois gevestigd is. Over
Grootse ontvangst van Pia Beek wordt voorbereid
ruim eeif jaar zullen zij dus,_wanneèr alles gaat, zoals dit. gepland
ensemble de grote vedette Pia Beek
-De opening/'van het badseizoen
werd, weer. op. de-Gróte-Krocht zijn
zal ontvangen bij de Zandvoortse.in het Badhotel op donderdag 7
. teruggekeerd.' •
•
mei, ' Hemelvaartsdag a.s. belooft
laan;aan het einde van,de ; Dr. C. A.
Wij .feliciteren -de heer Cassee en
~"diehs"~ec'htgehote"van Haf té'"met" hun" 'cèn - cvaneh-tënt te worden • van- de' - Gerkestraat: -In- optocht- 'svorüt-dau
• naar het Badhotel gereden. Om half
eerste orde.
veertig "jarig-.'• .jubileum, spreken
De. directeur van * het hotel, de
tien: volgt/ dan het: slot-optreden
daarbij de hoop. uit,, dat hun tïjdeheer J. J. Pas, die met de Carnavan „Die Tambourijnen", dat een
lijk onderkomen in.:de Tramstraat
valsyiering in "februari "j.ï. reeds
voor
Zandvoort geheel
nieuw
ze spoedig mogelijk mag. veranderen
bewees, feestelijkheden van for- .schouwspel zal opleveren. Op de
in een weer permanente vestiging
maat te kunnen organiseren en toen
verschillende balcons van het geop de Grote Krocht en wensen hen
reeds .aankondigde, op de ingeslagen
heel verlichte hotel zullen de muzibeiden voor dé 'toekomst" goede zakanten zich opstellen en vanaf deze
weg 'te zullen voortgaan, doet zijn
ken!
.
.
K.
woord gestand, want behalve Pia
balcons reén slot-aubade verzorgen.
Beek, die deze avond in zijn hotel
Dit belooft een gigantisch sluitstuk
Bedroevend
zal optreden, heeft de lieer Pas
te vormen van het optreden van dit
kans gezien de eveneens beroemde
beroemde ensemble.
'Het. is weer zo: ook j.l. zondag
show- en drumband „Die tambouwerd door ons. eerste elftal opnieuw
Het programma in liet hotel van
rijnen van die stadt Eyndhoven",
verloren;,thans.met 3-0 tegen H.B.C,
de grote feestavond luidt als volgt:
onder
leiding
van
de
heer
J.
Eliëns
in Heemstede. We zullen er ons op8-9 uur: Optreden van het Karluit de Brabantse lichtstad naar
nieuw bij moeten • neerleggen en ik jr.,
heinz Dörr trio.
onze gemeente te • halen. Dit enga> mij zo" langzamerhand voegen
9-9.30 uur: Optreden van Pia Beek.
bij • de. pessimisten die beweren, dat semble, bestaande uit 76 man, ge9.30 uur:*Slotaubade op de balcons
kleed in ^fraaie uniformen in een
ons éérste elftal in deze competitie
van het hotel door „Die Tambouweelde van kleuren, oogstte in de
geen enkel winstpuntje meer be~
rijnen van die stadt Eyndhoven",
loop der jaren reeds enorme suchalen- zal. Belangrijk of dit al of
cessen in het buitenland, o.a. aan : daarna het Karlheinz Dörr trio.
niet gebeurt, is- dit overigens op
10.30-11 uur: Optreden van Pia Beek
de Franse Rivièra. Het is een prachzichzelf 'niet meer, want er zit toch
11-12 uur: het Karlheinz Dörr trio.
tig muziekkorps, uitgerust met inniets hoopvols meer in deze compe12-12.30 uur: Slotoptreden van Pia
strumenten
in
zeer
grote
variatie,
titie, doch • alleen bezorgt het .ons
Beek.
o.m. klaroenen, dat omstreeks l uur
dan: een" der onderste plaatsen op de
Daarna tot het sluitingsuur mudes
middags
zal
arriveren
bij
„Het
ranglijst. 'En-we zeggen met Bredero
ziek door het Karlheinz Dörr trio.
Huis
in
de
duinen",
waar
dan
de
,,'t:kan verkeren", wanneer we, denZo U 'ziet, een seizoen-opening,
eerste show wordt gegeven.
ken aan onze. gunstige.,positie • één
die stellig haar stempel zal drukVervolgens
marcheert
men
naar
week of wat geleden. En toch •werd
ken op deze Hemelvaartsdag en een
het Raadhuisplein, waar omstreeks
ei- déze zondag niet slecht gespeeld
uniek gebeuren in onze gemeente.
2
uur
de
tweede
show
volgt.
en bleven tot korf voor het einde
Moge fraai weer dit feestelijk geDaarna
volgt
een
mars.de
Halteda kansen "vrijwel gelijk met', een
beuren vergezellen.
straat
op
en
neer
on
door
ds
Kerk1-0 achterstand; .totdat kort voor het
straat
naar
het
Badhotel,
waar
pl.m.
einde, vrijwel diract na elkaar die
3 uur de derde show op het terras
twee fatale treffers kwamen, die
van,het hotel wordt uitgevoerd.
BURGERLIJKE STAND
ons .lot .beslisten. Niets, aan te doen
Tussen 4 .en 5 uur volgt dan een
Geboren: Hendrik Adriaan, z. van
mensen, het spel is nu eenmaal grilgrote mars door het gehele dorp,
M. J. Paap en INT. E. Koning. Tom
lig maar leuk is het niet, week in
waarna omstreeks . half acht het
z. van T. J. Loos en A. J. Keur.
week uit een nederlaag te moeten
Johannes Paul, 'i. van W. Jansen
melden al lijkt het ons persoonlijk
en A. Hoogendijk. Martine Louise
nog:minder leuk, .die/week in week
HERDENKING GEVALLENEN
d. van H. de Vos en L. A. Visser.
uit persoonlijk te Tnoeten ondergaan.
Maandag 4 mei zal ook in ZandGeboren buiten de gemeente:
Dat zou op den, duur de fut er hevoort de nationale dodenherdenking
lemaal uit kunnen halen en het
Marcel Robert, z. van H. A. van
plaats vinden.
enige, we zeggen kunnen is: „tracht
der Zwart en J. C. Bol. FrancisVolgens de: geldende richtlijnen
dat in elk geval te voorkomen"
cus H. M., z. van F.H.M. Klaaszullen op die dag van 18 uur . tot
K.
sens en B; M. van Deenen. LynSa
zonsondergang van alle openbare
F. M., d. van C. P. Montauban en
gebouwen en particuliere woningen
G. van den Dungen.
de vlaggen halfstok worden j*ehanOndertrouwd: R. Schouten en H.
gen.
Heeres. J. Koper en J.W. KroonOm 19.30 uur vangt de „stille
stuiver. J. M. Blankendaal en C.
tocht" aan, waaraan ieder kan deelJ. M. van Horick.
nemen. Van 19.45 uur af tot 30
seconden voor 20.00 uur zullen de
Gehuwd: R. A. H. Grosze Nipper en
kerkklokken luiden. Van 20 uur af
G. de Louw. D. van der Pluijm en
tot 2 minuten daarna zal op de herP. Bindels. H. F. M. van Deursen
denkingsplaats volkomen stilte in
en F. Barneveld.
acht worden genomen.. Aan de burOverleden: Hendrika H. Hamers,
gerij wordt verzocht. deze plechtige
79 jr., geh. gew. met J. Breve en
stilte overal en algemeen te beB. Pheiffer. Cornelis J. Schreutrachten.
telkamp, 83 j r., geh. gew. met G.
De weg naar de plaats der hervan Dijk.
denking zal te voet en in volkomen
stilzwijgen worden afgelegd. VlagSLUITING
,gen en vaandels worden niet meeGEMEENTELIJKE BUREAUS
gevoerd. Het. brengen van een eenDe Gemeentelijke bureaus in
voudige bloemenhulde op de plaats
Zandvoort zullen op dinsdag 5 mei
der herdenking is echter toegestaan.
de gehele dag gesloten zijn. Alleen
Het is • voorts gewenst, dat op deze
het bureau voor de burgerlijke
avond van 19 uur af geen openbare
stand is geopend van 9 tot 9.30 uur.
vermakelijkheden plaats vinden en
alle verkooplokaliteiten zijn gesloH O O G W A T E R
ten.
mei:
Strand
Voorafgaande aan de .stille tocht'
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
naar het monument in het Vijver3
7.25 3,—19.57 15.30 11.30-18.00
park wordt in gebouw „Monopole"
4 - 8.21 4.- 20.55 16.30 12.30-19.00
van 19.00 tot 19.30 uur een herden5
'9.24 5.- 22.04 17.30 13.30-20.00
kingsbijeenkomst gehouden, waarin
WULLUM v.d. WURFFï '
6
10.44 G.— 23.24 18.30 14.30-21.30
het woord zal worden gevoerd door
7 12.— 7.30 24.35 20.— 16.00-22.30
kapelaan J. N; Duin.
't Ist'tnaie, hnaer 't'veurjaer
8
0.35 '8.30 13.03 21.— 8.30-11.00
Een eenvoudig muzikaal prokomt zeker.'van 't naejaer.
9
1.27 9.30 13.51 22.- 9.30-12.00
gramma zal laatstbedoelde plechtigSamengesteld door P.v.d.Mije KCzn;
heid omlijsten;

NIEUWE REGELING
VOOR CIRCUITBEZOEKERS
Het bestuur van de stichting
„Touring Zandvoort" maakt bekend
dat met ingang van het weekend
van 16 mei in het belang van de
veiligheid van de berijders van .het
circuit,' de volgende regeling zal
gelden:
Op zaterdagen worden slechts
motorrijders ' zonder duopassagiers
toegelaten. De-berijders zelf moeten
— zoals .reeds verplicht was — een
valhelm dragen.
Op zondagen is liet circuit slechts
geopend voor automobilisten. Motorrijders worden derhalve op zondagen niet op het circuit toegelaten.
Op wcekdagen is het circuit zoals
tot dusver open voor motorrijders
.en automobilisten, voor zover de
baan niet voor andere doeleinden
verhuurd of in .gebruik is.
SPREEKUUR BURGEMEESTER
Het eerstvolgend spreekuur van
de burgemeester van Zandvoort,
Mr. H. M. van Fenema zal gehouden worden op woensdag 20 mei
van 10-12 uur.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

-

Haltestraat 57

- Zandvoort

Serie

1964

. ,

48 cm. beeld /S25.—;

59 cm. beeld ƒ895,-.

'•

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties tnuis

HOTEL SOUWfS

Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend
Van l t.m. 7 mei, elke avond
8.30 uur:
Het gevierde Italiaanse orkest

„Quartetto'Salerni"

ƒ 149,/168.—
PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

*
Duo Walczak
Acrobatische Dans.

The Heirolls
met verbluffende toeren
op rolschaatsen.
...

-

,..~ *

- ...

Voor het wisselen van vreemd geld

Zondag MATINEE .
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wijzigingen voorbehouden.

is ons kantoor gedurende de maanden

<•

MEI en JUN11964
1

op de zaterdagen geopend van 1CM2 uur.
Voor overige bankzaken zijn wij deze dagen gesloten.

DE TWENTSCHE BANK

f l \

Zandvoort - Raadhuisplein
Telefoon 4041 - 4042
INDISCH ETEN?
Dan naar
Indisch Restaurant

Annex Hotel-Café-Restaurant
„PALEKMO"
Alle kamers met centrale
verwarming en • warm water.
Naast onze Indische
óók HOLLANDSE keuken
Kerkstraat 27 - Zandvoort
Telefoon 2537

Een hoekje in onze showroom

/t

't Maandags gesloten

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

,WURF-BRAET'

Radiatoren en
Plintverwarming
/TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Er is
maar
één
adres

Voor complete

De Veenendaalse

1/060 de- nieuwe
voorjaar 1964
SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.

Haltestraat 55
lë keus, naadloze

NYLONS
zeer goede kous
maat 8'/s—11

95 et. per paar
Ook verkoop van LIBELLE
en SUPP-HOSE kousen.
Ziet onze etalages voor mooie
en nuttige 'geschenken voor
MOEDERDAG.

BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDING! I

Alle soorten baby-wol l

„De Wolbaai"
Haltestraat 12a - Telef. 2099
héren haarverzorger

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags .de gehele dag gesloten

Meubelen inruilen, tapijten gratis gelegd.
Keuze uit 25 bankstellen, eethoeken, slaapkamers, kleinmeubelen enz.

Moederdag

Bloemendag!

Bloemenmagazijn „ERICA5,99
Firma C. G. A. Cassee

-

Anno 1908
thans verplaatst van Grote Krocht naar
(achter het oude postkantoor)

Koelkasten

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. per kg. Tijdschriften
en kranten 5 et., karton 4 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 50 et.; roodkoper ƒ1,85; geelkoper ƒ1,30,
alles per kg. Tapijt en gewatt. deken 8 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

mei: Moederdag
Geef moeder een goede ZONNEBRIL of
POLAROID ZONNEBRIL, of 'n zonnebril
op sterkte van moeders bestaande bril.
De nieuwe MARIJNEN KOELKAST 135 L mh
ƒ325,—, mcl. formica blad
Alle maten en merken in vooiraad.
Wij regelen desgewenst op prettige wijze
de betaling met U
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT
Zandvoort - Kostverlorenstr. 7 - Tel. 02507-2534

Grote sortering:
Zonnebrillen
Huishoudscharen
I olaroid zonnebrillen Nagelscharen
Borduurscharen
Brilmonturen
Bïiletui's
Manicuresets
Leesglazen
Kartelscharen
Nageltangen
Thermometers
Barometers
Eeltschaafjes
Brilkettingen
Pmcetten
Toneelkijkers
Nagelvijlen
OPTIEK - STA AL WAREN

A. G. SLINGER

Wat het
Vrijheidsbeeld

Gedipl. Opticien
GROTE KROCHT 20A
TELEFOON 4395
Erkend leverancier alle ziekenfondsen.

i^ voor New York
dat is de

Uitzichttoren
voor Zandvoort!
Daarom mag op
Hemelvaartsdag
een bezoek aan Zandvoorts hoogste
punt zeker met ontbreken!
Café-Restaurant.
Lift aanwezig.
PRIMA CONSUMPTIES.

Boulevard de Favauge 10 (Noordboulevard)
Zandvoort - Telefoon 4301
Onze pryzen zijn even aantrekkelijk
als onze behandeling door vakkundig
geschoold personeel.

Een heerlijk zitje en een uitzicht
om nooit te vergeten!

WASSEN-WATERGOLVEN
ƒ4,00
VERVEN, vanaf
ƒ8,00
SPOELINGEN in de nieuwste modetinten
vanaf ƒ6,00

BEZOEKT

Voor een verzorgd kapsel ontvangen wij U
gaarne in onze gezellige salon, waar wij U de
nieuwste INTERNATIONALE MODEKAPSELS
brengen.

op Hemelvaartsdag

d» Auto mate n speelzaal
Kerkstraat 11
De gehele dag
geopend

De Ziekenfondspraktijk van
Tandarts Th. VAN DER MEULEN
wordt met ingang van l mei a.s. voortgezet door

TANDARTS H. C. HEIDEMAN
in gebouw Poststraat 7, Zandvoort
Spreekuren: maandag, woensdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uun

Voor Moederdag
hebbon wij een grote collectie

Gezelligheid!

Sfeer!

De nieuwste speel-automaten

nuttige en prettige geschenken
o.a. dozen postpa'pier, ballpoints, vulpenhouders,
en vanzelfsprekend een enorme sortering boeken, óók op huishoudelijk gebied.
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

SEYSENER
HALTESTRAAT 23

-

TELEF. 2159

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321

onze bijzondere weekend
reclame:
4 chocolade slagroom-ananasgebakjcs
250 gr. ALLERHANDE
250 gr. BOTER ALLERHANDE
250 gr. AMANDELKOEK
150 gr. STER CHOCOLAADJES

Waarheen op Hemelvaartsdag?
. . ƒ 1,25
95 et.
ƒ 1,35
ƒ 1,88
79 et.

Natuurlijk óók naar

Paviljoen „De Vijverhut"
VONDELLAAN 46 - TELEF. 2538

Ziet in de etalage onze grote sortering fantasiestukjes speciaal voor Moederdag vervaardigd!

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.
Socndastraat 17 - Haarlem
Tel. 02500 - 50131
Levering alle soorten tegels in kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.
Laat vakkundig Uw oude paden in orde maken.

Ook bij minder gunstig weer een genotvol en
romantisch plekje temidden van een bosrijke t
natuur. Prima consumpties. Billijke tarieven.
" ONS GROTE SUCCES: PANNEKOEKEN!

f

ONS HUIS

BIJEENKOMST PARTIJ VAN
DE ARBEID
Vrijdagavond j.l. had in het Gemeenschapshuis een bijeenkomst
plaats van de afdeling- Zandvoort
van de Party van de Arbeid, welke
vrij druk bezocht werd.
Na een welkomstwoord van de
afdelingsvoorzitter, de heer A. van
der Moolen en zang van de afdeling
Zandvoort van „de Stem des Volks"
werd het woord gevoerd door mevrouw Gerda Brautigam, lid van de
Tweede kamer der Staten Generaal.
Op prettige en
onderhoudende
wijze was het betoog van de spreekster er in de eerste plaats op gericht, dé toehoorders duidelijk te
maken hoe het voeren van oppositie
een partij zeker niet op het tweede
plan plaatst, doch integendeel van
hetzelfde nut kan zijn als een regerende partij. Na de historie van
de P.v.d.A./S.D.A.P. sinds haar ontslaan te hebben geschetst en aandacht te hebben geschonken aan de
eerste na-oorlogse regerendel perio-de, kwam de spreekster tot de konklusie dat het publiek aan het in
de oppositie gaan van de P.v.d.A.
maar heel moeilijk kon wennen,
hetgeen nog altijd het geval is. Men
zag er iets kleinerends in en men besefte niet, dat ook de oppositie een
zeer verantwoordelijke taaie heeft.
In dit verband wees spreekster uitvoerig op het parlementaire stelstelsel in Engeland. Mevrouw Brautigam meende, dat oppositie voeren
net als regeren op hetzelfde plan
staat. Uitvoerig besprak zij hierna
het beleid van de huidige regering
en meende, dat het nog te vroeg is,
om hierover een oordeel te vellen,
omdat men nog niet geheel duidelijk positie heeft gekozen. Het ko-"
mende parlementsjaar zal dat eerst
mogelijk; zijn, wanneer enkele grote
zaken, die het huidige Pailement
wachten, aan de orde zullen zijn
geweest, onder ^meer een nieuwe
huurverhoging, waarbij spreekster
ernstige kritiek had op het huidige
schandalige gespeculeer roet grond
en huizen^ verder de A.O.W.-verhoging, waarbij de oppositie de regenng zal steunen, ook al zal dit punt
desondanks nog veie moeilijkheden
brengen. Toegejuicht door de oppositie wordt het
initiatief-ontwerp,
om de onroerende goederen te brengen onder de prijzenwet.
Wat het belastingvraagstuk betreft,
meende mevrouw Brautigam dat het
een zeer dubieuze zaak is, om op
een toppunt van hoogconjunctuur
over te-gaan tot belastingverlaging.
Wat de P.v.d A. betreft, die wil ook
wel belasting-verlaging, doch dan
te beginnen aan de voet, bij de
kleinere inkomens.
Ook wat dit
punt betreft, gaat het
Parlement
ongetwijfeld'spannende tijden tegempet, omdat er een interessante politieke situatie is ontstaan waarbij
de Socialisten meer en meer hun
eigen inzichten kunnen laten gelden
Tenslotte kwam de spreekster tot
de konklusie, dat een fractie alleen
geen politiek kan voeren. Zij moet
zich gesteund weten door de gehele partij en voor het uitdragen
van deze P'.v.d.A.-idealen, daartoe
wekte mevrouw Brautigam tenslotte
de aanwezigen op.
Nadat na de pauze verschillende
vragen door de spreekster werden
beantwoord, ^loot de voorzitter de
bijeenkomst en overhandigde mevrouw Brautigam iraaie bloemen.
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zondag 26 april 1964:
H.B.C. - Zandvoortm.
3-0
Zandvoortm. 8 - D.S.S. 6
3-2
Junioren:
Zandvoortm. a - Schoten, a
3-0
(Zandvoortm. a kampioen).
Zandvoortm. c - O. Gezell. b 9-0
Haarlem d - Zandvoortm. d 8-1
Programma zaterdag 2 mei 1964:
Adspiranten:
21. H.B.C. b - Zandv.m. b
uitg.
42. H.F.C. j - Zandv.m. g 15.15 u.
65. E.D.O. f - Zandvoortm. d 16 u.
66 E.D.O. g - Zandvoortm. e 16 u.
Pupillen:
63. Telefonia a - Zandv.m. f uitg.
Jun.: H.F.C, c - Zandv.m. c 12 u.
Zaterdag-afd.:
35. S.I.Z.O. 5 - Zandvoortm. 3 12 u.
Adspiranten:
42. Zandv.m. b - Haarlem b 12 u.
Programma zondag 3 mei 1964:
Zandv.m. - Ultrajectum 14.30 u.
Vriendschappelijk:
Zandvoortm. 5 - H.B.C: 5 12 u.
Zandvoortm. 6 - H.B.C. 6 12 u.
Junioren:
Programma 5 mei (Bevrijdingsdag):
Z.M. jun. a - H.B.C, a 18.30 u.
Programma donderdag 7 mei
(Hemelvaartsdag):
Velsen - Zandvoortm.
14.30 u.
H.B.C. 2 - Zandvoortm. 2 12 u.
16 Kennemers a - Zandv. -a 9.45 u.
26. D.S.K. a - Zandv.m. c 14.30 u.
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslag zaterdag 25 april:
Meisjes welpen: Bunkert - Z.M. 0-2
Uitslagen zondag 26 april:
Heren: Zandv.m. l - Lijnden 3-9
Full Speed - Zandv.m. 2 11-9
Dames: De Bunkert 3 - Z.M. 4-4
Heren jun.: Umond l - Z.M. 14-4
Jongens: Zandv.m. - Odin
17-0
Meisjes: De Bunkert l - Z.M. l 20-1
Zandv.m. 2 - Umond 4
13-3
Zandv.m. 3 - Umond 9
5-0
T.Y.B.B. 2 - Zandv.m. 4
1-3
Zandv.m. 5 - Umond 8
1-2
Programma zaterdag 2 mei:
Meisjes welpen: Z.M. - H.B.C.2 15 u.
Jongens welpen: Blink.-Z.M. 15.30 u.
Heren (oofenwedstrijd):
Zandv.m. - Haarlem komb. 18 u.
Programma zondag 3 mei:
Heren: Zandv.m. l - Rap. 10.45 u.
Zandv.m. 2 - Rapiditas 3 14.45 u.
Dames: Z.M. - Concordia 3 . 13.45 u.
Meisjesï Z.M. l - Concordia l 12 u.
' Full Speed 2 - Zandv.m. 4 14 u.
H.B.C. 3 - 2andv.m. 5
13 u.

GODSDIENSTOEFENINGEN
?
- GEREFORMEERDE
KERK ' "
f
Julianaweg 15 '
Zondag a.s. 10 uur:
<
Ds. P. J. O. de Bruijne."
7 uur: Kerkdienst varij de jeugdclub. Spreker: Ds. P.J.O. ^e Bruijne.
Met zang van het zangkoor va'n de
jeugdclub.
~«
7 mei, Hemelvaartsdag, 9 uur
ADV$NTSKERK, Leeuwerikenlaan,
Aerdenhout: Gezamenlijke dienst
met Overveen. Voorg.: Ds. P. J. O.
de Bruijne en Ds. "F. H. Veenhuizen. •
HERVORMDE KERK •
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. B K.^W;Dijkstra, pred. te Haarlem.
19 uur: Ds. N. van Egmond, pred."
te Haarlem. Jeugddienst.
Het Huis in de Duinen, 19.30 uur:
Ds. G.K. v.d. Horst, Em.predikant.
(Uitsluitend voor bewoners tehuis).
Jeugdkapel. Zondag a.s. 10.30 uur:
de heer G. de Zeeuw.
Donderdag 7 mei (Hemelvaartsdag)
10.30 uur: Mej. Ds. W. H. Buijs,
vicaris.

*

Geboren:

• lN SPIEREN W*••" T

,,.-.»

t

Catharina Maria •
Tesseiaar
echtgenote van
!
Martinus Molenaar, " ,
- in de leeftijd van-62 jaar.
Zandvoort: .•
M. Molenaar
Haarlem:
G. A. O verdij k-Molenaar
J. F. M. Overdijk
*
Zandvoort:
:
_N. G. Molenaar E. Molenaar-Bijlsma
Haarlem:
M.J. v. Woerkom- '
Molenaar
P. H. v. Woerkom
Overveea;
- ~
G. Tesseiaar
G. Tesselaar-de Jong'
en Kleinkinderen.'
"5 £
- „' , ^1^;

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s.. geen samenkomst.

pu DaiflP°

"

Tot,, onze diepe droef Held
overleed heden voorzien van
het Sacrament der , Zieken
lieve vrouw, "moeder,
w onze
'" dochter, behuwdmoeder en
' oma
,

NED. PROTESTANTEN, BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. Soutendijk (D.G.) uit Haarlem. *

n

Üi' - V

- MAKTEN ANDRÉW
Derde zoon van:
. '
,
Jaap-Matthijs Joustra-..e;a i
'
, Mary-Maud Joustra-Bryson.
Speldhurst (Kent), 24 april 1964.-,
(Eng.). '

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen 6.30, 7.30, 9.30 (hoogmis)
en 11.30 uur. Des avonds te 7.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Missen om 7, 7.45| en 9 uur. Noord (Beatrixschool) zondag H.H.
Missen te 8.30 en 11.30 uur.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag - 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

'l

KEIZERSTR; 6, 'HAARLEM •
' (verlengde Barrevoetestraat) •
TEL. 20734
'.',;-';Jll'

Zandvoort, 30 april 1964.
Haltestraat 81. -X -~- -_ - --~ De H. Uitvaartdienst heeft
plaats op dinsdag 5 mei om
10 uur in de parochiekerk St.
Agatha te Zandvoort, waarna
de begrafenis "in het f amilie" graf aldaar. "
Rozenkransgebed iedere
avond om 8 uur thuis.

KOOT PIANO'S
Haarlem
Zijlweg 57
Telefoon (02500) 11036
Wij
verhuren
piano's en
vleugels, per dag, week,
maand of jaar. Wij zijn bereikbaar met buslijn ,4. Halte
Zijlwej,'. Grote sortering.

Dranken bestellen? f)f\f\f)
Brokmeier bellen! L\)\JL
S.v.p. tijdig voor Moederdag!. •,.,
SNELLE GROEI
VAN JONG BEDRIJF
Met een zeer druk bezochte receptie
die donderdagmiddag j.l. gehouden
werd, opende het kledingmagazijn
„Cortina" op vrijdag l mei eeu nieuwe zaak aan het Kerkplein 3 te
Zandvoort. De eigenaar, de heer
Schuitemaker, nam de oude zaak,
die hier 40 jaar gevestigd was, namehjk het modemagazijn „Maison
de Nouveauté" over van de heer
Jos Bluijs, liet de betrekkelijk klei- (
ne winkel uitbreken en modernise-'
ren, een nieuwe gevel aanbrengen
en paste talrijke verbeteringen toe,
waardoor een bijzonder fraai en
modern ingericht kleding en modemagazijn ontstond, met speciale afdelingen herenmode en heren-confectie, waarin een zeer grote keuze
geboden wordt.
Wanneer er sprake is van een
snelle groei van-een jong bedrijf,
dan is het zeker hier. In maart 1963
begon de heer Schuitemaker namelijk een dergelijke zaak in Haarlem in de Anegang, op 20 maart '64
opende hij een bedrijf in Nöordwijk
aan Zer en — na gedurende het
vorige seizoen tijdelijk in een leegstaand winkelpand aan de Grote
Krocht zijn intrek te hebben genomen, dat thans moest worden afgebroken door de bouw van de Supermarket van , Albert Heijn, startte
hij thans met deze derde 7aak op
het Kerkplein, een. zaak die een sieraad mag worden genoemd voor de
Zandvoortse winkelstand en met de
opening waarvan wij de eigenaar
van harte geluk wensen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort'

Ophalen huisvuil.
De Direkteur van de "dienst van
publieke werken" deelt mede dat op
dinsdag 5 mei 1964 "(Natio_nale
Feestdag) en donderdag 7, mei ^Hemelvaartsdag) . geen huisvuil^ zal
worden opgehaald
_
De Direkteur va'n de Dienst
van Publieke Werken,

,,~•

; . ,;, ,\.c.-H^VOGT.

- - B« f«est of
LEFFERTS dranken erbfl!Telef. 2254
' Telef. 2150
DOKTERSDIEl^ST
'
___~
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via, het
telefoonnummer van dé huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS '
Zondag a.s.: Zuster A. Langeveld,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G' Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816. -,
DIERENARTS:
Zondag a.s.: C." Verhagen, Anth.
Fokkerlaan 31, Haarlem, tel. 0250063070.
,,
APOTHEKEN:
Van zaterdag 2 t.m. vrijdag 8 mei
na 6.30 uur 's avonds: avond-,
nacht- en zondagsdienst de Zandv.
apotheek, Haltestraat 8, telef.«3185.
Echter uitsluitend voor receptenspoedgevallen. De diensten wisselen
's zaterdagsavonds. om 6.30 uur.
Donderdag 7 mei (Hemelvaartsdag):
Doktersdienst: "Inlichtingen over
de diensten worden verstrekt via
het telefoonnummer van. de huisarts
Wjjkzuster: Zuster A. Langeveld,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.
- Verloskundige:,. Mej. ^G.. Bokma,
Sophiaweg 3, telef. 2816./-\j -.
Dierenarts: Dr. W. Baljet; Kenaupark 13, Haarlem, tel. 02500-14524.

Een echte gezinsauto

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prijs,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ 4795,- tot f 4995,-.
UIT VOORRAAD LEVERBAAK.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn. j
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

"' ~~ * '"'',*„"" 11

Garage Jac. Versteege & Zonen
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
,
; , !.
Dank zij onze technische kennis en Vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRIN2 goedkoop en bedrtffszeker. > -' .

EKENOE PHILIPS

SEUICE

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

ADVERTENTIETARIEF

losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3-of 4, 12'et. p.m.m.
'Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 ,of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
, pagina l
42 et. p. m.m.
i Liefdadigh.advT 4Ö°/o red.
., Bij contract belangr. kort.

i AMANDA BALKE
'f ;l.Vbeikundige
j

SCHOONHEIDSSPECIALISTE

Podicure - Manicure
,_
Massage
~
ZEESTRAAT 33
l
'
Af spr.' via telef. 2943
f
] Behandeling bij U'aan huis

R. DRENTH
'

ARTS

Wegens vakantie

afwezig

-

ERRES

-

BLAUPUNKT

:

Ko.lkast.n - Stofzuigers

20% KORTING
op alle
stoomgoederen
mits gebracht en gehaald bij
CHEM. WASSERI.I rn

KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653
Ook voor stoppage

BRAADKIPPEN L- SOEPKIPPEN - BR A ADSTUKKEN EN ALLE SOORTEN WILD.
Alles uit eigen slachterij.

Woninginrichting
HEEMEIJER

Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3118

Ook KIP AAN HET SPIT en steeds VERSE
HOENDERPARK-EIEREN.

Kan weer stoffeerwerk'
aannemen.

Nette HULP GEVRAAGD
tot 15 sept. a.s. Werktijd
9-4 of 1Q-5 naar keuze.
Br. met verl. salaris no.
30-4 bureau v.d. blad.

Wij zullen Uw bezoek aan onze zaak ten zeerste op prijs stellen.

Veilinggebouw „De Witte Zwaan",
Dorpsplein 2 - Telef. 2164

Veilingdirectie P. Waterdrinker.
"•

Stationsstraat la

Beleefd aanbevelend,

Zandvoort

W«

-

D C Ui

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN Telef. 2254
Telef. 2150

Philips bulletin

Zie onze enorme sortering Pullovers
Vesten, Badpakken, Bikini's.

GEVRAAGD:
WINKELBEDIENDE en
Verf f- Plakplastic
LEERL. ELECTRICIEN
en alle andere
„Doe het zelf' artikelen. Firma SCHUILENBURG
Grote Krocht 5-7
Stationsplein 13, Tel. 3346 Telef. 2974 - 3671

SPOED! Wegens vertrek te
koop aangeboden: WOONHUIS gelegen- aan de
Zandvoortselaan.
Alleen
voor ingezetenen. Br. no.
5-5 bureau van dit bldd.
AUTOBOXEN TE HUUR
vanaf l mei tot sept. Omg.
Parallelweg. Inlichtingen:
Telef. 2164, Dorpsplein 2
Te koop aangeboden:

l buitenboordmotor ,Johnson', 5 pk. watergekoeld en
l Eska „Blue Jet" 5 p.k.
met losse tank luchtgekoeld. J. Keur, Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914.

Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

__

A L L E

D A G E N

breidt zich onze sortering steeds verder uit.

Voor ijzerwaren, gereedschappen,
tuinartikelen, zakjes cement enz. naar

N.V.

Ijzerhandel „Zandvoort"
Swaluëstraat 9

-

Telefoon 2418

WASMACHINES, KOELKASTEN, GASFORNUIZEN, CENTRIFUGES.

Indien gewenst op gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

Sleutel bijmaken, klaar terwijl U wacht!

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

Gevraagd: Flinke hulp
Liefst in bezit van rijbewijs.
Hoog loon. Vast werk.

Voor leden van de vereniging komen beschikbaar de bovenduplexwoningen:

Vishandel P. PAAP

v. Lennepweg 73 rd.

Haltestraat 61 - Telefoon 2171.

Huurprijs per week ƒ 11,90.

Vondellaan 41 rd.
Huurprijs per week / 10,15.
Opgave vóór dinsdag a s. 's avonds 7 uur, schriftelijk onder vermelding van rangnummer, bij de
secretaris D. van Di]k, Dr. C. A. Gerkestraat 22.

• Gevraagd: Goede kracht
voor de afwasmachine.
Aanmelden BADHOTEL, Zandvoort

DOE EEN GOEDE KEUZE!

HOTEL C. KEUR, Zeestraat, VRAAGT

HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS?
dat is het devies van:

dames voor af te wassen
Werktijd 9-15 uur of 19-22 uur.
Moderne machine aanwezig.

.CENTRUM'

LUX
PINE
geopend.
Jb. SLAGVELD

C. J .PAAP

smetteloos zuiver

Café-Rcstaurant ZOMERLUST, Kosterstraat 5.

HOUT O
PARANA
Dagelijks
'•

Schildersbedrijf
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755

Flinke werkster gevraagd

Voor kamerwandeu,
lambrizeringen enz.:

l E 1^1

Telefoon 2358

Hout- en boardhandel

HOBOPLEX

Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947406.

veiling
die wij nog vóór het seizoen willen
houden, kunnen nog goederen worden ingebracht of afgehaald.
Inlichtingen dagelijks.

WEG GRIJS HAAR.

Dames én heren zijn
enthousiast over •,. Crème
Marchal. Borstel uw haar
en weg zijn de grijze haren. Kan het makkelijker?
Gratis folder krijgt U bij:
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107

Naast dr. Flieringa
Brederodestraat l
METSELZAND PORTLAND CEMENT
CARBOLINEUM^ (l ,
Eternielen
BLOEMBAKKEN
TUINVAZEN

BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS

Voor de eerstvolgende

Wij vieren dit openingsfeest met een aantal
BIJZONDERE AANBIEDINGEN t.m. zaterdag
2 mei!
BIJ AANKOOP VAN ƒ4,50 een PAKJE verse
ROOMBOTER VOOR 80 CENT,
of een LITERPOT APPELMOES voor 49 CENT.

V .

en U slaagt beslist!

per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoelen .... ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50

ZIET ONZE SHOWROOM

ons modern POELIERSBEDRIJF

F.H.PENAAT

XERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ19,—. BÜ afname
24 stuks 20°/o korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,

Betaling desgewenst in overleg

Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Heden vrijdag l mei openen wij

Philips Televisie Seizoen 1964-'65
Winkelgalerij Thoibeckestraat, VRAAGT voor dir.
HULP v.d. AFWAS, mnl.
Autoverhuur D. F. Pieters of vrl.
Steeds de nieuwste" wagens
• alle .van '63 en 1964.
2e PROGRAMMA
Opeis Kapitan - Rekord zonder uw toestel omteKadett - Volkswagens - bouwen (al is het 10 jaar
Daf en Chevrolet Impala's oud), kijken naar het 2e
Haarlemmerstraat 2,
programma. Met garantie,
Tel. 4200 en 3C52.
gem. betaling Antennebouw
J. KERKMAN, Beeckman~Te köo'p""gëvr.f Oude Ned. straat 36, tel. 4307.
Ansichtkaarten en munten Beschaafde dame vraagt
C.'Radëmak^r", Soembawa- van 10 t.m. 24 augustus
str. 57(1)', Amsterdam.
gemeubileerde
zit/slaapmet gebruik van
Ervaren TYPISTE, in be- kamer
en bad. Br. no.
zit v. schrijfmachine zoekt keuken
thuiswerk. Br. no. 2-5 bur. 1-5 bureau van dit blad.
van dit blad."
Ter overname aangeboden:
'TE-KOOP: Hoge Engelse SCHARPF WAS-COMBIkinderwagen. Koninginne- NATIE. Uiterlijk en meweg 13, telef. 4511.
chanisch in z.g.st. Tolweg
39, telef."3461.
Bestel heden bij ons uw nieuwste PHILIPS
HUURPhilips-TELEVISIE
r
5 95
er
Televisie U bont dan verzekerd van een prima
yp° ftf ? .
P paand,
.«.,., * . „ „ , « .. ontvangst. - - .- - ->~ - --.
zonder vooruitbetaling
Bert geeft~tte~ ~
PHILIPS AUTORADIO
vanaf ƒ• 178,maar met recht van-koop. hoogste waarde!
PHILIPS NIEUWSTE PORTABLE .. ƒ 149,Morgen, aj--bij U- thuis?.Bel
dan vóór,6 uur 020-249767 Lompen 30 et. Kranten en
PHILIPS nieuwste AUTO PORTABLE ƒ 195,en 's avonds 02964 - 17971 druk. 5 et. Tapijt en ge•Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
watt, deken 8 ct.'bedveren
25 et. Metalen rood koper
TE KOOP:
Wij regelen desgewenst op prettige wijze
1,80 et. geel koper 1,25 et.
de betaling met U.
HANDNAAIMACHINE
lood 57 et. zink 47 et. alles
N A A I M A C H I N E S per kg.
Komt U eens kijken en luisteren?
Reparatie, taxatie, inruil. POTGIETERSTRAAT 32
Erkend Philips Service Dealer
W. Draüerstr. 12, Tel. 3751
TEL. 4376 ,
voor Radio en Televisie.
U belt, wij komen!
Voor het verlenen vano.a.
PHILIPS SPECIALIST
service aan onze cliënten
W
O
N
I
N
G
R
U
I
L
en" het bedienen van de
benzinepompen, ' vragen Aangeb.: 4 kamerwoning,
Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534
wij; een actieve GARAGE- 2e etage, met douche, keuBEDIENDE, in het bezit ken, waranda. Huur ƒ 74,'van rijbewijs. Voor de per maand, in A'dam-Z.
juiste man prettig, afwis- Gevr. 4-kamerwomng in
selend werk.
5-daagse Zandvoort, hogere huur
Dames, zoekt U 'n leuke
werkweek,
wisselende geen bezwaar. Inl. telef.
020 - 715538. '
dienst. Goed salaris.
Automobielbedrijf H. P. Te koop 2 p. BED (old fin.)
rok of 'n blouse?
KOOIJMAN,
Brederode- en 3-d. KAPOKMATRAS:
Even binnen wippen bU NOOY,
straat 6-10, Telefoon 2088. ƒ 45,-. Thorbeckestraat 34.

:" Verkrijgbaar bij:

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

KCYSER

PATISSERIE THELIA,

RIPOLIN

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

J. KEUR

U kunt toch ook rekenen en
vergelijken !

tot 16 mei.
De praktijk wordt waargenomen door de 'doktoren Gevraagd: LEERLING- of
H. K. van Es, P. Flieringa VOLSL. VERKOOPSTER.
'J. Schouten, „DE SPAR",
en J. F. Zwerver.
Haltestraat 64, hoek Zeestraat, telef., 2483/

DOEHETZEU
DOEHETZÓf

Elëctro-Radio
Technisch Bureau

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

Stichting Touring Zandvoort

Steeds 2 stappen voor!

roept gegadigden op

,

voor het verzorgen van
de toiletten op het
circuit.

MOHOPOLE
VRIJDAG l MEI - 8 UUR

Een Amerikaan in Parijs
met Gene Kelly, Lesly Caron, George Guetary

Flinke verdiensten!
Br. met opg. v. condities aan het bureau van de
Stichting, V.V.V. Raadhuisploin.

e.a. 'n Opwindende en betoverende showfilm
in het romantische Parijs. Een film die nog
steeds een van de meest geliefde showfilms is.
Toegang alle leeftijden.
ZATERDAG 2 en ZONDAG S MEI - 8 UUR

Muiterij op de Bounty
met Marlon Brando, Trevor Howard, Richard
Harris e.a. Het grootste avontuur ooit beleefd
is thans het grootste avontuur ooit verfilmd!
Toegang 14 jaar. Wegens de grote lengte der
film verhoogde toegangsprijzen.
ZONDAG 3 MEI - 2.30 UUR

Het vechtras van Texas
met James Mitchum - Alana Ladd.

;

* Onder de sterrenhemel van Texas klinken. de
oorlogskreten van de Apachen.
Alle leeft.

2550

r

Voor moeder alleen het beste!
Geen mooier cadeau

voor moederdag
dan

een horloge
HET IS EEN GESCHENK
VAN BLIJVENDE WAARDE!

Bezoekt

Visrestaurant
Duivenvoorden

Ook zijn wij ruim gesorteerd in horlogebandjes,
reiswckkers, wekkers en klokken.
Prima service.
IQOVo garantie.

C

'HALTESTRA'AT 49 - TELEF. 2261
Grote sortering .visspccialiteiten.
Exclusieve sfeer.

, Erkend horloger
Kostverlorenstraat 68 - Tel. 2071

SPECIAALZAAK IN UURWERKEN
horloges, klokken, wekkers, banden.
TIJD IS VAKMANSCHAP!

EEN TAXI?

MODERNE WRGENS...

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN

Telef. 2254

Telef. 2150

A. HOEKEMA
Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon 3369

INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES.
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

Uw Perzisch
tapijt stuk?
Laat het repareren door
ervaren reparatrice..

Mevr. Hose
Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid l
DOKPSPLEIN 2 - TEL. 2164

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR - TAXAÏEUR
AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

Bestelnummer 470

Vergelijkbare viinkelwaarde f 40.-

Een perfect valies, waarmee u gezien mag worden: overal! Geheel uit
liver-brown 'Skai-dur' -'het moderne drielaags materiaal - soepel als
stof, sterk als leer en zeer modieus! Practisch formaat: 60 cm breed,
40 hoog, 17 diep, prima voor het goed en Icreukvrij meenemen van kostuums etc. Ideaal buitenvak over volle breedte voor reislectuur etc.
Prachtige afwerking. Zware koperen rits, twee solide koperen sloten,
prettige - zachte - handgreep. Een kwaliteits-product!

SOEPBAUETJES..2 ««• gg
VAMLLE
ZAANSE KOEKEN

59

SPERZIEBONEN

»
••
•
•

1/1 BLIK

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3

Telef. 2129

ABONNEMENTEN
BARKMEIJER
Tolweg 24 -

Telefoon 3815

Voor alle voorkomende

schoenreparaties
Voor Uw NAALDHAKKEN
gaan ANNETTE HAKJES
het langste mee.

SEIZOEN '64-65:

10 november - 8 januari - 8 februari
QUEEN

Albert Heijn annonceert met trots een reeks van drie abonnementsconcerten in de Grote Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam. In deze
concerten - exclusief voor de PMC - zal'het van de TV bekende Amsterdams Kunstmaandorkest o.l.v. Anton Kersjes beroemde werken van
geliefde componisten ten gehore brengen. Daniël Wayenberg (piano),
Herman Krebbers, Theo Olof (viool) - musici met wereldfaam - geven
hun solistische medewerking. Vraag in de AH-winkel de folder over deze
unieke abonnementscöncerten voor een unieke prijs!

FRISSE

HALVE

JtUHWIJH

sa»&2™ï.^131^299
-69

-6V2-PIIS.

Kirawoffsr

••
•••

M oe
i 25

__ PER B1IKJE ^ MQ

POTATO CJipsS^S" 98

speciale

Eigen haard is tapijt waard!

J. van den Bos
woninginrichting
Bilderdükstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen

B« feest of party,
LEFFERTS dranken erbü!
Telef. 2254
Telef. 2150

voor de gehele serie van 3 concerten

Bestelnr 480

in PMC-cheques
v

r Bij ilc:e speciale prijï zijn Inbegrepen: alle rechten, plaatsbespreken, vestiaire en pro* '
gi amma. U bestelt in uw huiskamer - dus gemakkelijker dan ooit! - en krijgt uw gereserveeicle plaatien per post thuis.

79

LEKKERSTE
PER FLES

per persoon

»•»••••„•..

••••«••••

•
•
•
•
•
•
•
t
•
•
•
•
•

••••••o»»e..c„..>e>|

Nooit had u méér reden om bij AH te kopen dan juist nu!

Prijzen gelden t/m
. zaterdag 2 mei

Siks-koekjes

voor de slanke lijn!
Uw maaltijd in een. koekje!
Drogisterij -Parfumerie

Bouwman
Gedipl. drogist
Oranjestraat 7 - Telef. 2327

STUNT VAN HET JAAR
SUPRAPHON

PLATENSPELER
Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

39,75

In fraaie koffer ƒ49,75.

JAC. HOEKEMA

7 buizen - F.M. - dubbele
klankkleur. Normaal ƒ328,- NU

HEEMSTEDE

Bloemen spreken een duidelijke taal van liefde en
genegenheid. U vindt bij
ons een zeer grote keuze
in leuk opgemaakte bloem'' stukjes en fraai bloeiende
planten.

Voor zelf tuinieren

GROTE DUITSE RADIO
Assurantie Kantoor

ZOND AG. 10 MEI
IS HET MOEDERDAG!.
Verras moeder dan met
bloemen!

Tu i n bouwhuis

Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

op voet - l jaar garantie.
Zware degelijke uitvocring.
Normaal ƒ 55,-, NU

lf't

11

198,-

ALLE VERZEKERINGEN
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

Agent Levensverzekering Mij.
Utrecht. Holland Greep van
1859 Schade Verzekering.
Stichting Vezeno Ziektekosten
Kostprijspolis. Auto verzekering.
FINANCIERINGEN.

Eikefijnproever prefereert: LEFFERTS

leveren wy U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
Grasinaaimachines - Motorniaaiers - Tuinsproeiers - Tuinslang.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN
GRASZADEN.
Dahlia's, Begonia's, Gladiolen en een pracht sortering lelie's.
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling'wordt met de meeste SPOED zonder prysverhoging thuisbezorgd!
Wü geven ook Contantzcgels!

Onze nieuwe prijscourant „Bloem- en groentezaden" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
LAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!

en

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT J65

-

TELEFOOO 2060

Elke 4a9 verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw

BRUIDS-

en

k

GRAF WERK.

Bloeiende planten voor tuin en bloembak,
o.a. een grote sortering viooltjes.
Bediening, prü's en kwaliteit, stemt ieder tot.
tevredenheid!
•
Ziet onze etalage!

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 215O
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
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DE RAAD BIJEEN
Bloemenmeisjes in de Uitziohttoren
- De heer Limmen, exploitant van
de Uitzichttorcn is erin geslaagd te
bewerkstelligen, dat de bekende
Haarlemse bloemenmeisjes ook in
onze gemeente acte de presence-.zullen geven. Morgen-zaterdag 2 mei
omstreeks 11 uur zullen zij" in de
Uitzichttoren arriveren en de gast
van de heer Limmen zijn gedurende
enkele uren. Aan de bezoekers van
het hoogste paviljoen dat Zandvoort
kent, zullen zij bloeme"n uitdelen,
een geste, die zeker op hoge prijs
zal worden gesteld. Aan de heer
Limmen een woord van lof, die dit
leuke idee tot werkelijkheid wist te
maken.
Televisie-studio
Wanneer ik goed ben ingelicht .en
dat lijkt wel het geval te 'zijn, heeft
de heer Cerni einde vorige week van
B. en- W/, van \ Zandvoort officieel
toestemming ontvangen, om de zgn.
„kabelloôds". aan de van Lennepweg
te mogen gaan inrichten voor televisie-studio. Er zullen er slechts
•weinigen" onder ons zijn, die de
draagwijdte ^hiervan voor onze gemeente inzien, wat betreft de enorme propaganda, die hiervan voor
Zandvoort zal uitgaan. Want de heer
Cerni" gaat deze zaak groot opzetten met'buitenlandse
televisie-maatschappij;en, die hier 'dit gebouw
hun opnamen komen' maken-voor
de televisie, waaronder
ook zeer
grote shows. Dit zal stellig onze
Middenstand ook niet onopgemerkt
voorbijgaan. Er' zal meermalen logies moeten worden besproken voor
de medewerkenden, want vele opnamen zullen vele dogen vergen en
we' behoeve'n. evenmin te denksn,
dat deze medewerkenden dés avonds
binnenshuis zullen blijven. Bovendien "zullen een groot aantal zeer
bekende "ai-tisten en kunstenaars
Zandvoort "gaan ' bezoeken, artisten
van wëreldnaam, die hier "voor deze
opnamen zullen verblijven. En de
kans moet tevens niet" uitgesloten
worden geacht, dat van tijd tot tijd
een mogelijkheid zal bestaan, om
de opnamen van nabij te kunnen
volgen. Ik "ga nog ^verder. Er zullen
wellicht straks figuranten nodig zijn
waarvoor een. beroep zal worden
gedaan op" de inwoners, want we
zouden deze televisie-studio het
beste 'kunnen" vergelijken met een
grote filmstudio. Het ziet ernaar
uit, dat deze vestiging in Zandvoort
veel nieuw leven m de brouwerij
zal brengen en daarom begroet ik
deze vestiging met bijzonder veel
vreugde en wens de heer Cerni bij
de verdere ontwikkeling van zijn
plannen, die reeds vrij ver gevorderd lijken te zijn, van harte alle
succes toe. »p r
. ^. - Een groots gebaar
Een groots gebaar heeft een bekend ingezetene van onze gemeente
die zijn naam niet genoemd wil
hebben, vorige week gemaakt door
aan de accordeonvereniging „Zandvoort" niet minder dan veertienhonderd gulden te schenken, waarmee
het onlangs aangeschafte electronische orgel, dat zulk een belangrijke aanwinst bleek bij de ondersteuning van het accordeonspel, kon
worden afbetaald.
Ti
Deze ingezetene had reeds eerder
do wens te kennen gegeven, wel
eens iets voor de Zandvoortse veremgingen te willen doen en hij had
dit in een gesprek met onze gemeentesecretaris, de heer W.'-M.-B. Bosman, zo terloops reeds
eens ter
sprake gebracht. Toen de heer P.
Schaap een bezoek bracht bij de
heer Bosman, om een loterij voor te
bereiden, uit de baten waarvan dit
orgel zou moeten worden afbetaald,
hetzij geheel 'of gedeeltelijk, herinnerde de heer Bosman zich dit.'gesprek en stelde zich opnieuw'met
de persoon in kwestie in verbinding
Deze bleek toen aanstonds bereid
het gehele restant-bedrag van veertienhonderd gulden aan de vereniging te willen schenken.
Het spreekt vanzelf, dat dit grootse
en ,mooie gebaar met een waar
vreugdegehuil in de gelederen van
onze Zandvoortse accordeonvereniging werd ontvangen. j.I. Vrijdag is
de aanbieding van dit geschenk officieel geschied in het Gemeenschaphuis. De voorzitter, de heer W.
van der Moolen sprak woorden van
dank, terwijl de vereniging onder
leiding van directeur Jan Davids
de gulle schenker een enthousiaste
serenade bracht terwijl het orgel
voor hem werd gedemonstreerd. Na
afloop verklaarde'de spontane gever
van dit grote bedrag, dat hij het
met bijzonder veel plezier en liefde
had gedaan, . speciaal nu hij deze
avond persoonlijk had ervaren, hoezeer de vereniging met het bezit
van dit" prachtige instrument was
geholpen.
En zo ziet U alweer: er zijn toch
nog altijd mensen die er hun' vreugde in vinden, om anderen te helpen
spontaan en zonder enig eigen belang. Dat doet in deze tijd, waarin
de__mcestcn allereerst om zichzelf
denken, toch wel bijzonder weldadig aan.

Precies een uur had de gemeenteraad van Zandvoort, die dinsdagavond j.I. onder voorzitterschap van
burgemeester Mr. H: M. van Fenema in voltallige openbare zitting
bijeenkwam nodig, om de 18 punten tellende agenda af te werken,
die dan ook slechts weinig belangrij ks bevatte." _
Benoeming
Tot lid van het Algemeen bestuur
van stichting „Touring Zandvoort"
voor, de plaatselijke afdeling van de
Nederlandse Bond van logies-pensionen
aanvcrwantebedrijven
(LPAB) werd met algemene stemmen herbenoemd de heer J. W. van
der Werff, Hogeweg 34.
Provinciale bestuursschool
Het voorstel, om toe te treden tot
de Gemeenschappelijke
regeling
voor de stichting van een provinciale bestuursschool voor de vorming van provinciale en gemeentelijke bestuursambtenaren, ontmoette aanvankelijk enige bezwaren bij
de heren W. v.d. Werff en W. J.
Gosen die de noodzaak van zulk
een school niet inzagen, althans niet
provinciaal, doch hoogstens landelijk. Na een uiteenzetting van de
voorzitter, die betoogde, dat het luttele bedrag dat hiermee gemoeid is,
namelijk »voor Zandvoort ongeveer
ƒ 600,— zeker verantwoord moest
worden geacht, werd het voorstel
echter met algemene stemmen aangenomen.
Verhoging jaarwedde wethouders
De drie wethouders verlieten de
zaal, toen de voorzitter zijn .voorstel ter tafel bracht om de jaarwedde van de wethouders - op verzoek
van Gedeputeerde Staten - met ingang van l januari 1963 van ƒ 6360,te brengen op ƒ 7140,- en met ingang
van l januari 1964 op ƒ 8220,-. „
Slechts de groep Breure, (de heren
L. J. Breure en J. Koning) bleken
hiertegen. Zij vonden deze bedragen te hoog en de huidige salariëring ruim voldoende, temeer omdat
de taak van de Zandvoortse wéthouders huns inziens geen hogere
salariëring vraagt. "
De heer C. Slegers sprekend als
oud-wethouder met een jarenlange
ervaring als zodanig, meende ,dat
het dienen van de gemeentebelangen
die een goede wethouder moet voorstaan, ook in Zandvoort een dagtaak
kan inhouden. Ook mevrouw Molen de heren L. Sok, D. Petrovitch
en W. J. Gosen verdedigden
het
voorstel krachtig. De heren Breure
en Koning bleven echter hun standpunt handhaven. De voorzitter wees
er op, dat de taak van de Zandvoortse wethouders met de dag in
belangrijkheid stijgt en zal blijven
stijgen, naarmate de gemeente zich
de komende jaren gaat uitbreiden.
Spreker haft de grootste'waardering
,voor de huidige drie wethouders,
die hun taak op uitnemende wijze
"vervullen" en~van wie' hij zeer veel
steun" ondervindt in prettige onderlinge samenwerking
Het voorstel
werd hierna aangenomen met aantekening, dat de heren Breure en
Koning' ertegen waren.
Hamerpunten
Zonder debat werden vervolgens
een aantal punten door de raad aanvaard. Allereerst een wijziging van
de destructie-verordening.
r
Besloten werd lot aankoop van het
pand Parallelweg 17 en 17a voor
een totaalbedrag van ƒ 13.000,—. De
woningen zullen worden afgebroken, wanneer het wederopbouwplan
„zeereep-midden" dit noodzakelijk
maakt en tot zolang normaal blijven verhuurd. Enkele partiële wijzigingen van
stedebouwkundige
plannen werden goedgekeurd, namelijk teneinde de bouw mogelijk
te maken van een transformatorhuisje door het P.E.N, aan-het Dennenpad, van het bouwen van
een Supermarket door het Albert Heijn concern aan de Grote
Krocht en de bouw van een benzine-service-station met woning aan
de van Lennepweg-hoek Parallelweg.
De raad ging akkoord met \^rschillende wijzigingen in de verordening,
regelende de samenstelling» en werkkring van de schoonheidscommissie,
waardoor onder andere werken,
waarover de Directeur van Publieke werken zelfstandig kan Nbeslissen, werden gebracht van ƒ 2000,—
op ƒ 4000,-.
Voor de uitbreiding van de mobilofooninstallatie van de Zandvoortse politie werd een krediet uitgetrpkken van ƒ 14.500,—.
Nieuwe 'pensioenmaatrcgelen voor
wethouders en weduwen en wezen
van wethouders werden
goedgekeurd en een krediet van ƒ 3350,—
werd verleend voor het aanbrengen
van enkele voorzieningen in de
openbare U.L.O. school, terwijl financiële medewerking werd toegezegd voor het opnieuw beplanten
van het terrein rondom de Beatrixschool, nadat de hier staande dennen werden gokapt teneinde de dennescheerder te kunnen uitroeien.
Tenslotte werd in verband met
brandrisico een wijziging in de politie verordenng aangebracht betreffende de vergunning tot het hebben/gebruiken van een garage.

Voor een goede
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Op monturen
Erkend fondsleverancier
vastgestelde vergoeding.
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

1
Bouw nieuw bejaardentehuis
Een voorstel was ingediend om in
samenwerking met de Nederlandse
Centrale voor Huisvesting van Bejaarden (N.C.H.B.) te komen tot de
bouw van een bejaardentehuis, gelegen aan de Lijsterstraat, op een
terrein tegenover de Wilhelminaschool. Nadat de bouw zal zyn geIrealiseerd, zal de exploitatie van het
tehuis worden overgedragen aan een
particuliere stichting, gevormd uit
inwoners der gemeente.
Verschillende raadsleden hadden
hierover enkele vragen die door de
voorzitter en de wethouder mevr.
C. Stemler-Tjaden werden beantwoord. Hieruit bleek, dat het aantal bedden tussen de 80 a 90 zal zijn
en dat in de eerste plaats het tehuis bestemd zal worden voor Zandvoortse bejaarden. Na deze uiteen-'
zetting betuigde de raad haar volledige instemming met dit voorstel.

legenheid blijft het en weljicht is
straks wat het verenigingsleven betreft wel een modus te vinden.
De heren Slegers, Breure en Hôse
haakten in op de plaats gehad hebbende nozemrelletjcs op zondag 19
april. De heer Hose bracht hulde
aan de politie, de heer Slegers wilde
als zy'ns inziens enige remedie een
hardhandig optreden en „meteen
maar op hun duvel slaan" en de
heer Breure zag meer heil in het
openstellen van de openbare bibliotbeek, opdat men daar zou kunnen
lezen. Het laatste achtte de voorzitter een gevaarlijk experiment,
doch het bestuur zou het eens kunnen proberen.
. Overigens verklaarde de burgemeester dat met alle middelen tegen herhaling zal worden opgetreden en ordeverstoringen niet zullen
worden ^ geduld, waarbij de politie
voortdurend paraat zal blijven.
De heer Koning vroeg wat er deze
zomer gebeuren gaat met de snelboot van de politie en wilde weten,
waarom de politie reddend zwemmen leert in Haarlem, terwijl ook
de Zandvoortse reddingsbrigade deze lessen geeft. Tenslotte wilde hij
graag van de voorzitter horen, of
do politie deze lessen zelf betaalt
of dat dit uit de gemeente-pot geschiedt.
De voorzitter verklaarde, niet te
weten, waarom de politie niet van
de gelegenheid gebruik gemaakt die
de
Zandvoortse reddingsbrigade
biedt om reddend zwemmen te leren
Hij zou dit nader onderzoeken. De
kosten voor deze lessen worden betaald via de politie-begrotmg. Wat
de snelboot betreft, is er nog steeds
geen goedkeuring van G.S. betreffende het aanschaffen van een Rana
boot, waartoe de raad vorig jaar
besloot. Daarom moet de bestemrning van de snelboot nog even
worden afgewacht, doch in elk geval zal de politie ook de komende
zomermaanden over een boot moeten beschikken, welke dit dan ook
zal zijn.
Tenslotte kreeg de heer Slegers
gaarne toestemming om een verslag
in „Cobouw" van" de stedebouwkundige Ir. Nix over de toekomstbebouwing van Zandvoort, dat
spreker bijzonder aantrekkelijk en
interessant noemde, voor de raadsleden in portefeuille te leggen.
Om precies 9 uur werd de vergadering daarop door de voorzitter
voor gesloten verklaard.
K.

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

750 gram SCHOUDERCARBONADE
500 gram DOORR. RUNDERLAPPEN
750 gram LENDE ROLLADE
150 gr. Gel. Lever
150 gr. Pekelvlees
250 gr. Gek. Worst

ƒ 4,25
. . ƒ 2,75
ƒ 6,-

VOOR DE BOTERHAM:
98 et.
250 gr. Leverworst . . . . 80 et.
90 et.
150 gr. Ham
98 et.
95 et.
150 gr. Pork
65 et.

100 gr. Gehakt, 100 gr. poulet en l mergstaaf

Viering

ƒ 1,25

Koninginnedag

De Oranjevereniging „Zandvoort"
had de viering van Koninginnedag
Nieuwe woningbouw
1964 sober, doch aantrekkelijk voorEen grondvoorschot en een bouwal voor de jeugd, opgezet.
voorschot werden toegezegd aan de ^
De dag werd begonnen met het
Woningbouwvereniging „Eendracht
officieel hijsen van de driekleur aan
maakt macht" voor de bouw van 12
de vlaggemast op het Raadhuisplein
vrije-sector-woningen met 11 gara-.j
door de Zandvoortse padvmdsters
ges aan de Reinwardstraat en 32
en padvinders.
woningwetwoningen en 11 garages
De drumband van de Zandvoortse
aan de Leeuwenhoekstraat en de
muziekkapel, voor het eerst gekleed
Pasteurstraat in Zandvoort-noord. ,
in nieuwe uniformen,' namelijk
De hiervoor benodigde grond werd*
scharlaken rode jasjes, witte broevoor de totaalprijs van ƒ 125.000,—K
ken en rokken en felrode laarzen,
aan genoemde woningbouwverenidie een bijzonder geslaagd geheel
ging verkocht. De heer Koning ver- •
vormden en een fleurige, kleurige
zocht aantekening, te hebben tegenj,
indruk gavn, maakte daarna een
gestemd, omdat hij zich niet kon,,
mars door het dorp en haalde een
verenigen met het verstrekken van*
deel van de schooljeugd op, die omvoorschotten voor de bouw van ga-?
streeks 10 uur voor het Raadhuis
rages.
stonden opgesteld voor een aubade
Rondvraag
aan de burgemeester en diens echtgenote, die om precies 10 uur op het
De heer L. Sok vroeg naar de toebordes van het Raadhuis verschenen
komstige bestemming van theater
en hartelijk werden toegejuigt. Met
'Monopole. Hij achtte de thans plaats
een bijzonder geslaagde begeleiding
hebbende onderhandelingen funest
van de Zandvoortse muziekkapel
voor het verenigingsleven, dat dan«
onder leiding van de heer J. J.
van elke
uitvoeringsmogelijkheid
Wildschut voerde hierna de verzazal verstoken zijn.
melde schooljeugd een zestal vaderDe voorzitter antwoordde, datijsr inlandse liederen uit onder leiding
derdaad onderhandelingen gaande
van de heer G. H. Loogman. Het
zijn over dit theater, thans nog in
werd een indrukwekkende
manigebruik als bioscoop. Waartoe deze
festatie van trouw en aanhankelijkzullen leiden, zal moeten worden
heid aan het Oranjehuis de zang
afgewacht, doch een amusementsgeklonk welhaast volmaakt en werd
naar een climax gevoerd door een
zeer geslaagde canon, die uiterst gedisciplineerd werd ten gehore gebracht. Het was een kostelijk gezicht, de grote schare kinderen voor
het Raadhuis bijeen te zien, getooid
Op treffende en indrukwekkende
van het onderwijs afscheid nemende
met hoedjes en mutsen die voor
wijze heeft Zandvoort zaterdag j.I.
onderwijzeres gedurende 34 jaar in
deze gelegenheid door een gulle inafscheid genomen van een onderdo Wilhelminaschool werd vergezetene van Zandvoort aan het
wijzeres, die in de badplaats een
richt, feliciteerde haar met de hoge
Oranje-comité waren geschonken.
welhaast legendarisch figuur werd,
Koninklijke
onderscheiding, die
De burgemeester hield een tref42 jaar in totaal het lager onderwijs
fende toespraak tot de jeugd, waarslechts weinigen bij het lager onderdiende, waarvan 34 jaar aan de
wijs is ten deel gevallen en schonk
in deze erop wees, dat de gebeurteOngecorngeerd.
Wilhelminaschool in Zandvoort,
haar namens het schoolbestuur een
mejuffrouw A. H. Janssen, die wepiek up installatie met platen.
ZANDVOORTS MIDDENSTAND
gens het bereiken van de pensioenHet; hoofd van de school, de heer
IN SLOTVERGADERING BIJEEN
gerechtigde leeftijd afscheid nam • P. K. van den Houten, verklaarde,
van- het 'Ondcrwys,-waarin-zy- haar
dat-mejufforuw -Janssen • gedurende- „In restaurant.j.Zomerlüs.t" kwam
de~~Zandvoórtse Handelsvereniging
levenstaak zag. Een afscheid waarde 34 jaar dat zij de Wilhelmihadonderdagavond 23 april in de laatbij uit alle lagen van de Zandvoortschool diende, een bijzonder prettig
ste vergadering .in dit winterseizoen
se bevolking acte de presence werd
collega was en een ongelofelijk
bijeen, onder leiding van de voorgegeven en dat zijn hoogtepunt
moedige onderwijzeres, bij wie
zitter, de heer H. Hildering
vond in het opspelden van de erezelfs de „zwaarste jongens" niets
Deze wees er in zijn openingsmedalje in goud, verbonden aan de
hadden in te brengen. Wat zij aan
woord op, dat de seizoenverlichting
Orde van Oranje Nassau.
leerlingen af leverde, was altijd goed.
in de Haltestraat, Kerkstraat en
Zelfs bij de relletjes van j.I. zondag
Om 10 uur hadden zich in het
Grote Krocht nog vóór de komende
wist
zij
een
dertigtal
nozems
van
speellokaal van de Wilhelmina kleuPinksterdagen
zal branden en
het
Schoolplein
te
verwijderen
zonterschool aan de Lijsterstraat zeer
toonde er zich bijzonder verheugd
der
sabel
of
gummistok.
(Grote
velen verzameld, die mejuffrouw
over, dat ook de Kerkstraatveremhilariteit).
'Janssen bij haar binnenkomst met
ging weer tot deze verlichting had
De
heer
N.
H.
van
Wijk,
spreeen spontaan applaus begroetten.
besloten, nadat het enige tijd de
kende namens het personeel, merkte
De voorzitter van de huldigingsvraag was geweest of dit mogelijk
op
dat
mejuffrouw
Janssen
bij
de
commissie, de heer M. H. van Wijk
zou zijn, omdat verschillende win-collega's
een
bijzondere
plaats
insprak een welkomstwoord, speciaal
keliers niet wilden meewerken.
nam door haar prettige omgang en
tot de autoriteiten, onder meer
Spreker memoreerde de belangrijkgroot
begrip
voor
moeilijkheden,
Zandvoorts burgemeester, de korpsheid van deze «verlichting, die in
waarvoor
zij
altijd
een
oplossing
chef van politie, de wethouder van
Zandvoort tijdens het seizoen, niet
wist. Hij schonk haar namens het
Sociale en Culturele zaken memeer kan gemist worden en sprak
onderwijzend
personeel
een
ligstoel.
vrouw Stemler en het oud-schoolde hoop uit, dat binnen afzienbare
Het
oud-schoolhoofd,
de
heer
J.A.
hoofd, de heer A. J. Wagtcndonk,
tijd een uniforme verlichting voor
Wagtendonk,
herinnerde
aan
de
speciaal met zijn echtgenote voor
het gehele dorpscentrum zou ontvele
jaren
samenwerking
met
dit gebeuren uit Velp overgekomen.
staan.
mejuffrouw Janssen in onverdroten
Het woord werd allereerst gevoerd
Wat de relletjes betreft, die de
trouw en grote plichtsbetrachting.
door de burgemeester, die de grote
afgelopen zondag in het dorpsEen
onderwijzeres,
die
altijd
naar
verdienste van mejuffrouw Janssen
centrum plaats hadden, verklaarde
iets nieuws zocht en naar verbetevoor het onderwijs in Zandvoort in
spreker met nadruk, dat de vereniring
van
het
onderwijs
en
daarom
treffende bewoordingen schetste,
ging bij voorbaat akkoord gaat met
steeds met haar tijd meeging.
een. verdienste, waarvan de betekealle maatregelen die de overheid
Het
hoofd
van
de
kleuterschool,
nis moeilijk in woorden is uit te
gaat nemen tegenover een mogeiyk
mejuffrouw A. Smits, verklaarde,
drukken. Ook herdacht spreker het
herhaald optreden van jongelui die
dat
nimmer
een
tevergeefs
beroep
prachtige w^rk, dat mejuffrouw_
trachten de orde te verstoren.
mejuffrouw Janssen werd geJanssen als leidster en hoofdleid-- op
Nadat spreker een uitvoerig verdaan
en
schonk
haar
uit
dankbaarsier voor de Zandvoorlse padvindeslag had gegeven over de vergadeheid
een
boekenbon.
rij verrichtte. „U hebt dikwijls onring der Middenslandsbonden in
Namens de oudercommissie sprak
gelofelijke prestaties verricht bij Uw
Scheveningen betreffende de vertimevrouw
Rinkel,
die
een
gramoopvoedkundig werk" zei
spreker
cale prijsbinding, bracht de heer
foonplaat aanbood en namens de
onder meer „en als er geld voor
Hildering de vijfdaagse werkweek
oud-collega's
mevrouw
Visser,
die
was, zou ik van U m Zandvoort een
ter sprake, die door hem voor de
haar afscheidswoord vergezeld deed
standbeeld willen hebben." Als perwinkeliers een brandend vraagstuk
gaan
van
een
boekenbon.
soonlijk geschenk overhandigde de
werd genoemd. Spreker zette het
Tenslotte spraken namens de
burgemeester haar vervolgens een
standpunt van de bonden uiteen en
broers en zusters de heer N.J.Jansboeket van 40 rozen, namelijk tien
meende, dat hier voorlopig nog van
sen, namens de Chr. U.L.O.-school
rozen van elke zoon, die bij haar in
een probleem sprake is, dat echter
de heer J. Kiewiet, namens de Made klas hadden gezeten.
vóór l maart 1965 dient te zijn opriaschool de heer C. P. M. Bosman,
Tenslotte deelde Mr. van Fenema
gelost. Het ziet ernaar uit, dat een
waarna een oud-leerling uit Laag
mee, dat ook van buiten Zandvoort
vrije maandag landelijk zal worden
Keppel, een der eerste scholen waar
belangstelling en waardering waren mejuffrouw Janssen werkzaam was,
ingevoerd. Wat Zandvoort betreft
gebleken voor het opofferend werk,
zou dit mogelijk alleen gelden voor
n.l. de heer Wagelaar, de rij der
dat mejuffrouw Janssen voor de
de winterperiode, daar voor het
Nederlandse jeugd verrichtte en : sprekers sloot.
zomerseizoen dispensatie zal kunverklaarde daarop, dat het H. M.
Tenslotte kwam mejuffrouw Jansnen worden gevraagd. Uitvoerig
de Koningin behaagd had haar te
sen zelf aan het woord, die verwerd over dit vraagstuk daarna
begiftigen met de ere-medalje in
klaarde: met stomheid geslagen te
gediscusieerd, waarbij, diverse megoud, verbonden aan de Orde van
zijn over deze huldiging".
ningen naar voren kwamen.
Oranje Nassau, welke hoge onderZij meende, die niet te hebben
Wat betreft de gehouden enquête
scheiding haar daarna, onder een
verdiend, omdat zij slechts een opover een wijziging van de winkelharteiyke omhelzing, door de burdracht volvoerde, die haar, van
sluiting in het voor- en na-scizocn,
gcmeester op de borst werd gespeld.
jongsaf gegeven werd, en waartoe
deelde de voorzitter mede, dat hierSpontaan zongen daarop de aanzij zich steeds als jong meisje aantoe eerst het volgende seizoen zal
wezigen het eerste couplet van het
getrokken gevoelde. Bekend staande
kunnen worden overgegaan, omdat
Wilhelmus.
als „de strenge juffrouw", had zij
de bekrachtiging van het vereniNadat de heer Van Wijk een teleervaren, daarvoor vriendelijkheid,
gings-voorstel over teveel ambtegram had voorgelezen van de ouderkentelijkheid en dankbaarheid te
lijke schijven moet lopen en derhebben terugontvangen, waarbij zij
burgemeösler van Zandvoort, de
halve vóór het komende seizoen niet
heer H. van Alphen, die niet aanalles slechts deed in het belang van
meer kon worden bewerkstelligd.
wezig kon zijn en. zijn schriftelijk
het kind. Dank bracht zij tenslotte
In oktober a.s. zal het voorstel opvoor de Koninklijke onderscheiafscheidswoord vergezeld deed gaan
nieuw bij de daarvoor in aanmervan een boekenbon, was het woord
ding, aan allen, die haar deze afking komende instanties worden inscheidsmorgen onvergetelijk hadden
aan de voorzitter van het schoolgediend, zodat dus dit jaar alles
bestuur, Ds. C. de Ru. Deze hergemaakt, doch bovenal aan God,
nog by het oude bluft.
innerde eraan, dat het voor deze
die haar de kracht gaf, dit mooie
Tijdens de rondvraag kwam de
onderwijzeres met een zo prachtige
werk te doen.
voorzitter tot de konklusie dat —
Na dit officiële afscheid kregen
staat van dienst, zeer moeilijk moest
in tegenstelling tot vroeger jaren
in 'de middaguren oud-leerlingen,
zijn een streep te zetten onder haar
toen men hiertegen sterk gekant
ouders en belangstellenden gelegenlevenswerk. Hier was immers bewas — thans meer en meer de wens
heid afscheid te nemen van de zo
langstelling en liefde voor het ongaat leven, om de Kerkstraat in het
geliefde onderwijzeres. Verscheidene
derwij s, zoals men dat slechts zelzomerseizoen te verbieden voor alle
uren was het een voortdurend koden aantreft, gedreven rtoor een
rijverkeer en er een zgn. „flaneermen en gaan, waarbij talrijke
groot gevoel van naastenliefde.
straat" van te maken, een gedachte
bloemen en geschenken nog werden
Namens het bestuur bracht spr.
die het komende najaar aan de orde
dank voor alles, wat door deze thans
overhandigd.
zal worden gesteld.

Afscheid mej. A. H. Janssen
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nissen, in en rondom het Koninklijk
huis in de laatste maanden tot gevolg hadden gehad, dat de Koningin, doordat het volk met intiem
huiselijke omstandigheden werd geconfronteerd, nog dichter bij haar
volk was komen te staan. Wat Spanje betreft meende spreker, dat dit
land, werkend aan een betere toekomst, er alleen maar wel bij zal
kunnen varen, dat een telg van het
Oranjehuis zich met dit land gaat
bemoeien.
Spreker las vervolgens een felicilatiebrief voor aan de Koningin en
verzocht twee leerlingen van elk der
Zandvoortse scholen totaal 14 jongcns en meisjes op het bordes te
komen, om deze brief namens de
Zandvoortse jeugd te ondertekenen,
waarna deze naar Soestdijk werd
gezonden, begeleid door een persooniyke felicitatiebrief van de burgemeester.
In de middaguren waren aantrekkelijke wedstrijden georganiseerd
voor de jeugd van 4 t.m. 12 jaar op
het oude hockeyveld in Zandvoortnoord en in de duinen bij en op de
Tolweg in Zandvoort-zuid. Ruim
duizend kinderen namen aan deze
spelen deel die bijzonder goed waren
georganiseerd en rijk gevarieerd,
terwijl er vele prijzen te winnen
waren en tractaties niet uitbleven.
Zo druk als het rles middags was,
?p stil was het des avonds, waaraan
de lage temperatuur zekker niet
vreemd was. Dit laatst was er dan
ook de oorzaak van, dat de belangstelling voor het concert, dat de
Zandvoortse muziekkapel onder leiding van directeur J. J. Widschut
gaf m de muziektenl op het Raadhuisplein, slechts weinig
belangstelling trok. Vanuit de werkkamer
van de burgemeester in het Raadhuis werd dit concert door Mr. van
Fenema en echtgenote gevolgd. Een
programma van populaire en licht
klassieke muziek werd uitgevoerd,
waaraan van 9 uur af ook de drumband medewerking verleende.
„OP HOOP VAN ZEGEN"

SPEELDE
„TUSSEN EB EN VLOED"
In theater Monopole gaf de Zandvoortse toneelvereniging „Op hoop
van zegen" dinsdag- en woensdagavond j.I. opvoeringen van de
toneel-romance ,.Tussen eb en
vloed" van Ben van Eysselsteijn,
waarvan wij- de slotopvoering meemaakten.
Vooropgesteld zij, dat dit spel,
zich afspelend omstreeks 1794, aan
amateurs zeer hoge eisen stelt, speciaal wat betreft hel zich verplaatsen in de tijd van 170 jaar geleden.
Bovendien vragen inhoud en dikvvijls zeer lange dialogen het uiterste van het amateurtoneelspel en in
dit licht gezien is de vraag gewettigd of „Op hoop van zegen" met
het kiezen van dit veeleisende werk
niet wat te hoog gegrepen heeft.
We hebben van dit ensemble, dat
bogen kan op een jarenlange toneelervaring, betere uitvoeringen gezien, wat niet wegneemt, dat we
voor hetgeen deze avond werd gepresteerd, veel bewondering kónden hebben. Wat we echter misten
was de sfeer, de spanning, de emotie en angst, die dit werk in de eerste plaats vragen,
De costuums bleken echter met
zorg gekozen te zijn en alle lof voor
Wim Sluijs en diens assistenten, die
een suggestief decor wisten op te
bouwen, dat uitstekend de indruk
van een sinds lang in verval geraakt kasteel weergaf. Wat de spelers betreft, overtuigde Jan Bos ten
volle als de gewiekste waard en
smokkelaar Gildas, waarvan hij een
uitbeelding gaf die bewonderenswaardig was. Naast hem was Puck
Cohen-van der Pijl ten voeten uit
de comtesse Germaine, hautain en
waardig gespeeld en boeiend van
begin tot eind. Ook Tineki? Loosvan Dalen als haar dochter Renée
Louise leverde overtuigend spel en
was in haar uitingen van liefde en
verontwaardiging bijzonder sympatiek. Adri Bisenberger, van wie we
reeds meerdere malen zeer goede
dingen zagen, kon ons echter ditmaal als luitenant Lucien Raymond
minder bevredigen. Zijn spel bleef
wel erg aan de oppervlakte en
emotieloos. Het was dit viertal dat
het stuk droeg en waarbij de talrijke bijrollen over het algemeen op
bevredigende wijze werden gebracht. Het grote aantal werkende
leden, waarover de vereniging beschikt, kwam deze avond wel duidelijk tot uiting. We zagen er velen
die we in lange tijd op de planken;
gemist hadden. Zulk een ledenaantal stemt in deze tijd, waarin
het amateur-toneel over de gehele
linie met gebrek aan leden te kampen heeft, wel lot bijzondere
vreugde.
Tenslotte hadden we veel respekt voor regisseur Joop Bisenberger, die dit zware werk heeft
aangedurfd en er zelfs een bevredlgend resultaat mee wist te bereiken,
al zal hem deze zeer moeilijke opgave heel wat hoofdbrekens hebben gekost.

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896

ZANDVOORT

Dé speciaalzaak in wy'nen en gedistilleerd

Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGERIJ

Voor Moeder
alleen het bestel

HALTESTHAAT 12 - TELEF. 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
200gr.Pork
ƒ0,59

:00

Zandvoortselaan 167 - Tel. 40270

Vraagt naar onze speciale wynaanbiedingen!

Cor van Eldik

Rund-, Kalfs- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.
VOOR DE BOTERHAM:

HEEMSTEDE
/ AERDENHOUT
x

^ pekeivlees en 100 gr. Lunchworst ƒ 0,85

250 gr. Gelderse gekookte worst
ƒ 0,85
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) /1,10
Ziet onze etalage!

Adverteren doet verkopen!

Grote sortering BONBON-DOZEN.
VRUCHTEN - TABLETTEN
Luxe trommeltjes - Rumbonen
LIKEUR- EN KERSENBONBONS
Alles in luxe verpakking.

Lijndienst G. M. Dulneveld
Zandvoort-Haarlem-Amsterdam v.v.

verzoekt U door deze beleef d ^vanaf
l mei voor het opgeven van vervoersopdrachten dit te willen doen
via

Chocolaterie M. C VAN NOL
TELEF. 2364
GARAGE

Autofinanciering

JAC.

Assurantie en financieringskantoor

J. S. FOLKERS
Dr. Schaepmanstraat l
Tel. 4580 - b.g.g. 3283
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ALLE VERKADE ARTIKELEN!

Aanbrengen, van goederen en mondelinge opgave voor vervoer gaarne
GROTE KROCHT 18.

Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

IO mei Moederdag
Geef voor MOEDERDAG een mooie portemonnaie! Wij hebben daarin een grote sortering!
Suède Dames- en Herenjasjcs m div. kleuren.
Voor maatwerk kunt U. ook bij ons terecht.
Leuke Nappa Dames pullovers. Uni kleuren
SHAWLS. Reistassen, boodschappentassen,
schooltassen, schoudertassen, clippertassen,
diploma tentassen.

Wij danken U voor Uw medewerking en bevelen ons beleefd bij U
aan.
G. M. DUINEVELD.

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

Jlevfoucant JudoBoulevard de Favauge 10 - Zandvoort
biedt U datgene, wat de meest verwende gastronoom wenst.
'
Een gezellig etentje en een kostelijk
uitzicht op zee!

«LEBRU»

Onze chef-kok beveelt U aan:
Diverse kip-menu's, Tournedos-Hawaïan, Saté.

Voor ai Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

WIJ GEVEN WERKELIJK
, DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et.; kranten 7 et.; plat karton en tijdschr. 5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewatt. deken ,
10 et.; bedvulling 7 et.; bedverén 25 et., alles per,
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et; lood 60 et.;
zink 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot /15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
Wü zijn elke dinsdag' in,Zandvoort!

Telefoon 4419

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bU '
geen gehoor' Zandvoort: 3763)
Haarlem

Verkoop van
olie- en kolenhaarden

Botman is de naam die mij
(werd gegeven,
In Haltestraat 9 kwam ik thans
(te leven,
In 't voetspoor van Drommel(blijf ik lopen,
En zal sïeeds het nieuwste,
(en 't beste verkopen.

BECKING EN BONGERS
DAVONETTE
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

Populaire prijzen!

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

Wij verwachten U gaarne.

Voor Uw drukwerk:
Drukkerij Van Petegem & Zn.
*

Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

Autoverhuur
ZANDVOORT

VELO wascombinatie

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldafc

vanaf f 598,GRATIS éeN WEEK OP PROEF! Uw oude wasmachine heeft een hoge inruilvvaarde!

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

VELO ook voor T.V., radio's, meubels, vloerbedekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifuges,
haarden enz. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
of vraag vrijblijvend inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort - Telef. 4590

ZONDAG 10 MEI
MOEDERDAG - GESCHENKENDAG!
En daarvoor naar

HALTESTRAAT 14 TELEFOON 2462
EEN GREEP UIT ONZE COLLECTIE:
Lotion en Parfum van Bourjois, zoals Ramage,
Glamour en Soir de Paris, Eau de Cologne van
4711 en Boldoot.
Zeep van Yardley, Tabac en Maja.
Crème van Three Flowers, Hamol en Ponds.
Lipstick en nagellak van Cutex, Peggy Sage en.
Boldoot. Verder smaakvolle toilet en make-up
tasjes.' Kortom een reeks artikelen, waar men
moeder beslist mee verrast.
ZIET DE ETALAGE's.

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
V.W.

TAXI 2600

-

OPEL

-

TAUNUS 17 M

GROTE KROCST 18

weer
in Zandvoort!
Na gedwongen afwezigheid van 3 maanden prijzen we ons gelukkig
weer terug te zijn in Zandvoort, in het geheel gemoderniseerde pand:

KERKPLEIN 3
waar voorheen gevestigd was „Maison de Nouveauté".

Opening vrijdag l mei
Wij zijn thans tevens de leveranciers van de bekende topmerken:

LONERTEX VESTEN EN -PULLOVERS
KERKO

OVERHEMDEN en „WEEKENDERS"

TRENCO OVERHEMDEN en „WEEKENDERS"
FABLO

OVERHEMDEN en „WEEKENDERS"

BOULENOIR

"

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
' Al deze merken uit voorraad leverbaar.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Ziet onze showroom!

«LEBRU»

UW ADRES:

KERKSTRAAT 34

VERSTEEGE & ZN.

Pakveldstraat 21

Speciaal voor Uw
auto, motor en
bromfietsverzekering

-

DASSEN

BURGEMEESTER INSPECTEERDE
RESERVE-POLITIE
- Vrijdagavond j.I. om 8 uur heeft
de burgemeester van Zandvoort,
de Zandv. Reserve Gemeentepolitie
onder leiding van de commandant,
adjudant M. J. Methorst vóór de
ere-tribune op het circuit een inspectie afgenomen en de nieuwe
kprpsbrivetten uitgereikt.
ƒ JHet korps werd n.l. onlangs voorz'ien van nieuwe uniformen, hetgeen
door een royaal gebaar van het gemeentebestuur, voor het
gehele
korps tegelijk, kon geschieden. Leden van het reservekorps Haarlemmermeer en verscheidene leden van
de beroeps-politie woonden deze inspectie bij. Na afloop bezichtigde
de burgemeester tevens het busje,
dat vorig jaar ton geschenke werd
ontvangen en thans door de leden
geheel met eigen middelen werd opgeknapt, voorzien van ramen en
banken, zodat een aantrekkelijk en
doelmatig vervoermiddel werd verkregen.
Na afloop verklaarde de burgemeester in een toespraak in het circuit-restaurant, bijzonder trots te
zijn op dit reserve-politiekorps, dat
een waardevolle aanvulling betekent van het beroepskorps en reeds
verschillende malen zijn nut heeft
bewezen.
Ook de korpschef van politie, de
heer J. D. van Maris liet zich in
dezelfde geest uit en roemde bovendien de prettige verhouding die
er bestaat tussen de Zandvoortse
beroeps- en reserve-politie, een verhouding, die voor een vruchtbare
samenwerking bij voorkomende gevallen onmisbaar moet worden geacht.- Geruime tijd bleef men daarna nog enige genoegelyk bijeen.
JUBILEUM O.S.S.
De - wedstrijden ter gelegenheid
van het 60-jarig bestaan van O.S.S.
worden zaterdag 2 mei a.s. voortgezet met die voor de lagere scholen
in het gymnastieklokaal van de
VPilhelminaschool. De uit zes deelnemers(sters) bestaande
ploegen
zullen een driekamp verwerken.
^ Op het Duinljesveld zal zaterdagmiddag 9 mei a.s. de' reeds aangekondigde feestelijke O.S.S.-jeugddag plaats vinden.
Voor de jubileum wandeltochten
op 30 en 31 mei a.s. over de afstanden 10, 15, 25 en 40 km. door de
Zandvoortse duinen, blijkt grote belangstelling te bestaan.
Op 29 april j.I. v/erd in het raadhuis door burgemeester Mr. H. M.
van Fenema aan het bestuurslid van
O.S.S., de heer M. J. F. Castien, de
Oranje Nassau orde in zilver uitgereikt, voor zijn vele verdiensten op
het gebied van de lichamelijke opvoeding verricht.
VOOR HEN DIE DAMMEN
De belangrijkste partij van de afgelopen week was wel die tussen
de heren Hoekema en v.d. Werff.
De strijd ging gelijk op, beiden gaven elkaar geen duimbreed toe. In
een onoverzichtelijke stand dacht
Hoekema door te breken naar dam,
maar hij vergiste zich en kwam één
stuk achter te staan, wat hem de
partij kostte. Hier de verdere uitslagen:
M. Weber - G. ter Wolbeek 2-0
J. Schuiten - E. Fransen
0-2
C. Draijer sr. - C. Draijer jr. 1-1
J. van Dijk - P. Versteege
2-0
A. Hoekema - L.J. v.d. Werff 0-2
J. Ovaa - J, Schuiten
2-0
T. ter Wolbeek - C. Draijer jn 0-2
C. Draijer sr. - P. Versteege 2-0
M. Weber - J. van Dijk
2-0

Voor moeder
Ligstoel
Strandtassen
Philips Mixer
Philips strijkbout
met regelaar v.a.J
Nova haardrogers
met standaard
Philips Haarföhn
geheel compleet
Tornado Haarföhn
Schemerlampje

ƒ 9,95
•. ƒ 3,95
ƒ29,'"-'
ƒ29,75

Philips Hoogtezon

ƒ54,—

Raamventilator

ƒ59,75

Broodrooster

"ƒ17,50

Automatische
Broodrooster ƒ39,75

ƒ61,—

Electrische Vruchtenpers
(Tornado)
ƒ39,75

ƒ49,75
ƒ24,50
ƒ 3,95

P'ersonenweegschaal .. ƒ19,75
Centrifuges
enz.

ƒ125,-

enz. enz.

Te veel om op'te noemen.
U slaagt bij ons altijd!

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7
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Electro Technisch Bureau
ZWEMMER
Swaluëstraat 6

«

Telefoon 4035

Een moderne electrïsche keuken
del droom van iedere huisvrouw!
In onze showroom demonstreren wij U gaarne
onze ELECTRÏSCHE FORNUIZEN en BOILERS'
Alsmede de fantastisch werkende MD3LE-WASAUTOMAAT.
SPECIALE VAATAPWAS-MACHINES
van de Wereldberoemde Hobart fabrieken.
Voor huishoudelijk en Klein-Horecabedrijf.

In 5 minuten 150 kop en, schotels
gewassen en gedroogd.

Stofzuigers alle merken en
prijzen
Verder een grote sortering electrische apparaten,
keukenklokken, scheerapparaten enz.
Vraagt demonstratie!
Ziet onze etalage voor bUjvende en nuttige = _
M O E D E R D A G G E S C H E N K E N

Op Hemelvaartsdag natuurlijk óók naar

PAVILJOEN-CAFÉ- RESTAURANT

HET KARREWIEL
Strand, zee en duinen In ongerepte schoonheid
Een ideaal rustoord na uw wandeling.
Telefoon^ 02300 - 57325
Schitterend gelegen aan Hollands Noordzeekurt.
PRIMA KEUKEN - onze koffie wordt door een ieder gacp«mdl,
. LUNCH EN DINER TEGEN 'POPULAIRE' PBttZEtf.
BIER EN LIMONADE ELEKTRISCH GEKOELD.

Eigen parkeerterrein en rijwielstalling
Wandelkaarten, verkrijgbaar voor Nat.park „de-Xennemer duinen"
LET OP HET ADRES: Kop Zeeweg, einde Noord' Bbnlevwrd.,
Het gehele jaar geopend.
Exploitatie: J. M. A'. Groenendaal.

Langs de vloedlijn

IEUWSBIA
24e jaargang no. 44

„TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK 15 EN RECHT!"

Een kenmerk van grote en
goede mensen, is, dat zij aan
anderen veel geringer eisen
stellen dan aan zichzelf.
Ebner-Eschenbach.

8 mei 1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort.Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
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Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout
Wethouder Lindeman meent:

Zandvoort moet vechten voor
verbetering der toevoerwegen
Toekomstige badplaats-ontwikkeling wordt geremd
Ook in J 964 nog geen oplossing
De opening van het badseizoen
maatregelen, waarbij we straks al1964 is bijkans weer een feit.
leen maar mogen hopen, dat de te
Het is in dit voorjaar al
Al heeft het koude voorjaar nog
verwachten maatregelen' tijdens de
enkele malen voorgekomen,
maar weinigen verlokt naar de
uitvoering al niet weer door de feidat Amsterdamse families, die
badplaats te komen toch is Zandten worden achterhaald . . .
per auto een dagje in Zandvoort weer gereed om"" de vele
voort waren geweest, des
Want
de onstiumige ontwikkeling
duizenden gasten van dit seizoen
avonds 2>/« uur (en langer...)
van het gemotoriseerde verkeer eist
te ontvangen. Hotels en pensions,
nodig hadden om de hoofdniet alleen verbetering van de bestrand- en seizoenzaken, restaustad weer te bereiken
slaande toevoerwegen, het zal voor
rant en cafe-bedrijven, allen heb(afstand 30 km.). Is het verZandvoort nodig blijken zeer ingrijben weer goede verwachtingen
wonderlijk, dat deze ervaring
pende maatregelen te treffen, die
van de komende zomermaanden.
deed uitzien naar andere en
haar economische ontwikkeling tot
Die overigens snel, veel te snel
sneller te bereiken recreatiein een verre toekomst kunnen
voorbijgaan. Er is ook dit jaar
oorden? Het is daarom van
waarborgen d.w.z. door het aanlegweer uitstekend verhuurd door
het grootste belang voor
gen van een speciale snelweg met
particulieren en de capaciteit voor
Zandvoort, dat hier spdéolg
het achterland, in het bijzonder de
de gasten, die willen volstaan met
een afdoende oplossing wordt
grote steden. Indien dit niet op re„ein Zimmer mit frühstuck" is
gevonden!
delijk korte termijn
gerealiseerd
er ook niet minder op geworden!
'J
kan worden, dan moet met een ernZo leeft Zandvoort weer in de
stige terugslag in het badplaatsbëverwachting van een goed seizoen,
zoek rekening gehouden worden,
Kostbare jaren gingen voorbij (met
waarbij de warme zonnestralen he't
daar andere recreatie-centra (o.a.
praten en plannen maken!) maar in
voornamelijk zullen moeten doen.
ten Z.W. van Amsterdam) wel goed
feite staat ons in 1964 een verkeersWant Zandvoort moet het hebben
en snel bereikbaar zullen blijken
chaos te wachten die alle voorgaanvan de zon!
te zijn.
i
de jaren zal overtreffen!
Dat bewezen reeds' enkele fraaie
Het vraagstuk van de toevoerOok wanneer Zandvoort straks
zondagen in het vóór-seizoen toen
een wandelpier en een Kurhaus
wegen naar Zandvoort is van enoreen gigantische verkeersstroom zich
me importantie, /naar bij verschilheeft zal het nodig zijn, dat het punaar de badplaats bewoog om des
bliek zich snel van en naar de badlende instanties is hiervan tot dusavonds in een nog gigantischer
verre niets gebleken. De ontwikke- . plaats kan verplaatsen. Aanleg c.q.
chaos op onze toevoerwegen te
uitbreiding van bestaande parkeerling van Zandvoort wordt dan ook
stranden . . .
ruimte zal bovendien met kracht
zeker in ernstige mate belemmerd
De nog steeds toenemende „autodoor het uitblijven van afdoende
dienen te worden bevorderd.
dichtheid" van ons goede Nederland
kan dan wel vele beloften inhouden
voor „topdagen" in het a.s. badplaatsbezoek, de keerzijde van de
medaille is, dat het straks nog eens
Onderhoud met -wethouder Lindeman
zover komt' dat vele duizenden er
voor zullen bedanken om "na een
prettige dag aan 'zee des avonds
heeft gericht op de toekomstige
Wij hadden dezer'dageii een on..stapvoets" huiswaarts te keren op
ontwikkeling van de badplaats. Dederhoud met de Zandvoortse wétverstopte wegen en onder het oorze valt of staat met de, toevoerhouder voor de Bedrijven (Openbare
verdovend geloei van een claxonwegen.
Werken), de heer J. L. C. Lindeman,
concert, dat horen en zien doet verdie in dit verband een uiteenzetting
Wethouder Lindeman mag zich
gaan.
gaf van de huidige stand van zaken.
verzekerd weten van de steun der
Want dit verschijnsel is zo lang- Er zijn - zo vertelde hij ons gehele bevtolking bij zijn strijdzamerhand practrjk geworden op de
reeds geruime tijd besprekingen
vaardige stellingname met betoevoerwegen naar de badplaats.
gaande over het dringende vraagtrekking tot deze zozeer belangDes morgens gaat het veelal nog
sluk van de toevoerwegen naar
rijke zaak voor Zandvoort en wij
redelijk omdat men niet in een geZandvoort. Niet alleen dat w ij .hier-'
wachten met belangstelling af hoe
sloten colonne naar Zandvoort komt
omtrent regelmatig met de omligde uiteindelijke beslissing zal zijn!
maar des avonds na half 5 is het
gende gemeenten contact hebben,
Tenslotte is het toch zo, dat Zandzowel op de Zandvoortselaan als op
zeer in het bijzonder is dit een
voort het zich niet kan veroorlode Zeeweg onmogelijk geworden om
vraagstuk, dat wij met Gedeputeerven de slagaders te laten dicht
langer dan 2 minuten te rijden . . .
de Staten van Noordholland hebben
knijpen, die zijn excistentie moeIeder ogenblik staat de file stil en
te regelen. Tussen dit college en ons
ten waarborgen!
moet men soms een kwartier tot
gemeentebestuur bestaat echter een
20 minuten wachten alvorens men
zeer verschillend inzicht ten aanzien
KURHAUS EN PIER.
weer een eindweegs verder kan rijvan de oplossing met als gevolg,
den.
.
dat er voorlopig nog steeds niets geIn het vervolg van ons gesprek hebbeurt. Bij G.S. is men van mening
ben we de pierplannen en de wenZandvoort heeft ontegenzeggelijk
dat een belangrijke ontlasting van
selijkheid voor Zandvoort van een
nog altijd een grote aantrekkingshet verkeer langs de Zandvoortsenieuw (derde) Kurhaus besproken.
kracht voor het publiek, maar het
laan kan worden verkregen door
Wethouder Lindeman is zonder
dreigt zijn populariteit te verliezen
ongeveer ter hoogte van het Huis
twijfel een voorstander van een
door de volslagen verkeers-chaos,
in de Duinen een splitsing te mawandelpier, al kan hij zich indendie er na iedere drukke dag ontv
ken door een Noordelijke- en een
ken, dat er mensen zijn, die door
staat.
Zuidelijke randweg- die Zandvoort
deze bouw een verstoring van de
Dit is overigens in geen enkel
zal omsluiten. Ons college ziet echongerepte kustlijn moeten vaststelopzicht de schuld van Zandvoort,
ter de oplossing door reeds ter hooglen en er daarom bezwaren tegen
integendeel, ons gemeentebestuur- te" van Aerdenhout een splitsing te
hebben. Anderzijds achtte hij de
heeft bij herhaling aangedrongen
maken naar Noord- en Zuid, waarwandelpier een zeer grote aanwinst
op verbetering van de toegangswebij de Zandvoortselaan voor het lovoor Zandvoort in het recreatieve
gen, op ontlastingsmogelijkheden
cale verkeer gehandhaafd kan worvlak en hopelijk zou een Kurhaus
voon deze nog steeds groeiende verden.
kunnen bijdragen om Zandvoort
keersstroom, die in de zomermaanook in de winter een grotere aanHierbij doen zicti natuurlijk wel
den koers naar de badplaats zet . ..
trekkelijkheid te verlenen. Hij hoopbepaalde moeilijkheden voor (b.v.
maar wij hebben het hier niet alte van harte, dat de Rijksgoedkeuleen voor het zeggen. We komen, zijn er bezwaren van de zijde der
ring voor beide projecten spoedig
Amsterdamse
Duinwaterleiding)
hier straks nog uitvoerig op terug.
zal worden verleend.
maar aan de andere kant moeten
Maar we willen bij voorbaat vastwij de meest gunstige oplossing voor
In wethouder Lindeman heeft
stellen dat ook seizoen-1964 weer
Zandvoort zien te vinden en ook de
Zandvoort een warm voorvechter
zal worden geconfronteerd met dit
meest spoedige, want het is zo langgevonden voor zijn belangen. Hij
zeer dringende vraagstuk, waarbij
zamerhand een wurgende situatie
ziet de dingen scherp en heeft bij
we helaas moeten vaststellen, dat
voor de ontwikkeling van Zandvoort
alles het oog op de toekomst gericht.
er óók voor dit seizoen nog geen
geworden.
Ook de Planologische
Ook ten aanzien van de handelenkele verbetering te verwachten is.
dienst had bezwaren, maar toch
drijvende middenstand ziet hij duihouden wij aan ons standpunt vast.
delijk de noodzaak tot uitbreiding
Wethouder Lindeman gaf met grote
van mogelijkheden gedurende de
beslistheid zijn mening weer, dat
winter. Als de Exploitatie Mij.
Zandvoort moet vechten voor het
„Zandvoort" in het nieuwe Kurtotstandkomen van de meest gunhaus warme zeewaterbaden wil
stige oplossing. Geeft men toe aan
aanleggen, dan is dat alleen maar
de meest eenvoudige oplossing dan
lovenswaardig zei hij. Dan trekken
is de kans voor de eerstkomende
we hier speciale gasten aan in de
jaren van de baan om een meer
winter, die normaal naar de excluaantrekkelijk plan uit te voeren. Ook
sieve badplaatsen gaan".
Dr.Ir.Th.Nix, de nieuwe stedebouwUitdrukkelijk stelde wethouder
kundige adviseur van Zandvoort
Lindeman, dat het niet de schuld
heeft zich volledig achter de planis van het gemeentebestuur, dat er
nen van het gemeentebestuur geaan de Noordbouleyard nog zoveel
plaatst, waarbij hij zich speciaal
onbebouwde grond ligt. Het wachten

is steeds geweest op het particulier
initiatief. (Nu dit er is, moet er
weer gewacht worden op het Minislerie . . . St.)
Maar toch had wethouder Lindeman alle vertrouwen in de toekomst
van Zandvoort.
— Wij zullen onze medewerking te
allen tijde verlenen aan die plannen, die Zandvoort als badplaats
een nóg betere plaats onder de zon
kunnen verschaffen, besloot hij.
Inderdaad, wethouder Lindeman
die sedert '34 inwoner is van Zandvoort, kent onze Gemeente door en
door. Hij heeft het voor- oorlogse
Zandvoort gekend met zijn aantrekkelijke Boulevards en zijn
ruime hotel-accomodatie. Hij weet
dat Zandvoort nog steeds de oude
luister niet heeft hervonden . . .
Maar zijn strijdlust en zijn oprechte wil om de belangen van
onze plaats te dienen houden een
goede belofte in!
Mensen als hij heeft Zandvoort
nodig! Broodnodig!
Zandvoort, april 1964.

'Steen

' H OO G W A T E R
mei:
Strand
H.W. L. W. H.W. L.W. berijdbaar
10 •2.13 10.— 14.36 22.30 6.00-12.30
11 2.54 11.— 15.19 23.- 7.00-13.00
12 3.36 11.30 16.01 24.- 7.30-14.00
13 4.17 12.— 16.45 24.30 8:00-14.30
14 5.03 0.30 17.30 13.— 9.00-15.30
15 5.48 1.30 18.17 13.30 9.30-16.00
16 6.39 2.- 19.10 14.30 10.30-17.00
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

Telvf. 2065

-

Haltestraat 57

Serie
1964

48 cm. beeld /825,-;

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties tuuis

:i

Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 149,ƒ168,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

m•H
\:
41'

Haltestraat 53
Wij hebben een grote collectie
al is de winkel maar klein!

l
'ir

U-.k'uiU,-; toch. ook rekenen en
••'' vergelijken l

20% KORTING
.
op alle
stoomgoederen
mits gebracht en gehaald t>U

Een hoekje in onze showroom

CHEM. WASSERIJ en

KEYSER

/t JnteeUuc'

11.
j!

'l

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

.KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653
Ook voor. stoppage

fl:
De Veenendaalse
Haltestraat 55
Ie keus, naadloze

NYLONS
zeer goede kous

Radiatoren en
Plintverwarming
.TECHNISCH WERK*
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

maat 8'A-11

95 et. per paar
Ook verkoop van LIBELLE
en SUPP-HOSE kousen.
Ziet onze etalages voor mooie
en nuttige geschenken voor
MOEDERDAG.

Dranken bestellen? OAflO
Brokmeier bellen!
L\)\)L
voorjaar 1964

Óók voor Moederdag!

HOTEL 80UWES
Annex CABARET, EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend
Van 8 t.m. 14 mei, elke avond
8.30 uur:
Het gevierde Italiaanse orkest

„Quartetto Salerni"

*

Duo Walczak
Acrobatische Dans.

SALON DE COIFFURE

The Heirolls
met verbluffende toeren
op rolschaatsen.
Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.

Moeder's

*
Zondag MATINEE
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wijzigingen voorbehouden.

INDISCH ETEN?
Dan naar
Indisch Restaurant

Komt ook dit jaar van
PARFUMERIE

WULLUM V.d. WURFF:
D'er benne in Zanvert meer
verkeersborde as verkeerswegc i . .

59 cm. beeld /89S.—.

is niets te mooi en niets te fijn
Alles voor Haar bij:
.
PARFUMERIE, , ..

mooiste geschenk
Deze foto geeft een
beeld van de situatie
op de Zandvoortse boulevard van ongeveer 10
jaar geleden...'.
Sindsdien is de „autodichthetd" in? ons land
nog groter geworden.
De chaos bluft dreigen!

- Zandvoort

faoedvc.

.WURF-PRAET"

R

Technisch Bureau FEENSTRA

^

Kerkstraat 23 - Telefoon, 2107
Het trefpunt
der wereldmerken!

Annex Hotel-Café-Restaurant
„PALERMO"
Alle kamers met centrale
verwarming en warm water.
Naast onze Indische
óók HOLLANDSE keuken
Kerkstraat 27 - Zandvoort
Telefoon 2537

Voor Moeder
vindt U btf ons een winkel
vol geschenken!
Blouses, pullovers, vesten,
kousen, onderjurken, taf ellakens, schorten, dozen zakdoeken en nog o zo veel meer!

De Wolbaai
Haltestraat 12a - Telef. 2099

'i

Bloemendagt
Moederdag .
Bloemenmagazijn „ERICA',99
Firma C. G. A. Cassee -

Anno 1908
thans verplaatst van Grote Krocht naar
(achter het oude postkantoor)

In een wip
schoon schip

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.
Soendastraat 17 Tel. 02500 - 50131

Haarlem

Levering alle soorten tegels in kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.
Laat vakkundig Uw oude paden in orde maken.
De zaak van Drommel zetten
(wij voort
De nieuwe naam: „Botman"
(hebt U al gehoord,
En wij gaan door op de oude voet:
„Het beste van 't beste is altijd goed!"
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltcstraat 9
Telefoon 2151

De nieuwste PHILIPS STOFZUIGER, tankmodel ƒ 179,—, uit te breiden met Philips klopveger ad ƒ 104,—, zonder kassa storting.
Alle draagbare radiotoestellen, platenspelers,
auto-radio's en kleine radiotoestellen, eveneens
zonder kassastorting !!
1

Vraagt bij ons inlichtingen!
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT

Moederdag
Fruitdag

Uw figuur valt of staat met dat onzichtbare maar niettemin heel belangrijkc kledingstukje, Uw B.H.
NYLON KANTEN B.H.
m A en B cup ƒ7,95
NYLON KANTEN B.H.
in A, B en C cup
(zeer goede pasvorm) ƒ14,50
NYLON KANTEN B.H. s/4 cup
voorgevormd met beugel ƒ 17,90
B.H. in katoen en nylon, voorgevormd, voortreffelijke pasvorm
ƒ13,50 - ƒ13,95
B.H.
lang model, geheel popeline ƒ 8,90
lang model, Prinsesse model
iets voorgevormd ƒ 12,50
lang model in nylon met beugel
C en D cup ƒ 29,50
lang model in nylon met beugel
n C en D cup ƒ 32,50
lang model, Broche
met voorsluiting ƒ 11,50
Tieners B.H. voorgevormd
ƒ5,95 - ƒ4,75 - ƒ3,50
Tieners kousen gordels nylon ƒ 4,75
STEPINS:
Leicra
......................
ƒ 8,50
idem in zwaardere uitvoering
ƒ19,75 - ƒ21,75
idem in zeer zware uitvoering ƒ 34,75
GAINES:
Gaine met ritssluiting ƒ32,90 ƒ37,50
Gaine, zeer geschikt voor
zware figuren ƒ 49,90
Panty in slip en. lang model
ƒ36,75, ƒ21,75, ƒ17,50, ƒ12,95
CORSELETS in Leicra (Triumph)
en elastiek ƒ69,50, ƒ66,-, ƒ49,90, ƒ39,90
CORSETTEN:
Wit broche, zijsluiting en veter
ƒ27,25
Wit broche, zij sluiting z. veter ƒ37,50

Kostverlorenstraat 7 - Telefoon 2534 Kostverlorenstraat 49 - Telef. 4492
DINSDAGS GESLOTEN

Leuke fruitschaïeei
en manden
STEEDS VOORRADIG:
Taugé - Champignons
Asperges - Aardbeien

Alleen bij:

Jan v.d. Berg
Haltestraai 20

ZONDAG ,10 MEI
MOEDERDAG - GESCHENKENDAG!
En daarvoor naar

TELEFOON 2462
HALTESTEAAT 14
EEN GREEP UIT ONZE COLLECTIE:
Lotion en Parfum van Bourjois, zoals Ramage,
Glamour en Soir de Paris, Eau de Cologne van
4711 en Boldoot.
Zeep van Yardley, Tabac en Maja.
Crème van Three Flowers, Hamol en Ponds.
Lipstick en nagellak van Cutex, Peggy Sage en
Boldoot. Verder smaakvolle toilet en make-up
tasjes. Kortom een reeks artikelen, waar men
moeder beslist mee verrast.
ZIET DE ETALAGE's.

Bjj feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
ALLE VERZEKERINGEN
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

Agent Levensverzekering Mij.
Utrecht. Holland Groep van
1859 Schade Verzekering.
Stichting Vezeno Ziektekosten
Kostprijspolls. Auto verzekering.
FINANCIERINGEN:

'N LEUK PANTOFFELTJE!
'N VLOT SCHOENTJE!

BADHOTEL

Annex reparatieafdeling.
GROTE KROCHT, doch nu aan de overzijde!

< Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l - "'Telefoon 4941
ledere avond 8.30 uur het

„'t Tuinbouwhuis"

Karlheinz Dörr-Trio

HEEMSTEDE

uit Salzburg.

Voor zelf tuinieren

VRIJDAGAVOND 15 MEI

leveren wy U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
Grasmaaimachines - Motonnaaicrs - Tuinsproeiers - Tuinslang.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN GRASZADEN.
Dahlia's, Begonia's, Gladiolen en een pracht sortering lelie's.
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prjjsverhoging thuisbezorgd!
W« geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant „Bloem- en grocntezaden" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
LAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

-

TELEFOON 2682

100 gr. Gehakt, 100 gr. poulet en l mergstaaf

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. dr. C.
W. Mönnich (Ev. Luth.)' uit
Amsterdam.
19.30 uur: Het Huis in de Duinen:
Ds. S. M. A. Daalder (D.G.) uit
Haarlem. Echter uitsluitend voor
bewoners van het huis.

Trijntje Weber-Drommel
in de ouderdom van 83 jaar.
Uit aller naam:
M. Weber. ,
Zandvoorf, l mei 1964.
Koningstraat 26.
De teraardebestelling heeft
dinsdag 5 mei op de algemene
begraafplaats te Zandvoort
plaats gevonden.

, Begrafenissen

-

Crematie's

.Rouwkamer

JAC. KOPER

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. samenkomst in Pniël,
Zuiderstraat 3. Aanvang 3 uur.
Spreker dhr. H. Veldkamp

DORPSPLEIN 11 - TEL..2872
Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel
vrijblijvend.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Wïllem Draijerstraat 5.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150
.

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Johannes Wilhelmus, z.
van J.W. Sedert en A. v.d. Geer.
Ondertrouwd: J.O. Keur en C.B.M.
Franssen. J.W. van'Vessem en J.
Keur. M. B. Rooijmans eii GN C.
van der Mij e.
Gehuwd: A. van Duijn en M. A. P.
J. Donkers. J. Engels en R. Rudolphus (beiden wonende te Leiden).
Overleden: Johannes Driehuizen, 84
jaar, geh. met G. Koper. Trijntje
Drommel, 83 jr., geh. m. M.Weber.
WIJZIGING SPREEKUUR
Het spreekuur van mevrouw C.
Stemler-Tjaden, wethouder van Soc.
en Culturele zaken en bedrijven zal
inplaats van op dinsdag 12 mei worden gehouden op donderdag 14 mei
van 3-4 uur.
DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: A. M. Stiphout,
van Lennepweg 57, tel. 4294.

Gemeente Zandvoort

Bekendmaking.
Het hoofd van het gemeentebestuur,
van Zandvoort maakt bekend, dat
ingaande 11 mei 1964, gedurende
veertien dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzake ligt
de partiële herziening H3 van het
uitbreiSingsplan-in-onderdelen,zoals
deze wijziging is vastgesteld bij besluit van de raad van 28 april 1964
no. 9.
Zandvoort, 4 mei 1964.
Het hoofd van het '
gemeentebestuur voornoemd,
A. KERKMAN, l.b.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

TE KOOP
Burger WOONHUIS, bev. 5 "kamers,
keuken, centrum dorp. Koopsom
ƒ 20.000,—. Te betr. na overleg. Voor
ingezetene van Zandvoort. Br. no.
7-5 Kerkstraat 28.

VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

TE KOOP
Vrijst. HUIS m. garage, 2 min. v.
zee, bev. ben.. gr..zit-eetk.,;=keuken,
boven. 3 slp.k. m. douche. Te aanv.
sept. Prijs ƒ70.000,— k.k. Br. no.
7-0, Kerkstraat 28
By feest of party,.
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

ƒ 1,25

ƒ 9,95
f 3,95
ƒ29,-

Philips Hoogtezon
Raamventilator 'v
Broodrooster

ƒ29,75

Automatische
,
Broodrooster ƒ39,75

ƒ61,—

Electrische Vruchtenpers '
(Tornado)
ƒ39,75
Personenweegschaal .. ƒ19,75

ƒ49,75
ƒ24,50
ƒ 3,95

Centrifuges

ƒ54,—
ƒ59,75
ƒ17,50

ƒ125,<

enz. enz. enz.

Te veel om op te noemen.
U slaagt bij ons altijd!

GROTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 2974

van dit internationaal bekende trio uit Salzburg.
Bezoekt onze bar „IM WEISSEN ROSSL" en BIERKELDER.

Een echte gezinsauto
Bedenk dit ook voor Moederdag!

een goed horloge...
een beste vriend
OLMA horloges zijn kwaliteitsprodukten der Zwitserse
horloge-industrie.
OLMA geeft U een grote keuze

in modellen,

in prijzen vanaf f 56.OLMA horloges koopt U in
bij-de-tijd-zijnde zaken.

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prjjs,
die ver beneden deze klasse ligt, n.1. van ƒ 4795,— tot f 4995,-.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
i Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

In Zandvoort verkrijgbaar bij :
80 et.
98 et.
65 et.

Ligstoel
Strandtassen
Philips Mixer ..,
Philips strjjkbout
met regelaar v.a
Nova haardrogers
met standaard
Philips Haarföhn
geheel compleet
Tornado Haarföhn
Schemerlampje

Firma Schuilenburg

OLMA

750 gram SCHOUDERCARBONADE . . . . ƒ4,25
500 gram DOORR. RUNDERLAPPEN .. ƒ2,75
750 gram LENDE ROLLADE
ƒ G,VOOR DE BOTERHAM:
250 gr. Leverworst
150 gr. Gel. Lever
98 et.
150 gr. Ham
150 gr. Ptekelvlces
90 et.
150 gr. Pork
250gr.Gek. Worst . . . . 95et.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen 6.30, 7.30, 9.30 (hoogmis)
en 11.30 uur. Des avonds te 7.30 uur
avonddienst. In de week; H.H. Missen om 7, 7.45[ en 9 uur.
Noord (Beatrixschool) zondag H.H.
Missen te 8.30 en 11.30 uur.

Heden overleed tot onze -diepe
droefheid, na een geduldig
gedragen ( lijden, onze innig
geliefde en zorgzame mpeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder

Voor moeder

-

Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

HERVORMDE KEBK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. F. E. van
der Zee, pred. te Heemstede.
Jeugdkapel: Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. Hoekendijk.

DIERENARTS:
Zondag a.s.: Dr. J. Hagédooin,' • "
Heemsteedse Dreef 11, Heemstede,
telefoon (02500)1 35521.
APOTHEKEN:
Van zaterdag 9 t.m. vrijdag 15 mei
na 6.30 uur 's avonds, avond- nachten zondagsdienst: De Zeestraatapotheek, M. J. Kerkhoven-Nieuwenhuis, Zeestraat 71, telefoon 3073.

voor'MOEDER
Maar dan van
Schoenhandel

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15
Zondag a.s. 10 en 7' uur: Dr. P. J.
Richel van Heemstede.
,

C. Waan ing

Erkend horloger
Kostverlorenstraat 68

'

Garage Jac. Versteege & Zonen '~
)

Telefoon 2O71

Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrijfszeker.

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

-

ZANDVOORT
.1 •
inHaltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

Philips bulletin
Philips Televisie Seizoen 1964-'65

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896
Dé speciaalzaak in wynen en gedistilleerd

10 mei: Moederdag
Geef moeder een goede ZONNEBRIL of
POLAROID ZONNEBRIL, of 'n zonnebril
op sterkte van moeders bestaande bril.
Grote sortering:
Zonnebrillen
Huishoudscharen
Polaroid zonnebrillen Nagelscharen
Brilmonturen
Borduurscharen
Manicuresets
Briletui's
Leesglazen
Kartelscharen
Thermometers
Nageltangen
Eeltschaafjes
Barometers
Brilkettingen
Pincetten
Toneelkijkers
Nagel vijlen
OPTIEK - STAALWAREN

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 40270

Vraagt naar onze speciale wy'naanbiedingren!

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!
DUSTERS in nylon gewatteerd, in Tricot, in
Nylon, in diverse prijzen.
NYLON ONDERJURKEN in marine, wit,
zwart, bleu, rose, reeds vanaf
.........
ƒ 5,95
JUPONS, ook in alle kleuren
en bijpassende slipjes ƒ2,95
Nylon NACHTHEMDEN, mooi geborduurd ƒ 9,95
Brushed Nylon NACHTHEMDEN
met korte mouwtjes ƒ17,95
Bekijkt U eens onze collectie .Nobelt' Nachthemden en Pyama's, exclusieve stoffen en dessins.

EEN TAXI?

A. G. SLINGER
Gedipl. Opticien
GROTE KROCHT 20A - TELEFOON 4395
Erkend leverancier alle ziekenfondsen.

Bestel heden bij ons uw nieuwste PHILIPS
Televisie U bent dan verzekerd van een prima
ontvangst.
' PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld vanaf ƒ 898,oi ƒ9,50 p.w. na de eerste betaling. f
PHILIPS AUTORADIO
vanaf ƒ 178,PHILIPS NIEUWSTE PORTABLE -.. ƒ 149,PHILIPS nieuwste AUTO PORTABLE ƒ195,Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijze
de betaling met U.
,
Komt U eens kijken en luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
- PHILIPS SPECIALIST

F.H.PENAAT
Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

GARAGE

AC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21

'Telefoon 2323

i 1 1* '.*r.. .

Het aangewezen adres voor Zandvoort en '
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
. . . „ „Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.XJ.
RIJWIELEN:' Union, Locomotief* Phoenïx; R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.
'""J MODERNE REPAÏt&TIE-INRICHTINa:
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Ziet onze showroom!

Akersloot
-betaalt voor-lompen 30 et. per kg. Tijdschriften
en kranten 5 et, karton 4 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 50 et.; roodkoper ƒ 1,85; geelkoper ƒ 1,30,
alles per kg. Tapijt en gewatt. deken & et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
V.W. - OPEL - TAUNUS 17 M
TAXI 2600

Lompen 30 et.; kranten 7 et.; plat karton en tijdschr. 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et.; lood 60 et.;
zink 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend..
Wy zon elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bij
geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

Dankbetuiging
Aangezien het niet mogelijk is iedereen te bereiken, die meegeholpen heeft tot het slagen
van de feestviering op Koninginnedag, betuigt
het Bestuur der Oranjevereniging langs deze
weg zijn grote dank aan allen, die op enigerlei
wijze hun medewerking verleend hebben, en
hoopt in de toekomst weer op hun steun te
mogen rekenen.
Namens het Bestuur,
J. R. OOSTENRIJK, voorzitter.

Voor Uw

Moederdagtaarten

Drukkerij Van Petegem & Zn.
'

Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

„Lidb"
Bouleyard de Favauge 10 (Noordboulevard)
Zandvoort - Telefoon 4301
Onze prijzen zy'n even aantrekkelijk
als onze behandeling door vakkundig
geschoold personeel, i
.. WASSEN-WATERGOLVEN
ƒ4,00
VERVEN, vanaf
ƒ 8,00
SPOELINGEN in de nieuwste modetinten
vanaf 'ƒ6,00
In onze, gezellige salon, gelegen in het centrum van het strand- en badleven, adviseren
wij U gaarne bij het kiezen uit vele thans
gangbare INTERNATIONALE MODEKAPSELS.

Falcon en Big-Ben damesregenmantels
BUSTEHOUDERS, GORDELS en PANTY'S van
Lastina, Peter Pan, Lpvable, Playtex, Pastunette
in de nieuwste modellen.
„SWAN DAMES ZAKDOEKJES
in keurige doosjes verpakt.
„JAGO" SHAWLS in een overstelpende keuze.
Honderden kwaliteiten, kleuren en dessins.

A. HOEKEMA
Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon 3369
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES.
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

Raadhuisplein l

- Telefoon 2820

een passend geschenk!
Enorme kollektie DAMES PANTALONS
in katoen en Helanca. NYLON JACKS.
Prima kwaliteit en uitstekende pasvorm.
DAMESSHORTS - BADPAKKEN - BIKINI'S
Tennisartikelen, tenniskleding, tennisschoenen.
CAMPING GAZ\ en VAPA
kooktoestellen, tentverlichting,
SLAAPZAKKEN
LUCHTBEDDEN met volledige garantie.

Sporthuis

„ZANDVOORT19
Haltestraat 35

Telef. 2131

POELIERSBEDRIJF
VAN BENTEN

Wij zullen Uw bezoek aan onze zaak
ten zeerste op prijs stellen.
STATIONSSTRAAT 2a - TELEFOON 2358
ZANDVOORT

Geef een blijvend geschenk
voor moederdag!
ROMANS - POCKETBOEKEN - KOOKBOEKEN - BALLPOINTS - DOZEN EN MAPPEN LUXE POSTPAPIER
KLOMPé NOTES, leuke bloemcnbriefjes voor
korte brieven en gelukwensen, vanaf
ƒ 1,25
Boek- en Kantoorboekhandel

''l
j

Tel. 2087

Haltestraat 40

Het huis waar U altyd slaagt!
Voordelige en gewaarborgde kwaliteiten. Service
STEEDS EEN STAP VOOR!

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen,, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

f T? l

(
l

VOOR MOEDER:
een goede ZONNEBRIL

11!

altijd welkom

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5
Erkend fc-ndsleverancier
Op monturen
Glazen op doktersvoorschriftvastgestelde vergoeding.
geheel zonder kosten.

A. J. v.d. Moolenstraat 38
Telefoon 4969
BINNEN- EN BUITENWERK

Voor moeder

1

,De Waag,'

H. C. van Gog

BRAADKIPPEN - SOEPKIPPEN - BRAADSTUKKEN EN ALLE SOORTEN WILD.
Alles uit eigen slachterij.

Dameskapsalon

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

Schildersbedrijf

Een feestmaal op moederdag
met verse kip van

* ~

Duizenden BADPAKKEN, twee- en eendelig.
BIKINI'S, o.a. bekende wereldmerken, Tweka,
Linda Lu, Jantzen, Triumph enz. enz.

MODERNE WRGEN5

naar

GROTE KROCJ3T 18

.Voor Uw drukwerk:

Een enorme keuze in dames pullovers,
vesten, blouses en rokken.

WIJ GEVEN WERKELIJK
DÉ HOOGSTE WAARDE!

>i:'i|
"\
vl

RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGERIJ
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Oor van Eldik

Biedt U als zaterdagreclame aan
Rund-, Kalfs- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.
VÓÓR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
200gr.Pork
ƒ0,59

VELO wascombinatie
vanaf f 598,GRATIS ééN WEEK OP PROEF! Uw oude wasmachine heeft een hoge inruilwaarde!
VELO ook voor T.V., radio's, meubels, vloerbedekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifuges,
haarden enz. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
of vraag vrijblijvend inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort - Telef. 4590

SEYSENER
HALTESTRAAT 23

^

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst ƒ0,85
250 gr. Gelderse gekookte worst
ƒ 0,85
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10
Ziet onze etalage!

Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

Verkoop van
olie- en kotenhaarden
BECKING EN BONGERS - DAVONBTTE
E. M. JAARSMA - HOENSON - BTNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

- TELEF. 2159

Voor Moederdag:
MOEDERDAGTAARTEN, vanaf
150 gr. ADVOCAAT BONBONS

ƒ4,89 et.

Ziet in de etalage onze grote sortering fantasiestukjes speciaal voor Moederdag vervaardigd!
Steeds voorradig warme saucjjzenbroodjes.

Bert geeft
de hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en druk 5 et. Tapijt en
gewatt. deken 8 et. Bedveren 25 et. Metalen
rood koper 200 et., geel koper 135 et., lood 62 et.
zink 55 et. Alles per kg.
POTGIETERSTRAAT 32 - TELEFOON 4376
U belt, wij komen!

Luxe verpakte tafellakens
BADLAKENS - BADDOEKEN
KEUKEN HANDDOEKEN
SUPPHOSE STEUNKOUSEN
NYLONKOUSEN 30 den. zeer sterk .... ƒ2,50

G. E. LORENZ

Notten - Haltestr. 59

Haltestraat 15 - Telefoon 2154

Contantzegels - Voorzorgzegels

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Sehaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

EIHIIE PHILIPS
HOIO S E B V I C E

Electro-Radio
Technisch Bureau

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

ERRES

BLAUPUNKT

ADVERTENTIETARIEF Hout- en boardhandel
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m m.
Naast dr. Fliermga
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m. Brederodestraat l
pagina 2
22 et. p. m.m.
METSELZAND
pagina l
42 et. p. m.m
PORTLAND CEMENT
Liefdadigh.adv. 40°/o red.
CARBOLINEUM
Bij contract belangr. kort.
Eternieten
BLOEMBAKKEN
TUINVAZEN

.CENTRUM'

Voor kamerwanden,
lambrizeringen enz.:
HOUT O LUX
Autoverhuur D. F. Pieters PARANA PINE
Steeds de nieuwste wagens Dagelijks geopend.
alle van '63 en 1964.
Jb. SLAGVELD
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
WEGGELOPEN:
Haarlemmerstraat 2,
grijs poesje, een half jaar
Tel. 4200 en 3C52.
oud.
Roepnaam Beertje.
Tegen bel. terug bezorgen
TE KOOP: 2 pers. verti- De Jong, Dr. C. A. Gerkekaal opklapbed m. Pull- straat 30zw.
man matr. en matras-dek.
KostverLstr. 70a, tel. 3883.
2e PROGRAMMA
zonder uw toestel omteTe koop gevr.: Oude Ned. bouwen (al is het 10 jaar
Ansichtkaarten en munten oud), kijken naar het 2e
C. Rademaker, Soembawa- programma. Met garantie,
str. 57(1), Amsterdam.
gem. betaling Antennebouw
TE KOOP: Hoge Engelse J. KERKMAN, Beeckmankinderwagen. Koninginne- straat 36, tel. 4307.
weg 43, telef. 4511.
WEG GRIJS HAAR
HUUR Philips-TELEVISIE Crème Marchal geeft uw
haar
zijn natuurlijke kleur.
voor / 25,95 per maand,
Binnen 3 minuten! zonder
zonder vooruitbetaling
wassen, onmiddellijk
maar met recht van koop.
klaai!
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767 Gratis folder krijgt U bij:
en 's avonds 02964 - 17971 Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107
TE KOOP:
HANDNAAIMACH1NE
NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
W. Dra\jerstr. 12, Tel. 3751
Seizoen werkend echtpaar
zoekt voor het seizoen
een SLAAPKAMER. Br.
no. 4-5 bureau v.d. blad.

Swaluëstraat 9

RIPOLIN
Verkrijgbaar bij:

HOBOPLEX
Verf - Kahplastic
en alle andere
„Doe het zelf" artikelen.
Stationsplein 13, Tel. 3346

ZONDAG 10 MEI
IS HET MOEDERDAG!
Verras moeder dan met
bloemen!
Bloemen spreken een duidelijke taal van liefde en
genegenheid. U vindt bij
ons een zeer grote keuze
in leuk opgemaakte bloemstukjes en fraai bloeiende
planten.

-

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey

Telefoon 2418

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!

Sleutel bijmaken, klaar terwijl U wacht!

Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw ,BRUIDS- en GRAFWERK.
Bloeiende planten voor tuin.en bloembak,
o.a. een grote sortering viooltjes.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid'.
Ziet onze etalage!

DINSDAG 12 MEI a.s.

heren haarverzprger

opening

MONOPOLE

van de uitbreiding van onze

moderne
herenkapsalon
Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten

VRIJDAG 8 MEI - 8 UUR

De stalen klauw

Receptie van 8 tot 10 uur.

Toegang 14 jaar,

Wij verwachten U gaarne.

ZATERDAG 9 en ZONDAG 10 MEI 8 UUR

,Zij waren nog geen twintig'

leerling-verkoopster
Kerkstraat 23 -

Toegang 18 jaar.

Een geschenk

GEVRAAGD (liefst voor direct).:

ZONDAG- 10 MEr - 2.30 UUR

dat moeder ongetwijfeld zal waarderen, o.a.:

Aanval op het goudtransport

PARFUMS - LIPSTICKS - LOTION
EAU DE COLOGNE - luxe dozen zeep.
Een uitgebr. collectie colliers en zonnebrillen.

Tel. 2107

Toegang alle leeft.

*Têé 2550

Drogisterij Blaauboer
HALTESTRAAT 46 -

Ind.-Holl. Restaurant „ROEMAH BALI"
Kerkstraat 27, VRAAGT

TELEF. 2392

Voor Moederdag:

man of vrouw voor afwas
Werktijd 9-3 uur. Goed loon.

Boulevard de Favauge 10 - Zandvoort

TE KOOP wegens overcompleet:

biedt U datsene, wat de meest verwende gastronoom wenst.

Au Bain Mari
met of zonder pannen.
Zeer geschikt voor hotel of pensionbedrij f.
HAROCAMO - Kerkstraat 14, Telef. 2102

Een gezellig etentje en een kostelijk
uitzicht op zee!

Huishoudelijke en
Luxe artikelen
Damesmodes

Onze chef-kok beveelt TJ aan:
Diverse kip-inenu's, Tournedos-Hawaïan, Saté.
Populaire prijzen!

Rusthuis der Ned. Herv.
Gemeente - Zandvoort

f

Wij verwachten U gaarne.

Kerkstraat 29-31 - Telefoon 2513
Sinds 1874

Voor Moederdag
brengen wij een grote collectie

Aanmeldingen worden gaarne tegemoet gezien
bij de Directrice, Nieuwstraat 10, Telef. 3263.

DAMES PULLOVERS en VESTEN
in wol draion, orlon
vanaf ƒ 14,95
LANGE PANTALONS, Helanca
ƒ 19,75
DAMES BADPAKKEN en BIKINI'S
reeds v.a. ƒ 17,95
DAMES SHAWLS
v.a. ƒ 1,75
Nieuw: AUTOSHAWLS, diverse tinten ƒ3,95
HUISHOUDTEXTIEL, o.a. Jorzolino, Cannon,
Elias, in leuke cadeauverpakking, reeds v.a./ 2,45

Wegens modernisering
zal onze winkel
van maandag: 11 t.m. vrijdag 15 mei

GESLOTEN

Geef een geschenkenbon aan Moeder

ANTH. BAKELS N.V.

Wie wil ons tijdens de vakanlie's van
het personeel door deze moeilijke tijd
heen helpen?

947406.

zijn.

Voor Moederdag
hebben wij een grote collectie

nuttige en prettige geschenken
o.a., dozen postpapier, ballpoints, vulpenhouders,
en Vanzelfsprekend een enorme sortering boe- ken, óók op huishoudelijk gebied.
v

Al Uw wensen vervult

KERKSTRAAT 33 - TELEFOON 2359

in de plaats hiervan extra spreekuur: donderdag 14 en 21 mei van
8.30-9.30 uur.

KERKPLEIN
10 mei Moederdag de gehele dag geopend

mag een MOEDERDAG-TAART
vanzelfsprekend niet ontbreken!

*

HOERAS
Zondag is de dag
voor moeder!

Banketbakkerij B. BOSMAN

«LEBRU»

KERKSTRAAT 22 - TELEF. 2126

Even 'n bezoek brengen bij NOOY.
Daar slaagt U beslist voor 'n leuk cadeau!

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

Te koop voor zelfbewoning:

IO mei Moederdag
Geef voor MOEDERDAG een mooie portemonnaie! Wij hebben daarin een grote sortering!
Suède Dames- en Herenjasjcs in div. kleuren.
Voor maatwerk kunt U ook bij ons terecht.
Leuke Nappa Dames pullovers. Uni kleuren
SHAWLS. Reistassen, boodschappentassen,
schooltassen, schoudertassen, clippertassen,
diplomatentassen.

+

>

•

NYLONKOUSEN - NACHTHEMDEN
PYAMA's - VESTEN of PULLOVERS.

vrijstaand
woonhuis
met grote tuin, Kostverlorenstraat 27,
waarvan twee kamers, keuken en kelder
op de parterre, alsmede een zijkamer
op de eerste verdieping leeg te aanvaarden zijn. Te bezichtigen zaterdag 9 mei
van 3-5 uur. Vraagprijs ƒ 42.000,—.
Inlichtingen bij makelaar Gerard Baneke,
Raphaëlstraat 20, A'dam, Tel. 020 - 711232
en 717752.

J

D O E EEN GOEDE KEUZE! '
HOOGSTE KWALITEIT . . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS»
dat is het devies van:

Op Moederdag
Een grote keuze vindt U bij:

LEBRU

'

TOLWEG 18 -, TELEF. 4321

is verhinderd vrijdag 1 5 en
22 mei; woensdag 20 mei.

UW ADRES:

*

, KOPER-KOREMAN

Horloger - Byoutier

TANDARTS HEIDEMAN

-l*

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

H. LANSDORP

Poststraat 7 te Zandvoort

TELEFOOO 2060

HALTESTRAAT 65

WASMACHINES, KOELKASTEN, GASFORNUIZEN, CENTRIFUGES.
Indien gewenst op gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

TE KOOP: l tweepers, royale zit-slaapbank m. Pullman-matras i.g.st. Kostverlorenstraat 70 a.

TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ 19,—. Bij afname
24 stuks 20°/o korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667

ZIET ONZE SHOWROOM

N.V. Ijzerhandel „Zandvoort11

TE KOOP: Nieuwe zwaar
verzilverde Cassette. Modern model. Geheel compleet ƒ245,—. Br. no. 7-5
bureau van dit blad.

Gratis af te halen: jong
HONDJE. Fazantoiistr. 2.

Betaling .desgewenst in overlec

Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

TUINSLANG vanaf 30 et. p. meter.
GRASMAAIMACHINES v.a. ƒ 39,95.
Alle soorten tuingereedschappen!
GAZONSPROEIERS vanaf 85 et.
Slijpen van grasinaaimachines, tuinscharen enz
Alle soorten gaas, afrastering, asfaltpapier en rubberoid.

Woninginrichting
HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
Kan weer stoffeervverk
aannemen.

TE KOOP: z.g.a.n. divanbed met Interieur matras
90 x 190. 's Avonds na 7 u.
te zien Hannie Schaftstr.44
Haarlem of tel. afsp. 21731.

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

Koelkasten - Stofzuigers

Burg. Engelbertsstraat '64
Telef. 2914

Alles voor Uw tuin!

PEDICURE - MANICURE
WERKSTER GEVRAAGD
Voet- en handmassage
enkele ocht. p.w. Lorenz,
Steunzolen naar maat.
Haltestraat 15.
Med. Gedipl.
Mevr. A.M. v.d. Mije-Walet TE KOOP TANDEM met
hulpmotor, i.zg.
Haarlemmerstr.46, Tel.3989 Mobilette
st. tegen elk aann. bod.
Tel. 3684, Celsiusstraat 29
MEISJE ZOEKT
SLAAPK. m.. kookgel. in
VAUXHAL-CRESTA
i.p.r.
Zvrt. of omg. Br. no. 5-5
st. v. eerste eig. (alleen
bureau van dit blad.
part.) 65.000 k.m. gel.
KostverLstr. 129, tel.2461.

DOEHETZElf
OOiHETZÓI

J. KEUR

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT
Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

De zaak met de aparte spullen op modegebied.
VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL
•

NOOY
ÏAN DVOORT^
Steeds tientallen stappen voor!

•

„C. &
Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Bredcrodestraat 66

Telefoon 4419

•

Eikefijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
ZEESTRAAT 44 . TELEFOON 2254

j, . e

.,i(i

^

^
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r
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'O'j '~••*• ;*• • »• "' *"' -.Ni ü.
Tweede blad Zandvoorts Nieuwsblad, ;?4e jaargang np.T44*
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Hemelvaartsdag bracht gezellige dttilttè!
Het zag er in de vroege morgenuren niet naar uit, dat Hemelvaartsdag 1964 voor Zandvoort een sucoes zou worden. Een-grauwe, grijze
lucht deed de lust om , strand en
zee op te zoeken tot een minimum
dalen, doch de temperatuur
was
mild, het \verd warmer en toen
tegen het middaguur de zon doorbrak en van een zomerse dag sprake begon, te worden, nam het bezoek hand1 over hand toe en bracht
Zandvoort een gezellige, drukke dag
zowel aan het strand als in het
dorpscentrum.
Het
autoverkeer
kreeg een zeer grote omvang, doch
de politie slaagde erin, alles in goede banen te leiden, zij het ook, dat
hier en daar opstoppingen niet kónden uitblijven.
Zo beleefde de badplaats deze
Hemelvaartsdag toch nog een gezellige en onverwachte drukte en
kreeg Zandvoort deze dag voor het
eerst' weer de echte seizoensfeer,
doordat reeds woensdagavond een
groot gedeelte van de seizoenverlichting in de voornaamste winkelstraten, was ontstoken.
''

Directie Badhotel bracht extra
fleur.
De directeur van het Badhotel, de
beer J. J. Pas zorgde voor extra
fleur en kleur aan deze Hemelvaartsdag, doordat hij Jiet internationaal bekende ensemble: „Die
' tambourjjnén " van die^stadt Eyndhoven" in *verband-met de opening
van het badseizoen in zyn hotel in
Zandvoort had uitgenodigd.
Omstreeks half
een.-arriveerde
het gezelschap in twee autobussen
aan de grens, van do bebouwde kom
bij „Het huis in de duinen". De in
fraaie rood wit blauwe uniformen
gestoken musici, getooid met indrukwekkendo kolbakken waarop
lange witte pluimen, trok reeds van
de aanvang af. grote belangstelling.
In de tuin van het bejaardentehuis
werd de perste-show gegeven, waarvoor-de bewoners grote bolangstelling toonden en die veel succes
oogstte.' Vervolgens - trok men ' al
musicerend naar het Raadhuisplein,
waar een tweede show volgde en
na een kleine rondgang door het
dorpscentrum een derde op het terras van het badhotel, die hesloten
werd door een grote mars door het
dorp.
. Het ensemble, onder leiding van
de heer J. Eliëns jr., de kranige
tambourmaitre, onder wiens leiding
men tijdens het laatste internationale muziekconcours in Kerkrade
een eerste prijs veroverde, verwierf
jnet dit optreden alom in de ge'meente een grote--bijval en bewondering.

Uw Perzisch
tapijt stuk?
Laat het repareren
reparer
door
«rvare'n reparafii
reparafiice.

Mevr. Hose

Tollensstraat 31 -, Zandvoort
Telef. 4823

Zandv. groenteen fruithal
Diaconiehuisstraat 9 - Telef. 4752
BIJZONDERE AANBIEDINGEN:
10 Grote sappige sinaasappelen 89 et.
t/t kg. Tomaten.
.-. 89 et.
Zie verder onze fantastische aanbiedingen VERSE- GROENTEN en
FRUIT, o.a. spinazie, sla, andijvie,
bloemkool,' raapstelen, • rabarber,
komkommer, tomaten, radUs enz.
BIJ MODERN OP OUD,
«
LINOLEUM HOUDT!

J. van den Bos
woninginrichting
BildenLUkstraat 5 - Tel. S7M
Leverantie van alle meubelen

Pia Beek feestelijk ingehaald
De avonduren brachten het hoogtepunt van deze seizoenopening in
het Badhotel. Omstreeks hal.f zeven
had men zich opgesteld bij „de Tol"
waar even laten Hollands beroemde
pianiste en vocaliste Pia Beek arriveerde. Bij haar aankomst ontving
zij een fraaie boeket tulpen in'de-Zandvoortse kleuren, waarna zij,
voorafgegaan door „die Tambourijnen" in een open auto naar het
badhotel vertrok. Haar tocht door
de badplaats werd een ware zegetocht, waarvoor langs de gehele
route grote belangstelling bestond,
die haar hoogtepunt vond bij het
badhotel, waar zich zeer velen verzameld hadden om de vedette toe
te juichen, die vriendelijk wuivend
dit onverwachte huldebetoon in ontvangst nam en enkele malen uit
het hotel door het publiek werd teruggeroepen.
De avonduren brachten - behalve
het optreden van Pia Beek met haar
speciale samengestelde combo én
het Karlheinz Dörr trio uit Salzburg, waarover in het volgend nummer méér, de Haarlemse bloemenmeisjes naar- het Badhotel, die
kwistig de gasten met bloemen
tooiden, een gebeuren, dat op hoge
prijs werd gesteld.
De grote stunt van de dag werd
tenslotte het optreden ven de Tambourijnen, opgesteld op -de balcons
langs de gevel van het 'in floodlight badende Badhotel. In vier rijen boven elkaar stonden de muzikanten hier opgesteld, terwijl de
dirigent vanaf het dak van de lounge het ensemble leidde. Het unieke
schouwspel, voor het eerst in ons
land, naar buitenlands voorbeeld
vertoond, trok honderden belangstellenden. De gevel van het hotel,
als een enorm klankbord fungerend,
deed de muziek tot ver in het dorp
schallen en vormde een prachtige
afsluiting van een onvergetelijk optreden, dat om herhaling roept in
de komende zomermaanden.
K.
TENNISCLUB „ZANDVOORT"
Competitie-programma
voor zondag 10 mei a.s.:
T.C.Z. l - Sphaerinda l
Uithoorn l - T.C.Z. 2
T.C.Z. 3 - Groenehdaal 4
T.C.Z. 4 - D.D.V. 9
Gloria 5 - T.C.Z. 5
Jeugdcompetitie:
Park Marlot - Zandvoort.
De wedstrijden van zondag 3 mei
werden door de slechte weersomstandigheden allen afgelast.
OEFENING STAALT SPD3REN
Op de sportmiddag van zaterdag
9 mei a.s., die ter gelegenheid van
het 60-jarig bestaan, voor de O.S.S.
jeugd op het Duin tj es veld plaats
vindt, zullen in verschillende leeftijdsgroepen atletieknummers en
kinderspelen worden verwerkt. De
uitslag met prijsuitreiking vindt na
afloop van de wedstrijden plaats.
De verenigingsuitvoering werddefinitief bepaald op 19 juni a.s. in het
sportpark Vondellaan.
SCHOOLHANDBALTOERNOOI '64
Op 16 mei a.s. organiseert de afd.
handbal van „Zandvoprtmeeuwen"
wederom haar jaarlijkse schoolhandbaltoernooi. Dit evenement
komt steeds meer in de belangstelling van onze schooljeugd te staan,
getuige het record-aantal inschrijvingen, n.l. 52 teams. Het toernooi
vangt" aan des morgens om 9 uur en
zal om plm. 17.30 uur afgelopen zijn.
Er wordt op 6 velden tegelijk gespeeld. Indien de weergoden mee
willen werken, kan het een bijzonder gezellige dag worden op de
sportterreinen aan de Van Lennepweg.
OPBRENGST COLLECTE
De opbrengst van de collecte
vt>or de Samenwerkende Kinderbeschermingsorganisaties „Sakor",
gehouden» in Zandvoort en. Bentveld
in de week van 27 april t.m. l mei
1964, bedraagt ƒ1574,55. Voor dit
prachtige resultaat zeggen wij alle
gevers en medewerkers(sters) hartelijk dank.
Het comité „Sakor,
Afd. Zandvoort.

,' f- !
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In het kader van de wedstrijden
ter gelegenheid van het 60-jarig
bestaan van de gymnastiekvereni,ging O.S.S. vond zaterdag 2 mei j.l.
in het gymnastieklokaal van de
Wilhelminaschool een driekamp
plaats voor de lagere Zandvoortse
scholen.
De voorzitter van O.S.S. de heer
J. H. B. Brink, heette wethouder
Lindeman en een aantal hoofden
"van scholen welkom en sprak zijn
voldoening er over uit dat na lang
voorbereidend werk de meeste lagere scholen thans aan de wedstrijden deelnemen.
Zowel de jongens als de meisjes
verwerkten een ringen-oefening, een
boksprong en een sprong op de lange mat. Vijf scholen mei negen
meisjes- en vijf jongensgroepen namen onder leiding van de vakonderwijzers, de heren
Bpukes en
Weideman, aan de wedstrijden deel.
Enthousiast werd er door de jeugd
gestreden om in het bezit te komen
van de beschikbaar gestelde bekertjes.
In zijn slotwoord dankte voorzitter jury en telcommissie en reikte
de prijzen uit.
De verkorte uitslagen luiden:
Meisjes: _
'
1. Wilhelminaschool
125 pt.
2. Mariaschool
124,5 pt.
3 K. Doormanschool
124 pt.
Jongens:
1. K. Doormanschool
129,8 pt.
2. Mariaschool
126,6 pt.
3. Wilhelminaschool
122,6 pt.
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 2 mei 1964: ''
H.B.C, b - Zandvoortm. b uitg.
H.F.C, j - Zandvoortm. g
0-6
E.D.O. f - Zandvoortm.-d
5-1
E.D.O. g - Zandvoortm. e Z.n.o.
Uitslagen zondag- 3 mei 1964:
Zandv.m. - Ultrajectum
1-2
Junioren:
.- '
Kennemers ai - Zandv.m. a 3-2
D.S.K. a - Zandvoortm. c
afg.
Uitslag dinsdag 5 mei 1964:
Zandv.m. jun. a - H.B.C, a 5-1
Uitslagen donderdag 7 mei 1964:
Kompetitie:
- Velsen - Zandvoortmeeuwen 4-1
H.B.C. 2 - Zandvoortm. 2
1-1
H.F.C. jun. c - Zandv.m. c 2-5
Zaterdag-kompetitie C
S.I.Z.O. 5 - Zandvoortm. 3 5-3
Programma zaterdag 9 mei 1964:
Adspiranten:
42. Zandv.m. b - Haarlem b 15 u.
15. R.C.H. e - Zandv.m. e 14.30 u.
Pupillen:
33. Zandv.m. d - D.C.O. b
15 u.
38. Zandv.m. f - Renova c
15 u.
Pupillen toernooi Kinheim 14 u.
Senioren:
H.B.C. komb. - Z.M. komb. 12.30 u.
Programma zondag 10 mei 1964:
Zondag 10 mei 1964:
Zandv.m. 2 - Kennemers 2 14.30.U.

"k J. C. „NOORD"
De eindstand in april is:
-..- 1. Mevr.vRoest
2. Mevr. Luiten
3. A. Loos
• 4. Mevr. Hoogendijk

24723 ,
23.754
23747
23642

VOOR* HEN DIE DAMMEN
Na*in twee jaar geen enkele partij te hebben verloren is het de
heer A. Hoekema gelukt" om C.
Draijer jr. zijn eerste nederlaag te
laten incasseren en volkomen verdiend. Hier is wel een' gelukwens
op zijn plaats. De partij ging volkomen gelijk op tot bij een stand
van 6 om 6 stukken, hier maakte
C. Draijer jr. zijn fout, die hem
noodlottig werd, hij trachtte nog
door 2 schijven te offeren door te
breken naar dam "maar Hoekema
was niet te vermurven en C. Draijer jr. boog deemoedig zijn hoofd
voor zijn tegenstander. Hier nog
enkele uitslagen:
C. Draijer jr. - A. Hoekema 0-2
M. J. Klatser - J. Ovaa
0-2
F. v. Beem - G. ter Wolbeek 2-0
J. Schuiten - L. J. v.d. Werff 0-2
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afdeling handbal
Uitslagen zaterdag 2 mei:
Jongens welpen: Bunkert - Z.M. 5-2
Heren: Zandv. - Haarlem kom. 8-8
Programma zaterdag 9 mei:
Meisjes welpen: Rap. - Z.M. 15 u.
Jongens welpen: Urn. l - Z.M. 15 u.
Heren: Z.M.-T.V. Kesselst. 2 14.30 u.
Conc. - T.V. Kesselstadt l 16 u.
Programma zondag 10 mei:
Heren: Blinkert - Z.M. l
12.30 u.
IJmond 3 - Zandv.m. 2 13 u.
Dames: Z.M. - T.Y.B.B. 2
13.45 u.
Hr. jun.: Z.M. - IJmond 2 14.45 u.
Dames jun.: Odin - Zandv.m. 14 u.
Meisjes: Zandv.m. 2 - Urn. 3 14 u.
Zandv.m. 5 - H.B.C. 3
13 u.
SCHIETWEDSTRIJDEN RESERVEGEMEENTEPOLITIE

De Zandvoortse reserve-gemeentepolitie organiseert een schietwedstrijd op de schietbanen van de
gemeentepolitie op het Zandvoortse
circuit op zaterdag 9 mei vanaf des
morgens 11 uur. Deelgenomen zal
worden door de reservekorpsen uit
Heemstede" Bloemendaal, Velsen en
Zandvoort.
De inzet van dit z.g.n. „Kennemerland-toernooi" is de door adjudant H. Sandbergen van de beroepspolitie te Zandvoort
geschonken
wisselbeker, welke driemaal achtereen of vijf maal lotaal gewonnen
moet worden. De korpsen komen
ieder met één vijftal uit, die zowel
pistool als geweer type punt 22
zullen schieten.
RAADSVERGADERING
De eerstvolgende openbare vergadering van de raad der gemeente
Zandvoort is vastgesteld op dinsdag
26 mei, des avonds te acht uur.

Electro Technisch Bureau
ZWEMMER
Swaluëstraat 6

Telefoon 4035
#

Een moderne dectrische keuken
de droom van iedere huisvrouw!
In onze showroom demonstreren wij U gaarne
onze ELECTRISCHE FORNUIZEN en BOILERS
Alsmede de fantastisch werkend^ MIELE-WASAUTOMAAT.
SPECIALE VAATAFWAS-MACHINES
van de Wereldberoemde Hobart fabrieken.
Voor huishoudelijk en Klein-Horecabedrijf.
In 5 minuten 150 kop en schotels
gewassen en gedroogd.

Stofzuigers alle merken en
prijzen
Verder een grote sortering' eIe,ctrl8Che apparaten,
keukenklokken, scheerapparaten enz.
Vraagt demonstratie!
Ziet onze etalage voor bUJvende en nuttige
M O E D E R D A G G E S C H E N K E N

kélijker gezegd•• dan' '.-gedaanten; ;qf
de medewerking. spontaan zou kómen moet dan nog maar worden 'Stichting Touring Zandvoort vergaderde
afgewacht.
.
Ih een onder voorzitterschap van bestuur gemachtigd met ingang van
„Touring Zandvoort" wacht .niet
l januari 1965. een contributie
af, maar gaat door met daden en Burgemeester .Mr. H.M. v. Fenema
:
regeling in te voeren, die als volgt
met verdera uitbouw van de stich- gehouden vergadering van het alge- zal
worden geregeld:;
ting. In dit licht meen ik dat de meen .bestuur van stichting „TouDe. minimum contributie van de
rmg Zandvoort" werd de heer G.
Veelbelovend weekeinde ging als maatregelen, die nu genomen wer- Kiefer
j r. herkozen als lid van het begunstigers, die op' geen enkelev
den, moeten worden gezien. Zo
een nachtkaars uit!
dagelijks bestuur. In de. vacature wijze -gebruik maken van. de dienlangzamerhand
is
„Touring"
voor
Het zag er allemaal zo veelvan de stichting,' blijft gevoeren van propaganda 'voor J. P. C. Longayroux werd voorzien .sten'
belovend uit, vrijdag j.l. toen de het
door de-benoeming van de heer handhaaf d op / 5,- per jaar.
onze
badplaats
een
onmisbaar
.intoeristen Zandvoort kwamen- bin- .strumertt geworden. Dat zullen w.e J. A. C., Goos. De voorzitter bracht • TCamerverhuurders, - met vernenstromen, per trein, autobus of nu eindelijk allemaal eens moeten dé heer Longayroux dank voor- de melding op de lijst— zullen ƒ20,auto en stichting „Touring Zandjaar gaan _ betalen. Hotels, en
inzien. En als zodanig acht ik toewijding, waarmede deze gedu- per
voort" de handen vol kreeg, om gaan
rende dertien jaren als lid van het pensions tot 10 'bedden ƒ 25,—; vari
de
invoering
van
deze
contributieiedereen aan een onderdak te hel- regeling een stap in, de goede rich- dagelijks bestuur • de belangen van 10-25 bedden ƒ50,—; van 25.. tot 50
pen. En zij het ook,, dat men er tot ting. waar we allen voor honderd de stichting heeft behartigd. -^.
bedden ƒ lOOi—; van 50-75 bedden.
laat in de avond mee doende was, percent
Het door de . directeur van' de ƒ 150,-; van. 75 tot 100 bedden ƒ 200,aan
dienen
mee
te
werken.
het lukte en zelfs bleven bij ver- Wanneer er op deze -wijze meer stichting, de heer J. B. Th. Hugen- en boven" dé 100 bedden ƒ 400,—.
schillende particulieren kamers on- geld in 't laatje komt zal men ook holtz samengesteld werkprogram
Alleen tegen betaling van de hierbezet. Met gespannen verwachting méér
voor 1964 werd goedgekeurd. Er boven genoemde bedragen verkrijgt
kunnen
gaan
doen
en
de
ontwerd • de zaterdag afgewacht,. maar worpen regeling behoeft voor nie- werden 50.000 kleurenfolders ver- men het recht zich te laten inde snel verslechterende weersom- mand'een bezwaar te. zij n. In an- spreid, 18.000 hotel- en. pension- schrijven op de lijst - van • hotels,
standigheden gooiden roet in het
kamerverhuurders enz.,
toeristenplaatsen liggen de bij- lijsten, 6.000 kamerlijsten, terwijl pensions,
eten en het waren1 die dag slechts dere
15.000 circuit-folders werden uitge- terwijl men ook verder van de dien4ragen
die
men
voor
het
V.V.V.enkelingen, die in Zandvoort om werk geeft, in vele gevallen aan- geven. Wat de evenementen betreft sten van de stichting • gebruik zal
onderdak kwamen vragen.maken. •
. ' '
merkelijk hoger. Daarom hoop ik, zullen de zomeravondconcerten in kunnen
Omdat het weer ook des zondags dat
Café's, restaurants en straridbede muziektent op het Raadhuisplein
de
invoering
van
.dit
ingrijpenuitgesproken slecht bleef,, aanvaard- de besluit door ieder van ons wei- weer worden, voortgezet. Het eerste drijven zullen een jaar-contributie
den velen reeds in de vroege-och- willend zal worden ontvangen. Het vuurwerk zal op zondagavond 5 juli' van ƒ30,- gaan betalen, de winkeltenduren weer .de terugreis naar betekent m.i. een," opnieuw zeer be- worden. afgestoken, in verband met bedrijven, ƒ 15,- per jaar. Deze-behuis en bood Zandvoort deze zon- langrijke stap in de goede richting het 60-jarig jubileum van de Zand;- drijven zullen worden vermeld op ,
dag, - waarvan men zich zoveel had
inlégvel bij 'de hotel- en penverdere uitbouw van het VVV voortse gymnastiekvereniging „Oe- een
voorgesteld, een beeld zonder noe- naar
fening Staalt Spieren". Op 30 juli sionlijst.
werk.
K.
menswaardige drukte, - een kalme,
zal een groot strandfeest worden
Een nieuwe zaak
^
rustige zondag, zoals men die zoveel
georganiseerd, terwijl; • het pro- ZANDVOORT HERDACHT ZIJN '
Zandvoort
kreeg
er
opnieuw'"een
in de winterse periode meemaakt. geheel nieuwe zaak bij! Op vrijdag gramma verder vermeldt zandbouw- GEVALLENEN Het strand lag stil en verlaten, de l mei opende de heer van Benten wedstrijden '•" 'en een" ballonwedstrijd
Op sobere • en indrukwekkende
strandexploitanten verdienden geen in de Stationsstraat 2a, - de voor- vóór kinderen van badgasten en in-i wyze heeft, Zandvoort maandagstuiver, slechts in het dorpscen- malige melkhandel-lunchroom van woriers.
. .
."
.
'
avond j.l. zijn-gevallenen'herdacht.'
trum werden hier'en daar nog wat de
Breedvoerig werd gesproken over In'gebouw Monopole had de plaatheer
de
Joode,
een
ultra
modern
extra zaken gemaakt, doch veel poeliersbedrijf. In de fraaie, geheel een voorstel van het dagelijks be- selijke commissie „Nationale her-'
had dit ook niet te betekenen. Ner-, gemoderniseerde
winkel komt dit stuur om de contributie der begun- denking" j eèh hërdenkings-samengens behoefde, de politie extra bedrijf wel bijzonder
goed tot zijn stigers niet meer op .vrijwillige ba- komst georganiseerd, waarvoor een
maatregelen te nemen om de ver- recht. De naam van Benten
ons sis te .doen' plaats vinden. 'Men zeer grote belangstelling bestond.
keersdrukte te regelen en dit feit inwoners van Zandvoort - zegt
kwam algemeen, tot de konklusie
Na de opening met. orgelmuziek
tot
zegt alles. Hotels en- pensions wa- toe nog niet veel.'' Anders is nu
dat, wil '.men de activiteit van de en samenzang van ,O Heer, die'daar
dit
ren vrijwel alle vol, doch reeds zon- echter- in Leiden, waar een derge- stichting gelijke tred doen. houden des hemels- tente spreidt', zong de
dagavond waren een groot deel van lijk bedrijf onder deze -naam een met de ontwikkeling van Zand- afdeling Zandvoort van ,dc Stem
de gasten alweer vertrokken en zo
bekendheid heeft. Alle soor- voort, uit het direct daarbij belang des volks' een' tweetal koralen van
ging een weekeind, waarvan men grote
ten
wild
men in deze zaak hebbende bedrijfsleven hogere bjj- Joh. Seb. Bach, namelijk. ',O Haupt
zich zoveel had voorgesteld, als een verkrijgen.kan
De
fraaie
koelvitrine, in dragen zullen moeten komen dan yoll Blutt ünd Wunden' en ,Wenn
nachtkaars uit.
het midden van de winkel opge- dit tot nu toe het geval is. Een con- ich einmal soll'scheiden.' .- •' • '
steld, geeft U daarvan een zeer goed tributie-regeling werd ontworpen, Kapelaan- J. N. Duin sprak hierna
Contributie „Touring"
beeld. Het wild wordt niet in Zand- gebaseerd- op het zakelijk belang een korte herdenkingsrede. Spreker
s Het besluit van het bestuur, van voort geslacht, doch in Leiden en dat men heeft bq een aan alle, in wees erop, dat het voor de jongere
Stichting Touring .Zandvoort, , om. dagelijks vers hier "'aangevoerd, redelijkheid te stellen eisen vol- generatie moeilijk is .te" begrijpen,
met ingang van l januari 1965 af waarbij men slechts gebruik maakt doende bevordering van;- de op het .wat deze herdenkingsdag betekent,
te stappen van het systeem der van de eerste klasse bekend staanT toerisme ingestelde activiteiten van daar geschiedenis heel: iets ariders
vrijwillige bijdragen en een vaste de mesterijen. ' Orde, reinheid en de stichting.
is als belevenis.-Geen van hen heeft
Met algemene stemmen werd het een van deze gevallenen gekend,
contributie te gaan heffen voor ver- netheid zijn wel in het oog'lopende
schillende categorieën, waarover U dingen bij het betreden van deze
doch het moet hun steeds duidelijelders in dit blad méér kunt lezen, nieuwe zaak, die een aanwinst mag V.V.V. TOURING ZANDVOORT
ker worden dat zij. hun leven van'
zal ongetwijfeld met gemengde ge- worden - genoemd voor de ZandNaar. aanleiding van- de te ver- vrijheid kunnen leven dank zij deze'
voelens ontvangen worden.
wachten drukte met de Pinksterda- gevallenen, die met hun leven "voor
voortse winkelstand.
Nu ben ik de laatste, die slechts
Een nieuwigheid is zeker, dat de gen verzoekt Touring Zandvoort dé. deze. vrijheid borg .stonden. Daarom
onverdeelde lof neeft voor „Tou- heer van Benten in zijn zaak bin- leden zowel'als niet-leden die ac- is deze herdenking tevens een teken
ring", want er moet nog heel wat
ook verse kip aan 't spit comodatie beschikbaar, hebben, op- aan de wand' voor allen, die in vrij-'
veranderd en verbeterd worden en nenkort
gaat verkopen, die men in de win- gave te verstrekken van te verhu- heid mogen leven en het past ons"
in dit verband herinner ik aan het kel kan zien grillen en ook desge- ren- kamers.
- . God té danken' voor deze gevalledoor mij met velen ingenomen wenst nuttigen, waarvoor enkele
Wij vestigen er de aandacht op nen van 1940-1945. Hun -voorbeeld
standpunt dat de functie van di- •kleine gezellige zitjes zullen worden dat bij aanvragen om' logiesruimte dient de mens -van heden voor ogen
recteur V.V.V. en directeur van het geplaatst.
eerst de aangesloten hotels en'pen- .te staan "bij het streven naar .-meer
circuit een gescheiden functie dient Wij hopen, dat de heer van Benten sions in aanmerking komen,, dan de eerbied voor., een - heiliger., omgang.
te zijn, ook al mede in verband zich onder de Zandvoortse winke- aangesloten kamerverhuurders en met ons kostbaarste goed, namelijkmet de steeds toenemende werkhet leven in vrijheid. ,
.>
l
spoedig thuis zal gevoelen, pas dan de niet-leden.
• zaamheden van de stichting en aan liers
Touring Zandvoort behoudt zich Na orgelmuziek zong ,de Stem''des',
heten
hem
van
harte,
welkom
'in
de onmogelijke behuizing van ons onze contreien en wensen hem veel het recht voor om aanbiedingen die volks' de négro-spiritual ,1 want; to
plaatselijke.V.V.V. kantoor, dat een succes
exhorbitant hoge prijzen vragen, be a Christian'- en "besloot het op-;
en goede zaken! ?
aanfluiting is voor de badplaats.:
treden met het zingen van .Geluk- .
terzijde te leggen.
Dodenhèrdenking
Maar beide wensen om hierin verkig is het land'.. Na "het gezamen-'
TONEELVERENIGING
Wanneer .het U zo gegaan is als
andering* te brengen, leven ook in
lijk zingen van het eerste en zesde
„WEM
HILDERING"
het hart van het bestuur, en- er- mij, dan. heeft de herdenking van
couplet. van -,het Wilhelmus' ;-werd,
wordt in deze richting'ook''gewerkt. de gevallenen maandagavond j.l. ,De Zandvoortse toneelvereniging met • orgelspel, verzorgd dóór de'
„Wim
Hildering"
hield
een
buitenDoch daarnaast mag het. uitermate een diepe indruk pp U gemaakt.
heer J. J. Gebe op gramofoonplaten,
belangrijke werk dat de stichting Niet alleen door de' sobere maar' gewone. ledenvergadering, tijdens het samenzijn besloten, waarna, men:"
welke
bijeenkomst
het
bestuur
.
in
verricht voor onze. badplaats niet indrukwekkende herdenking Hn;
zich buiten het • gebouw opstelde,
gekleineerd worden. Wat hier wordt theater Monopole en het gloedvolle zijn geheel aftrad en een nieuw be- voor de stille tocht -naar het monu-stuur
werd
benoemd.
Tot
voorzitverricht dringt in het algemeen betoog .van'kapelaan Duin, maar
ment in het Vijverpark. Het was
slechts uiterst langzaam door al bovenal door de samenkomst bij ter. werd gekozen de heer H. L. een.lange stoet,-v',die -ziah : aldaar
Hildering,
tot
secretaris
de
heer
W.
komt hier elk jaar opnieuw ver- het monument, .toen juist tijdens
rondom het monument' verzamelde
betering. Wanneer stichting Touring de twee minuten stilte uit een angst Th. Kok en tot penningmeesteresse eri waarbij enorm veel bloemen aan
mevrouw
Arends.
De
vereniging
Zandvoort er-niet geweest ..zou zijn. aanjagende donkere lucht plotsede voet 'ervan.;werden neergelegd.
dan zou er - afgezien van kleinere ling langs "de horizon felle blik- benoemde.- tot regisseuse - mevrouw Na de-.twee minuten stilte.werd deA.
•
Bol-Koper;
acties door enkele .'zakenlieden ong semschichten .omhoog schoten en
plechtigheid- besloten niet hét. zinBesloten werd in studie, te nemen gn van ,Ëcce quomodo morituf'"én.
dernomen - van propaganda . voor het gerommel van de donder onde
triller
„Het
huis
op'
de
rots",
onze badplaats geen sprake zijn; heilspellend naderbij kwam.- Het
Beati "Mórtüi, door het Zandvoorts'
geweest, dan zou Zandvoort 'm het was als een waarschuwing van waarvan, de opvoering in .het ko- mannenkoor, tezamen' met leden van.
mende
najaar
zal
plaats
hebben.
zomerseizoen verstoken zijn geble- omhoog, om waakzaam te blijven
het' Rooms • • Katholiek: gevangenis-,
kerkkoor te Haarlem;' " V;-1 \.',
ven van elk amusement en zou op voor de gevaren die. steeds drei- WONINGBOUW
dit gebied alles zo dood zijn .geble- gender worden. Als een teken aan
In de maand april werd in .de ge- ONGEVAL OP. CntCUIT. . .. :'» '
ven als een *'pier. Zandvoort heeft de wand om ons te doen beseffen meente Zandvoort een begin geop dit-gebied.; aan stichting v,Tpu- hoe broos de, verkregen, vrijheid is maakt met-de bouw van 44 wonin-- Nadat .*zaterdag j.l: omstreeks- 3 JUUT;
ring Zandvoort"-enorm veel, ja al- én hoe weinig ervoor''nodig "is, om ; gen, terwijl zeven-woningen gereed tijdens de trainingsmiddag.voor..mo.-.
les te danken'.
s deze weer -.te verliezen. Het was kwamen; Daardoor steeg r het totaal torrijders van de K.N.M.V. de mo-f
En'nu kan men de vraag stellen 'daar rondom"' ons monument voor aantal in uitvoering, zijnde, woning, torrijder:P.. J. N. uit.;den,Haagvopj;
of een particuliere;V.V.V... .. meer- de^gevallenen- «onheilspellend, en, gen per l mei j.l. van 18$, tot 225. Eet-gladde .wegdek';slipte en -licht'
aan handen en gelaat werd gewond,'
aanbevelehswaardig' zou zijp, iets, angstig,..beklemmend ,en, fascinerend
vond om'streeks-4 uur-in. het Schei-!
dat zo hier eri^'daar nog al eens juist omdat de natuur zich op dit- NIET GESPAARD
In het 'postkantoor te Zandvoort vlak' een ernstiger .ongeval plaats.;
gehoord wordt, wlnu, wanneer, aangrijpend moment van de twee
men dat werkelijk zou willen, laat minutenr stilte ,.op... zo, indringende werd bij'dé'af deling Rrjkspósts'paar- Ook de 20 jarige' W..' B: uit''Bredai
men dan eens om de tafel 'gaan wijze7 deed'gèlderi.'"Zëlderi' of'nooit bank' gedurende de' maand april j;l. _ slipte "én-móest in ernstige toestand;
zitten,, doch ik betwijfel'- sterk, ;oi: heeft misschien^ daarom -déze''", do- doorv 556 personen ingelegd één be-' iftet.» een:. .schedelbasisÊcactuufv -.naar <,
er dan: ook iets positiefs uit de bus denherdenking zulk een indruk ge- drag' van; '-'•ƒ' 95.499,26 en aan 363 het Grote' Gasthuis in Haarlem wor-'
•- - K. persorièn "'terugbetaald ƒ 108926,51. den- overgebracht. •••• - ••• • - -• • • '
zou komen want -zoiets is gemak-. maakt;-«<" .---.v ••_ -.-. ••
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•..TREKT UNIETAEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!"

Dank zij onze moderne snelverkeerswegen kunnen wij
nu vrijwel overal heengaan
zonder ook maar iets te zien.

15 mei 1964
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Pinksteren, feest van bezieling en verwachting
Nog enkele dagen en we beleven
weer Pinksterdagen! De tijd vliegt,
want hoezeer staan nog voor ons de
Pinksterdagen 1963, zó stralend en
mooi, dat ze een stempel drukten
op het welslagen van het gehele
zomerseizoen.
Het is. weer als alle jaren: met
Pinksteren is de badplaats in alle
opzichten gereed, haar gasten te
ontvangen. Voor Pinksteren zijn de
verwachtingen hoog gespannen en,
zijn we bezield met het vaste voor-,
nemen, al onze energie en werklust
in te'-'zetten'vjbor een nieuw seizoen, dat met de Pinksterdagen. officieel een aanvang neemt.
,., Het valt mij telkens weer op, hoe
treffend het geestelijke inhaakt op
het materiële'en hoe nauw het daarmee vergelijkbaar is. Met Pasen
vieren we het' feest van de opstanding en in de natuur is het met
Pasen of alles' nieuw worden gaat
Pinksteren is het feest waarin de
bezielende kracht van het Geloof,
..doorbreekt en die bezieling zien we'
ook in de natuur doorwerken, die
. zich nu tooit in haar mooiste pracht
want de lente gaat plaats maken
voor de zomer. Juist in een plaats
als 'de onze, lijkt het wel of dat
alles nog veel sterker aanspreekt.
De stichting. „Oecumenisch Contact Zandvoort" heeft mij gevraagd,
_in dit Pinksternummer daaraan,
speciale aandacht te. wijden, omdat men juist tijdens deze feestelijke Pinksterdagen in'ons feestelijke
Zandvoort de tegenstelling 'in ver,band piet de bestaande wereldnood,
nog des te schrrjnerder ziet.

Een dame uit Zandvoort schreef
aan de stichting een ingezonden
stuk, waarin zij een beroep doet op
allen, die het in Zandvoort goed
hebben, er- veel geld verdienen of
er veel geld uitgeven, behalve aan
zichzelf ook eens aan hogere belangen te denken speciaal tijdens
de Pinksterdagen en ook anderen,
die de Pinkstervreugde missen, niet
te vergeten.
Deze dame is met zeer velen getroffen door de nood in zovele landen, geestelijke en stoffelijke nood
en zij vraagt aan de stichting „Oecumenisch Contact Zandvoort: „Zou
het geen prachtig ding zijn wanneer
op de stichtingsdag, dus de verjaardag van de kerk, die we op Pinksteren toch herdenken, ook deze
vvereldnood daadwerkelijk z.ou worden herdacht, door iets uit onze
overvloed te geven voor leniging
van deze wereldnood?"
Een gedachte, die door de stichting gaarne wordt overgenomen
want in de samenkomsten van de
kerken wordt voor dit doel wel
regelmatig gecollecteerd, doch hoeveel is er voor dit doel niet
nodig? Daarom "-vraagt de stichting
U met Pinksteren een offer voor de
wereldnood, dat U kunt storten bij
de Twentsche Bank (Giro 9711) ten
name van de penningmeester, van
Stichting Oecumenisch
Contact
Zandvoort ten behoeve van de wereldnood. Aan het secretariaat: Julianaweg 17 kunt U bovendien alIe -gewenste inlichtingen verkrijgen.
De stichting betuigt U bij voorbaat haar hartelijke dank en wat

het komende zomerprogramma betreft, zullen er twee samenkomsten
-worden georganiseerd, één in juli
en één in augustus. De laatste werd
reeds vastgesteld óp 19 augustus
waar Professor Dr. K. Berkhof zal
spreken era het'duo ,The Seahorses'
weer zal zingen. Op een nader te
bepalen datum in juli zal de bekende radio-predikant uit Bloemendaal
Ds. Toornvliet hier komen spreken.
Tenslotte eindigt de stichting met
het volgende
PINKSTERLIED
Op Pinkster zijn er bloemen
En de kleur is paars en rood
Omdat wij mensen
Zo hartstochtelijk verlangen
Naar vlammen van de 'geest
In 't donker van de dood
Een kind loopt langs mijn huis
met bleke wangen
Een man stapt in de bus
op weg naar zijn kantoor
Ik lees in zijn ogen
de verveling van 't leven
Maar niemand in de bus
zegt: Goeje morgen
Want ieder heeft genoeg
Aan eigen zorgen
Maar in mijn tuin
Hoor ik het yogelenkoor.
„Heer help mij
aan U mijn,.hart te geven!".
Moge Pinksteren 1964 in Zandvoort
'een rijk gezegend en waarlijk Pinksterfeest zijn.

Pia Beck's optreden boeiend en fascinerend
v „p:, heb', na.,20,.jaar.,, jmijhv
vliegbasis van Scheyeningen .
verlegd naar Zandvoort", dat
zei Pia, Beek ; tijdens haar
eerste optreden in Zandvoort
op "Hemelvaartsdag j.l. in
het Badhotel. "
En het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan
en daarom waren we over
. deze woorden echt een beetje
trots en verheugd, want deze
komst van Pia Beek," reeds
jaren aan de top. van de lichfte muziek in ons land, triorhfen vierend m het buitenland,
was. een .^evenement van grote
betekenis, waarvan de waarde nog maar moeilijk kan
worflen vastgesteld.
Haar .komst betekende in' elk
geval, dat de aandacht .van
zeer velen weer meer op onze
badplaats gevestigd wordt in
de rij van plaatsen, die topartisten weten aan te trekken. Wat Pia^ genoopt' heeft
Schevënirigen te verlaten én
Zandvoort op te zoeken, dat
is iets, waarover .wij U niets
kunnen mededelen, het feit
als zodanig aanvaarden wij
echter" vanzelfsprekend gaarne en. met £rote uitbundigheid
en kennelijk • veel vreugde
heeft onze badplaats de grote
vedette begroet, wier eerste
optreden een eclatant succes
werd. De directie van het
Badhotel komt dan ook wel
een extra woord van dank , .
toe, dat zij dit optreden wist •
mogelijk „te maken.
. Het was vol, eivol Hemelvaarlsdag j.l., in de Wiener Bonbonnière
van het Badhotel, toen de gevierde
pianiste en vocaliste, gekleed in een
betoverende combinatie van goudbrokaat op groene ondergrond, achter de vleugel plaats nam tussen

.WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
't Ziet 'r goed ait veur de
Pinksterdaege

Welke geest
beheerst
ons leven?
De Heilige Geest?
Een

Pinkstervraag en' een
Pinkstergroet van
STICHTING OECUMENISCH
CONTACT ZANDVOORT

Voor het wisselen van vreemd geld
is ons kantoor ter gelegenheid van Pinksteren
' geopend op:
16 mei (zaterdag voor Pinksteren)
van 10.00-13.00 uur en 15.00-18.00 uur
18 mei (Tweede Pinksterdag)
van 11.30-13.00 uur
Voor overige bankzaken zijn wij deze dagen gesloten.

Dranken bestellen?
Brolcmeier bellen!

De Veenendaalse
Haltestraat 55
lé keus, naadloze •

DE TWENTSCHE BANK
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Zandvoort - Raadhuisplein
Telefoon 4041 - 4042
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NYLONS
zeer goede kous
maat 8>/2-11

95 et. per paar

Technisch Bureau FEENSTRA
Telaf. 2065

-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

Ook verkoop van HBELLE
en SUPP-HOSE kousen.
ZIET ONZE ETALAGES!
Serie

HOTEL 80UWES

1961

Annex CABAEET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Van ,15 tm. 21 mei elke avond. 8.30 uur: *
Het gevierde Italiaanse orkest
„Quartetto Salerni"
. *
Rob Gerard & Linda
Franse dance act
The 2 Cronis
met verbluffende
goocheltoeren.

•i #'
"""' """:48 cm. 'beeid f8ZS',-^;''~':-' '59 cm.'bëéÜ'fS95,-."
Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg .- Demonstraties tnuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

Beide Pinksterdagen Matinee
van 3-6 uur, met volledig
avondprogramma.
Wijzigingen voorbehouden.
U kunt toch ook rekenen en
vergelijken !

20% KORTING
op alle
stoomgoederen

ƒ 149,ƒ168,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

mits gebracht en gehaald bij
CHEM. WASSERIJ en
VERVERIJ

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653
Ook voor stoppage

Pia Beek' tijdens haar eerste optreden in Zandvoort in het
Badhotel op Hemelvaartsdag 7 mei 1964.
haar speciaal voor Holland gevorm- de wordt gevoeld op sterk aansprede combo, bestaande uit Coen van
kende wijze. En ik denk aan 'haar
Nassau vibrafoon, Han van der Poot
prachtige weergave -van „Après l'
bas en Gert van der-Veen slagwerk, amour" van Charles Aznavour, de
een trio, dat als begeleiders en ook Bossanova „Fly me to the moon"
als solisten, daverende dingen deed. en het meeslepende „Allright, okay,
Wat is het geheim van Pia Beck's you win", waarin de combo met
overrompelend succes' Is het haar
diverse soli vele indrukwekkende
spel dat aantoonde, dat'zij tot een
demonstraties van haar kunnen gaf.
der beste jasz-pianistes op inter- Zoals ik al eerder zei, verraadt de
nationaal gebied behoort? Haar hu- kunst van Pia Beek een geheel eimor en charme of haar beminne- gen stijl, die juist haar optreden zo
lijkheid, waarmede zij haar toe- aantrekkelijk maakt, doch daarhoorders weet te pakken? Is het naast met een uitgesproken voorhaar ongelofelijk rijke repertoire of
liefde voor de pianistische kunst
haar aangeboren vrijmoedigheid en
van Amerikanen als Eroll Gardner
gemakkelijkheid, die haar musiceren °en Oscar Peterson.
kenmerkt? Ik meen, dat dit alles Haar kunst in boeiend, overrompebij elkaar haar stempelt tot een lend en fascinerend en of ge haar
kunstenares van uitzonderlijk for- stijl kunt waarderen of niét, ge
maat door haar 'geheel eigen stijl wordt er door. gegrepen, ook al
in voordracht en compositie. Ik denk
door .de wijze, waarop zij deze
daarbij aan het grappige voorval
kunst brengt.
toen zij een eigen compositie verDaarom is" Pia Beek een • groot
tolkte aan de vleugel. Een fotograaf
artiste en wanneer ik oen misschien
met een geheel gladde schedel dook
wat gewaagde vergelijking zou wilachter de vleugel op en onmiddellijk len maken, zou ik willen zeggen, dat
reageerde zij erop met het inlassen
wat Mahalia Jackson betekent voor
van een variatie op, het „Zie de
de spiritual en religieuze song, Pia
maan schijnt door de bomen", het- Beek is op het gebied van de lichte
geen vanzelfsprekend een davemuze, meeslepend en. van hart tot
rende hilariteit bracht.
hart.
Het is met deze eerste - niet de
Wilt U hoogtepunten uit hanr optreden? Voor mij persoonlijk v/as laatste maal dat wij Pia Beek in
haar eigen compositie; „I'm feelin' Zandvoort zullen kunnen beluiste'like a stanger in this big town", ren. Van vrijdag 22 mei .af komt zij
waarin de eenzaamheid tot uitdruk- gedurende het gehele seizoen elke
king wordt gebracht die men per- avond in het Badhotel,
soonlijk kan gevoelen in de wereldWij kunnen ons over dit opstad New York zulk een hoogtepunt treden alleen maar verheugen en
een. compositie, waarin de hunke- wensen haar van harte in onze badring naar meeleven en levensvreug- plaats nog vele succesvolle avonden!

Radiatoren en
Plintverwarming
*TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270
By feestklanken:.
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Een hoekje in onze showroom

/t
Stationsplein' 15 - Telefoon 3346

Wij brengen]
voor Pinksteren

1/ooe de nieuwe
voorjaar 1964
SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.

'• Maandags gesloten
heren ha^rverzorger

VOOR KLEUTERS
£
Pracht JURKJES vanaf ƒ 3,95
JONGENS PAKJES v.a. ƒ 4,95
Tcrlenka ROKJES in vrolijke
ruiten. Blazers, popeline jasjes in diverse modellen.
SOKJES in alle maten.
Dames blouses ƒ5,95 en ƒ6,95
Prima nylon ONDERJURKEN
vanaf ƒ5,95
BADPAKKEN, vanaf ƒ8,95
Ie keus naadloze NYLONS
95 et. p. paar

De Wolbaai
Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's-IVIaandags de gehele- dag gesloten

Haltestraat 12a - Telef. 2099

'M
Ir (

•^•.-••'••••..: •';••' 9% £••\?•-. ^ÓLj arts j$.,' ; '

Bad - en St ra n d k l èd ing
Heinzelmann -

Vetrix -

Benger -

Cole - Tweka

zwijgend orgel

Mijn ziele-orgel staat en zwijgt.
Soms, als een schim z'n bank 'bestijgt
en spelen wil.... dan zucht'et
En als mijn wil de balgen treedt,
maar
't spelend zielebeeld vergeet'
dan belgt het zich, dan .vlucht'et.

'

. BAKELS

KERKSTRAAT 29-31

..;, - • .'. • vLJM, C.,;BI^rVOET i
geven' !ü 'kennis van hun' voofgenonien huweh'jk dat gesloten ;^al
worden''op'23 mei 1064.'om.10.30 .tiür
in de RiK." Kérk',~" Korte "Zijliwég; 5
te Overveen. * • ~''-'••:,"•••'"v-:;..~•••
Receptie van 14.00 tot 15.30-'üür'Üen
huize van de bruid: Houtmanpad; 6,
Overveen. -.
,-, •
--.;«;:' ;. j
! Tijdelijk- co'rrespóndéhtie'adres: • •
Koninginneweg. 34, Zandvoort ;

' .

O Geest van God, vernieuw het werk
plant zuiv'rer tongen in en sterk
de balgen in 't verstrammen. "
Stuw uit r.Uw reine hemelsfeer
,.;••,
Een stormwind in mijn orgel neer,
Een Pinkstenvind
en vlammen!

TELEFOON 2513

)° o Qooooooooooooooooooaoeooooooooeooeóooooo^o^

Seerp Anema.

SPORT IN BEELD
Philips Televisie Seizoen 1964-'65 •

.;:•;;! Bert geeft r
de hoogste waarde!

Algemene
ledenvergadering

Lompen'30 et Kranten en druk 5 et. Tapijt en'
gewdtt. deken 8 et. Bedveren 25 et. Metalen
rood koper 200 et., geel koper 135 et., lood 62 et.
,
zink 55 et. Alles per kg.
POTGIETERSTRAAT 32 - TELEFOON 4376
U belt, wij komen!

Oranjevereniging
in het Gemeensehapshuis,
op VRIJDAG 22 MEI a.s.,
•des avonds half negen.
Agenda: •
1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Verslag secretaris.
4. Verslag penningmeester.
5. Suggesties gevraagd van
de leden voor volgende
evenementen.
6. Rondvraag en sluiting.

BADHOTEL
Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l

Bezoekt de bieren wijnkelder
PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS
**

Bestel heden bij ons uw nieuwste PHILIPS
Televisie U bent dan verzekerd van een prima
ontvangst.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld vanal ƒ 898,of ƒ 9,50 p.w. na de eerste betaling.
PHILIPS niemvste PORTABLE
ƒ 99,incl. oortelefoon en lederen tas.
Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijz'e
de betaling met U. .
Komt U eens kijken en luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

F.H. PENAAT
Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

WU GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Iedere avond vanaf 20 uur:
de bekende entertainer

Wim Bos

Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bij
geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

Wat het
Vrijheads-

beeld
is voor New York
dat is de

Uitzichttoren
voor Zandvoort!

Daarom mag met
Pinksteren
een bezoek aan Zandvoorts hoogste
punt zeker niet ontbreken!
Café-Restaurant.
Lift aanwezig.
PRIMA CONSUMPTIES.
Een heerlijk zitje en een uitzicht
om 'nooit te vergeten!

DOLF en CORRY

Kerkstraat 29-31 -

Telef. 2513, VRAAGT

één verkoopster .en
aank. verkoopster

STREEPTRUITJES, k. mouw
Jongens blouses, overhemdjes
JONGENS ZWEMBROEKEN
HEREN ZWEMSHORTS
Jongenspakjes, jongens sokjes
KINDERJURKJES t.m. 70.
BABY JURKJES
Wollen BRETELBROEKJES
KatoenenBRETELBROEKJES
• ZOMER MANTELTJES
NYLON JACKS
•
POPLIN JACKS.
- Poplin meisjes jasjes
TERLENKA' PLOOIROKJES
:
'' Zwempakjes -Stretch nylon
SOKJES" - " SPbRTKO'ijSEN
MEISJES. DEUX-PIèCES
. ' OVERGOOIERS >
DRALON TRUITJES
DRALÓN VESTJES . Witte meisjes vestjes ƒ 10,90

ENIGE KENNISGEVING!

Massage is geen
overbodige luxe
Voor dit doel heb ik een inklapbare massagetafel laten maken, zodat RELAX-MASSAGE
aan huis mogelijk is. Nog enige uren onbezet.
Ook 's avonds. Prima referenties. Maandag en
woensdag in. Zandvoort. en omstreken.
MASSEUR/YOGA-THERAPIST

F. van Beek

Sarphatipark 44, Amsterdam-Zuid, Tel. 733948

«LEBRU
POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)
Het kleine voordelige winkeltje met het grote
assortiment!
'
Wij hebben de nieuwste modellen suède dames
en heren jasjes. Ook MAATWERK kunt U bij
ons verkrijgen.
;•
Portemonnaies (boxleer) vanaf
...... ƒ 5,—
Rijbewijsetui's, portefeuilles. Leuke SHAWLS
in diverse kleuren.
- . HERENSÓKKEN,
NYLONS in de nieuwste niodetinten.
NYLONS vanaf ƒ0,83.
UW ADRES:

BADSTOF BROEKJES
BADSTOF TRUIEN
BABYGOED
• DAMES BADPAKKEN
KOUSEN; - SOKKEN .
KOALA PYAMA's '
KOALA ONDERGOED

NOTTEN

«LEBRU»

In duin en bos,
Aan zee en strand,
Steeds Drommel's • rookwaar
In zak, tas, of mand!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

VELO wascombinatie
vanaf

f598,-

GRATIS ééN WEEK OP PROEF! tlw oude wasmachuie 'heeft een hoge inruilwaarde!

Anth. Bakels N.V.

Prettige
Pinksterdagen

ALS SPECIALE ATTRACTIE:
zingende bediening door

Lompen 30 et; kranten 7 et.;.plat karton en tijdschr. 5 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewatt.' deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedvereii 25 et,'alles per
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et.; lood 60 et.;
zink 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,- tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l-uur geopend.
Wy zijn elke dinsdag1 in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

B|j feest of partij,
LEFFERTS dranken' erbij!
Telef. 2254
Télef. 2150

VELO ook voor T.V., radio's, meubels, vloerbedekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifuges,
haarden enz. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
Markt, .hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
of vraag vrijblijvend inlichtingen, bij onze vertegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort.. - Telef. 4590

Aanmelden in de winkel.

Haltestraat 59
Contantzegels Voorzorgzegels

i

By feest of party,
LEFFERTS dranken erbU!
Telef. 2254
' \ Telef. 2150

Pinkster koopjes
bij WASSENAAR
KINDERBLOESJES
2,95
MEISJESBLOESJES
2,95
TEENAGERBLOUSES 4,75
DAMESBLOUSES
5,45
WOLLEN PULLOVER
met V-hals
10,90
DAMES SHORTS
6,25
Helanca, PANTALONS X 19,75
ZWEMBROEKEN
.; 8,95
HEREN STRANDSETS 11,95

GODSDIENSTOEFENINGEN ...,
GEREFORMEERDE KERK l'"',:
" Julianaweg 15 .
Zondag a.s. 10. uur: psv P. J;.. O., de.
- Bruijne, medewerking van'het
Kerkkoor. 7 uur: Ds. H. W. Wierda
van Haarlem-N. 7.30 uur: (Huis
in de Duinen Ds. P.J.O. de Bruijne
HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.
Medewerking kerkkoor.Jeugdkapel:
.
, . . .
Bijwoning van de kerkdienst.
PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen 6.30, 7.30, 9.30 (hoogmis)
en 11.30 uur. Des avonds te 7.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Missen om 7, 7.45 en 9 uur.
• . '.
Noord (Beatrixschool) zondag H.H.
Missen te 8.30 en 1.1.30 uur.
NED.

PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds.'A. Noorman (N.H.) uit'Zaandam. ,__V'
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. samenkomst in. Pniël',
Zuiderstraat "3. Aanvang 3 uur.
Spreker J. W. vdn Zeijl.
.
JEHOVAH's GETUIGEN :
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst; beide op adres
Willem Draijerstraat 5. .. .
" *.
VEERTIG JARIG PRIESTERFEEST
Pastoor f A. H. CJeophas, pastoor
van de Rooms Katholieke Parochie
Sint Agatha te Zandvoort hoopt op
zondag 14 juni zijn veertig jarig
Priesterschap te herdenken.C, . _
Een werkcomité heeft zich gevormd om hem op.zaterdag 13 juni
een officiële' „blijde incqmste" te
bereiden in Zandvoort, waarna opzondagmorgen 14 juni' tijdens een
speciale H. Mis in de kerk aan de
Grote Krocht de huldiging van; de
jubilaris zal plaats hebben, die zich
in de betrekkelijk korte tijd dat hij
in Zandvoort werkzaam is, in brede
kring zowel" bij Katholieken als
niet-katholieken bijzonder sympatiek wist te maken,, zeker'niet het
; minst door1 zijn'aktiève rol bi] de
oprïcnting Ben verdere' uitbouw van
de stichting „Oecumenisch Contact"
•te Zandvoort.
In.-de middaguren dp'zondag 14 juni*
zal de jubilerende pastoor tenslotte
in liet Parochiehuis- recepieren _ •
Wij komen, op .dit Jubileum in ons
eerstvolgend nummer nog ;: nader
terug.
^
' :
HORECADIPLOMA BEHAALD
Onze plaatsgenoót, de heer ; Jan
van den Berg, eigenaar van de bekende groente- en fruitzaak in de
Haltestraat no. 20, behaalde deze
week;-zijn Horecadiploma. Een wel
bijzondere prestatie," wanneer we
bedenken dat hij -'dit resultaat wist
te behalen • ondanks zijn zeer
drukke'„werkzaamheden in de zaak
• Hij mag dus nu een hotel, pension
of iets dergelijks : gaan beginnen:
Of hij dit ook doen zal is vers twee,
doch wij .feliciteren hem van harte
met- dit succes. :. C
'
i. ,

y

In verband:mét het:heugelijk •
feit .dat onze ouders '~.-., ' •
De Heer en Mevrouw
;
•V.'
, ; KALFF7SCHUT
;
op vrijdag 22 mei a.s.. hun •
.40-jarig, huwelijksfeest hopen"
*•Ite'viereri.'f-zal op deze dag in j
/ Hotel-Rest.'Keur tussen 16.00en, 18.00 uur te hunner'-erete'eh receptie''gehouden wordend

'-• ... - . . . • J..Kalff.

;

M. Kalff-Koomen.:

A. Goos-Kalff
,..- ..,en kleinkinderen.
• Zandvoort, 15 mei 1964. ,
,Haltéstraat.60. a°BonoooooooooöeeoôooooaDOOoooooooooBOOOoe

Tot onze grote droefheid ging j
na een langdurig doch moedig"
gedragen lijden van ons heen,s
mijn " lieve zorgzame man,:
onze lieve vader en opa
•

Willem Gerardus Gebejj
op de .leeftijd van. 55 jaar. j •
-Ai Gebe-Eberhardt i '
l : - .-.-W. G. Gebe
• \'•v>, -,-A. M. Gebe-Driessenj
.. -••
:- Annemarie
'•'
Titia'
f
• A. Gansner-Gebe
H: Gansrier
:
" > " •' '
.

;

:Rob'; ' .' ' -v

>

l,,

Zandvoort, 12 mei 1964.
J
Grote Krocht 30a.
]
De teraardebestelling heeft:
heden plaats, gehad op de"
. Algemene Begraafpla'ats' ' "te
••;','" ~•• .'-••'Zandvoort' ::;:r^x :,.
' ^ < - Dankbetuiging.
iVoor de" blijken van belangstelling
betoond tijdens, ziekte _en,. na -het
overlijden van onze zorgzame
vader, behuwd- en_ grootvader
JAN PAAP,' '
betuigen 'we allen hierbij onze weigemeende dank.: Jn 't bijzonder";;Dr
Zwerver en" de h'è'èr Van der Waals
Uit aller naam r
M Paap-Verhtttst
Zandvoort, mei 19S4
''i,
.Tramweg 24.
_^

Reparatie-Inrichting ~
van kunstgebitten "
"GeopenS van-"9-lT~mïf
Zaterdagivan 9-12 .uur
HOGEWEG,58 - . TEL. 4166,

Siks-lcoekjes
voor de_slanke lijn''
Uw maaltijd in een koekje
Drogisterrj.-Parfumer.ie

Bouwman
Gedipl.. drogist
Oranjestraat 7 :r Telef. 2327

ft

DOKTERSDIENST
!
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt,, via het
telefoonnummer van de huisarts..
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag 17 mei: Zuster A. M. Stiphout, van Lennepweg 57, tel. 4294.
Maandag 18 mei: Zuster E. Reitsma,
van Lennepweg 42, tel. 2382. .
VERLOSKUNDIGE:
Beide Pinksterdagen:
Mejuffrouw 1
G., Bokma, Sophiaweg 3, tel. .2816.
DIERENARTS:
Beide Pinksterdagen: . J. Westerman, Hartenlustlaan 7, Bloemehdaal
tel. (02500) 51555.
,
..,,,.,.
] APOTHEKEN:
\-...,,
Van 15 mei tot 15 september zuljlen de beide te Zandvoort gevestigde apotheken: de Zandvoortse
apotheek, Haltestraat 8, telef. 3185
en; •.; de Zeeg,traatfapotheek, M. .J.
Kerkhoven-Nieuwenhuis, Zeestr." 71
telef. 3073 alle dagen (ook 's zon-"
dags) geopend zijn.
Na 6.30 uur 's avonds en ^'s zon-;
dags echter uitsluitend voor recepten-spoedgevallen.

Glashandel

Van Dorth
Dr.Schaepmanstr.13 - Tèl.3997
• INZETTEN VAN ALLE
SOORTEN^GLAS.
Ook yerzekeringswerk.
GESLEPEN GLASPLATEN.

A. HOEKEMA
Zr.: Dina Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon. 3369
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES. .
Opmaken r,-van jaarstukken.
. Verzorging van belastingzaken
C Prima'referenties!

Adverteren doet verkopen!
Een feestmaal met de Pinksterdagen met verse kip van

POELIERSBEDRIJF
VAN BENTEN
\\
BRAADKIPPEN
SOEPKIPPEN
BRAADSTUKKENi
*
Alles .uit eigen slachterij.
Ook steeds verse HOENDERPARKEIEREN.
ONZE WEEKREKLAME: Bü aankoop van kip
een LITERPOT APPELMOES voor
49 et.
STATIONSSTRAAT 2a - TELEFOON 2358
ZANDVOOKT

Kerkplein - Tel. 3430
Vrijdag en zaterdag
tot 10 uur open.

U trekt er met
Pinksteren op uit!
Zorgt U dan voor een goede wegenkaart!

Michelin Autokaarten
. yoor Nederland, Duitsland, België, Frankrijk,
en Spanje, zijn verkrijgbaar bij:
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321

Beide Pinksterdagen geopend

Assurantie Kantoor

JAC.

'

HOEKEMA

• V

Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

Voor alle
verzekeringen

L

&

1923-1963 - Interieurverzorging

-; TELEF. 2596 ï 3759 - 4015

TAPIFLEX voor winkel, 'hal, trap en
'kamer.:BêstandHegen%aaidhakkë:h~Vïi|^""
wel geen onderhoud. Grote slijtageweer'stand.' Geluiddernpénd; Vbëtwa'rm. ';
2 0 moderne kleurschakeringen.
••
.Óók önWHéuga'^BotJcl'é Tapijten en. alle
tapijten in verschillende breedtes, i
•• '*•.'•\\'••\ "
• ': i •.•• •i'- i -'.-rf ;• •
Ook 'voor het BETERE ' BEHANGWERK:
Gordijnen) bedden, ' dekens ! en; ledikanteai;

Haltestr. 27-29, Tel. 2596, Zandvoort

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896

ZANDVOORT

Dé speciaalzaak in wjjnen en gedistilleerd

' Haltestraat 50. - Tel. 02507 - 2002

Zandvoortselaan 167 - Tel. 40270

Vraagt naar onze speciale wynaanbiedingen!

HET KARREWIEL
Strand, zee en duinen in ongerepte schoonheid

;

Een ideaal rustoord na uw wandeling.

Telefoon 02500 - 57325

Schitterend gelegen aan, Hollands Noordzeekust.
PHIMA KEUKEN - onze koffie wordt door een ieder geroemd!
LUNCH EN DINER TEGEN POPULAIRE PRIJZEN.

UITNODIGING tot de

jaarvergadering

BIER EN LIMONADE ELEKTRISCH GEKOELD.

Eigen parkeerterrein en rijwielstalling

op .vrijdag 22 mei 1964, 's avonds
8 uur in het Gemeenschapshuis
(Oosterstraat)
:
'
** ' ' . • . . . •
' Agenda:
•' •

"•1*'! •

HEEMSTEDE / AERDENHOUT

. Met Pinksteren natuurlijk óók naar
PAVILJOEN-CAFÉ- RESTAURANT

Woningbouwvereniging
«Eendracht Maakt Macht»
te Zandvoort

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

Wandelkaarten verkrijgbaar voor Nat.park „de Kennemer duinen"
LET OP HET ADRES: Kop Zeeweg, einde Noord Boulevard.
Het 'gehele jaar geopend.
Exploitatie: J. M. A. Grôenendaal.

"l. Opening door de voorzitter. :.
.
"2. Notulen vorige vergadering.
'i ,
3.- -Ingekomen, stukken.
• 4. -Jaarverslag secretaris. •' .
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn: C.J.Tol,
. S. .v.d. .Bos en W.. Ingwersen, welke zich
. . herkiesbaar' stellen.
7. Voorstel om. alle weekhüren te herleiden
_ , ...tot maandhuren.
"§. ' Voorstel nieuw bouwplan van 44 woningen.
,.;9. Voorstel tot aankoop bouwgrond voor. "bo:
•.;''.•' vengenoemdé bouw.
' .
'
10. Voorstel geldlening met hypotheek voor
~ï. .genoemde bouw.
:: .
•--.
'11.; Rondvraag e n sluiting. ••, • ' - . ' ; •
.'-•••

BADHOTEL.

Verwen Uw ogen met een

goede zonnebril
Ze zijn het waard!

Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot, l - Telefoon 4941
HEDEN VRIJDAGAVOND 15 MEI

Alle bekende merken!

van het

Zonnebrilglazen op.sterkte van Uw eigen bril.

Karlheïnz Dörr-

Brillenspecialist LOOMAN

het internationaal bekende trio .uit .Salzburg, dat enkele maanden ook in hét Badhotel met zo groot succes optrad.

Mr. Opticien
TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5

De jaarrekening 1963 is ter inzage verkrijgbaar ten kantore
Noorderstraat no. l, o.p elke dinsdagavond van 7.30 uur tot
8 -uur en elke donderdagmorgen van 10 tot 12 uur.
.••••••••' •
"'•
' - ' • -' "
De secretaris: D. VAN DIJK,
•
,
...
Dr. C. A. Gerkestraat 22.

Na het vertrek van bovengenoemd trjo wordt hel seizoen vanaf
vr«dag 22 mei voortgezet door PIA BECK en haar combo.

Op monturen
. •
vastgestelde vergoeding.

Erkend fondsléverancier
Glèzen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

Bezoekt onze bar „IM WEISSEN RÜSSL" en BIERKELDER,

,/t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

Een echte gezinsauto

HEEMSTEDE

Voor zelf tuinieren
leveren wij U gaarne COMPOST en TÜRFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
• Een uitkomst-voor elke tuinier!
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPENT.
Grasmaaimachines - Motormaaiers - Tuinsproeiers - Tuinslang.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN GRASZADEN.
Dahlia's, Begonia's, Gladiolen en een pracht sortering lelie's.
Alle soorten, vogelvoeders, kippenvóer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prtfsverboging thuisbezorgd!
. i - ^ ^Wy-geven ook-ContantzcgelsI

HENK VAN ELD l K
JAN STEENSTRAAT Ib
"

:

-

TELEFOON 2682

;

- - 500. èram RiBLAPPEN
ƒ3,75
500 gram DOORR. RUNDERLAPPEN .. ƒ3,500 gram LENDE ROLLADE
ƒ 4,50

VOOR DE BOTERHAM:
150 gr. Gel. Lever,..:.-... .98 et.;
250 gr. Leverworst ...... 80et.
150 grl Ham"..".":.'.''.~" .;".". "."98 et.
150 gr.Ptekelvleës:....."".. 90et.'
. . . . 65 et.
150 gr. Pork
250 gr. Gebï Worst .:;'. 95 et.::.
^.-:7lOO;gip.;GéBakt,.-ilOO gr. ppulet 'én'l mergstaaf

Onze nieuwe prijscourant
„Tuingereedschappen" is gratis .verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.

ƒ 1,35

LAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prös,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ 4795,— tot / 4995,—.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Koelkasten

Bq feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Waarheen tijdens de Pinksterdagen?
Natuurlijk óók naar

Paviljoen „De Vijverhut"

F. H. PENAAT
';Zaridvöort - Kostverlorenstr. 7 - Tel. 02507-2534

DOE EEN GOEDE KEUZE!
; HOOGSTE KWALITEIT'. . . .
.
• : i f e ' - • ' : f • ' - • • • ••-.-• >• TEGEN LAAGSTE PRIJSJ
i --.'••.
i
dat is het devies van:

Slagerij D. BOON
~ - SCHOPLSTRAAT S - TELEFOON 2939
11
ZANDVOORT

Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
,: Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst,. leverworst en gekookte worst.
,-•." - Voor.; kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

* MODERNE COUPE
* SOLIDE STOFFEN
fc PERFECTE AFWERKING
* VERANDERINGEN
vakkundig - en gratis
* UITERST SCHERPE
* PRIJZEN
* GROTE SORTERING

V, •

;-; .7-Brederodestraat 66

-

Telefoon 4419

Telefoon 4035

Swaiuëstraat ó

Een moderne electrische keuken
Ook bij minder gunstig weer een. genotvol en
romantisch plekje temidden van een bosrijke

natuur. Prima consumpties. Biüyke tarieven.
ONS GROTE SUCCES: PANNEKOEKEN!

Dat vindt U bü:

de droom van. iedere huisvrouw!
In onze showroom demonstreren wij U gaarne
onze ELECTRISCHE FORNUIZEN en BOILERS
Alsmede de fantastisch werkende MIELE-WASAUTOMAAT.
SPECIALE VAATAFWAS-MACHINES
van de Wereldberoemde Hobart fabrieken.
Voor huishoudelijk en Kleiii-Horecabcdryf.

KERKSTR.20

In 5 minuten 150 kop en schotels
gewassen en gedroogd.

ZATERDAGMIDDAG 14 TIUR

SPECIAALZAAK VOOR .
HERENMODE en HERENKLEDING

• TEL-.3136

Heropening

Wij brengen U een nieuwe
collectie in:

van onze gemoderniseerde zaak

Costuums
Pantalons
Colberts
Regenjassen
Overhemden
Sport shirts
Pullovers
Truien
Vesten
Shawls
Khaki pantalons
Chino pantalons
Spijkerbroeken
enz. enz.

KERKSTRAAT 33 -

Vraagt demonstratie!

Dagelijks nieuwe aanvoer
van
VASTE BLOEIENDEPLANTEN voor tuin
en bloembakken!
HEESTERS, STRUIK-,
P STOK- en KLIMROZEN.

Bloemenhuis A.H.V.d.
-

.

TELEFOOO 2060

Schildersbedrijf

Elk* dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele' variëteiten.!

H. C. van Gog

Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.

A, J. v.d. Moolenstraat 38
Telefoon 4969

BINNEN- EN BUITENWERK

.

Ziet onze etalage!

TELEF. 2359

PtANT NU VIOLEN!

HALTESTRAAT 65

Stofzuigers alle merken en
prijzen
Verder een grote sortering electrische apparaten,
keukenklokken, scheerapparaten enz. /

H. LANSDORP

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

Voor al Uw rijbewijzen . i
Luxe auto -vrachtauto - scooter

i

Electro Technisch Bureau
ZWEMMER

van belang

.,. .PHILIPS SPECIALIST

Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrijfszeker.

VONDELLAAN 46 - TELEF. 2538

6 Punten

IGNIS 'koelkast, 130 L inh., 49 cm. breed, met
binnenwand en autom. ontdooier ƒ298,'- Nihil stroomverbruik.
;. Wjj'regelen op prettige wijze
. de betaling met U.
•
'*"''Nfôg'vóónPinksteren in huis!

Garage Jac. Versteege & Zonen

:JI
w

l !!

Bloeiende planten voor tuin en bloembak,
o.a. een grote sortering viooltjes,
Bediening:, prtfs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage l

één goed horloge...
een beste vriend
OLMA horloges zijn kwaliteitsprodukten der Zwitserse
horloge-industrie.
OLMA geeft U een grote keuze
in modellen,
In prijzen vanaf f 56.OLMA horloges koopt U in
bij-de-tijd-zijnde zaken.

OLMA
In Zandvoort verkrijgbaar bij: :

C.

Erkend horlo'ger

Kostverlorenstraat 68

-

Telefoon 2O71

IS

EIXENDE PHILIPS
RADIO SERVICE

RADIO EN TELEVISIE
ERRES

PHILIPS

BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

Burg. Engelbertsstraat 6^
Telef. 2914

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

Betaling desgewenst* in overlei

Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

ZIET ONZE SHOWROOM

ADVERTENTIETARIEF

losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40°/o red.
Bij contract belangr. kort.

BELANGRIJK!
Lagere kolen prijzen

H. K. VAN ES
afwezig
tot maandag 25 mei.
Waarneming door Dr.
Drenth, Dr. Fheringa
en Dr. Zwerver.

HUIS te koop gevraagd
voor ingezetene te Zandvoort. Liefst oud bouw. Br.
letter L, Kerkstraat 28.
TE KOOP: AEG WASMACHINE met ACME
wringer, ƒ 85,-. Tolwet 21,
Telef. 42S3.
Enige wollen Smyrna
V L O E R K L E D E N

door Groothandel op Jaarbeurs gebruikt; ƒ 150,— p.
st. Grote maten. Niet van
nieuw ts onderscheiden.
Evt. thuis te bezichtigen.
Br. no. 15-5 bur. v.d. blad.

Secretaresse zoekt per l
aug. of l sept. a.s. v. perm.
en SLAAPKAM. (geTE KOOP op mooie stand ZITstoffeerd)
m. keuken. Br.
in Zandvoort: goed onderh. no. 16-5 bureau
v.d. blad.
HUIS, ben. serre, 2 kam.
e^suite, w.keuken; bov.: 3 Te koop gevr.: Oude Ned..
g'r. slaapk. en l kl. slaapk. Ansichtkaarten en munter^
allen voorz. v. str. water, C Rademaker, Soembawa-j
douche. Overn. met ged. str. 57(1), Amsterdam.
inboedel en stoffering.Vrij
te aanvaarden. Br. no. 13-5
HELDERZIENDE
bureau van dit blad.
„MAJAFRA"
(A. Frankenhuls)
WERKPLAATS TE HUUR
GEVRAAGD. Brieven no. Spreekuur: ledere aag van
14-5 bureau v.d. blad.
2-8 u. Zaterdag van 2-4 u.
Privé consult ƒ 5,—.
N A A I M A C H I N E S Overtoon 534 (1) (linkse
Reparatie, taxatie, inruil.
deur), Amsterdam-W.
W. Draijerstr. 12, Tel. 3751
Te bereiken met lijn 1.
HUIS TE KOOP GEVR.
door particulier, Zand- Welk handig en, beschaafd
voorts ingezetene. Vrije MEISJE wil tot 15 sept.
sector. Brieven letter W, onze 2 dochtertjes, resp.
Kerkstraat 28.
4 en 2 jr., verzorgen en
met ze naar 't strand gaan.
Voor direkt gevraagd: Net Heb je hier interesse voor,
MEISJE van 9-4 a. ƒ 65,- kom. dan even langs.
per week. Telef. 3758.
Harocamo, Kerkstraat 14.
HUUR Philips-TELEVISIE
2e PROGRAMMA
voor ƒ 25,95 per maand, zonder uw toestel omtezonder vooruitbetaling
bouwen (al is het 10 jaar
maar met recht van koop. oud), kijken naar het 2e
Morgen al bij U thuis? Bel programma. Met garantie,
dan vóór 6 uur 020-249767 gem. betaling Antermebouw
en 's avonds 02964 - 17971 J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel. 4307.
KOOPRUIL.
Aangeb.: vrij bovenhuis, 6 AANGEBODEN: witte uitkamers, badkamer enz.
neembare Van Delft kinBenedenhuis
permanent dervvagen met toebehoren.
verhuurd.eigen grond. Gevr. ƒ 160,—. Tel. 4600.
kleinere of grotere woning
prijs nader overeen te koWEG GRIJS HAAR
men. Br. nr. 7, Kerkstr. 28 Crème Marchal is klaar
voor gebruik. Borstel uw
haar en het grijs haar verdwijnt. Onschadelijk en
DOE HET ZELF
gezond voor uw haar!
DOE HET ZÓ f
Gratis folder krijgt U bij:
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107

Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.

Verkrijgbaar bij:

HOBOPLEX

Akersloot

2 scholieren (5de kl gymnasium) ZOEKEN WERK
tijdens de vakantie. (Liefst
hotel of pension). Br. no.
2-5 bureau van dit blad.
GEVRAAGD: net meisje
v. lichte huish. werkz.h.
werkster aanw. Mevrouw
Koster, Tj. Hiddcstr. 24,
Tel. 4724.
GEVRAAGD: HULP v.d.
AFWAS en TOILETJUFFROUW. J. Paap, Strandtent 12.
Ie KAPSTER GEVRAAGD
voor direct.

Verf - Plakplastic
en alle andere
„Doe het zelf" artikelen.
KAPSALON YVONNE
Stationsplein 13, Tel. 3346 Haltestraat 63 - Tel. 2214

Hout- en boardhandel

TERRASSTOELEN

keihard gemoffeld, stalen frame niet plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ 19,—. Bij afname
24 stuks 20»/o korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort

Tel. 4492

DONDERDAG 14, VRIJDAG 15 en ZATERDAG
16 MEI - 8 UUR

Ich bin auch nur eine Frau
Maria Schell - Paul Hubschmid.
Wat verwacht een vrouw van een man? Een
pittige filmklucht vol dolle situaties. (14 jr.).
ZONDAG 17 en MAANDAG 18 MEI - 8 UUR

Het misdadig brein
van Dr. Mabuse
Gert Fröbe - Wolfgang Preïss.
Dr. Mabuse toont zijn enorme macht! Een keiharde griezelfilm, spannend van begin tot eind.
(Toegang 14 jaar).

betaalt voor lompen 30 et. per kg. Tijdschriften
en kranten 5 et., karton 4 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 50 et.; roodkoper ƒ 1,85; geelkoper ƒ 1,30,
alles per kg. Tapijt en gewatt. deken 8 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
^ waarde. Alles wordt gehaald.

ZONDAG 17 en MAANDAG 18 MEI - 2.30 uur
MATINEE

PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

(Toegang alle leeftijden).

Naast dr. Flieringa
Brederodestraat l
METSELZAND
PORTLAND CEMENT
- CARBOLINEUM
Eternieten
BLOEMBAKKEN
TUINVAZEN
Voor kamerwandeu,
lambrizeringen enz.:
HOUT O LUX
PARANA FINE
Dagelijks geopend.
Jb. SLAGVELD

RIMBOE RIDDERS
\ -^.

Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947406.

RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGERIJ

<7ëS. 2550
Autoverhuur
ZANDVOORT

Pinkster vreugde

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brcderodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283,

met 'n LEUKE PULLOVER, VESTJE
of'ROKJE van de Fa. NOOY.
"

Het adres voor de aparte bikini's,
strandgarnituren enz.

Bij het huren van elke strandstoel, tent enz.
ziet U ons adres op de strandkaarten.

Cor van

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan
Rund-, Kalfs- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.
VOOR DE BOXERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
200gr.Pork
ƒ0,59

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst ƒ0,85
250 gr. Gelderse gekookte worst
ƒ 0,85
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10
f
Ziet onze etalage!

BEZOEKT
met Pinksteren
'

BADHOTEL

Voor Uw drukwerk:

Het nieuwste hotel aan de kust

vraagt een
garderobejuffrouw

Drukkerij Van Petegem & Zn.
is

Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

d. Automatenspeelzaal
Kerkstraat 11

Aanmelden: Boul. Paulus Loot l, Telef. 4941.

Serveerster gevraagd
STRANDPAVILJOEN „TERMES"

-

No. 20.

Voor het verzorgen van
de toiletten op het circuit,
tijdens wedstrijddagen

Boulevard de Favauge 10 - Zandvoort
biedt U datgene, wat de meest verwende gastronoom wenst.
Een gezellig etentje era een kostelijk
uitzicht op zee!
Onze chef-kok beveelt U aan:
Diverse kip-mcnu's, Tournedos-Hawaïan, Saté.
Populaire prijzen!

worden gegadigden gevraagd door

Stichting
Touring Zandvoort
De verdiensten zijn bijzonder aantrekkelijk!
Alle verdere inlichtingen zijn te verkrijgen aan
het bureau van de stichting V.V.V. Raadh.plein.

De gehele dag
geopend
Gezelligheid!
.
De nieuwste speel-automaten

Sfeer!

GARAGE

JAC. VERSTEEGE & ZN.

Wij verwachten U gaarne.

Met Pinksteren

een goede zonnebril
met

POLAROI

Pakveldstraat 21

-

Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar. ,
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Ziet onze showroom!

GOSUNGLASSES
Dameskapsalon

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
V. W.
TAXI 2600

-

OPEL

„Lido"
Boulevard de Favauge 10 (Noordboulevard)
Zandvoort - Telefoon 4301

- TAUNUS 17 M

Onze prijzen zyn even aantrekkelyk
als onze behandeling door vakkundig
geschoold personeel.

GROTE KROCHT 18

WASSEN-WATERGOLVEN
ƒ4,00'
VERVEN, vanaf
ƒ 8,00'
SPOELINGEN in de nieuwste modetintenvanaf ƒ6,00

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.
deer slaagt Ü!

MONOPOLE

.CENTRUM'

BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS

Woninginrichting
HEEMEIJER

R l POLI N

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN

Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

FEDERATIEVE KRING
VAN BRANDSTOFFENHANDELAREN
HAARLEM EN OMSTREKEN

Voetkundige

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3652.

olie-, kolen- en
gashaarden

Uitsluitend tegen contante betaling.

AMANDA BALKE
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Pedicure - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. ,2518 - Gr. Krocht 36a

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

Alléén geldig voor levering in de
maanden MEI en JUNI 1964

ARTS

Fa. GANSNER & Co.

Soendastraat 17 Tel. 02500 - 50131

Haarlem

Levering alle soorten tegels in kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.
Laat vakkundig Uw oude paden In orde maken.

OPTICIEN A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
GROTE KROCHT 20

-

TELEFOON 4395

Leverancier alle ziekenfondsen.

In onze gezellige salon, gelegen in het centrum van het strand- en badleven, adviseren
wij U gaarne bij het kiezen uit vele thans
gangbare INTERNATIONALE MODEKAPSELS,

prefereer. LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
i v

ONTWIKKELEN en AFDRUKKEN

f Ij J
f ƒ£ ƒ

.
ƒC

FOTO „LION"

**

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT
2 min. van het station
J
2 min. vom Bahnhof
2 min. fronvthe station
|
ï min. de la Gare

DEVELOPING
and PRINTING
AGFA-COLOR

Uw Perzisch
tapijt stuk?
Laat het repareren, door
ervaren reparatrice.

Mevr. Hose

Tollensstraat 31 • - Zandvogrt
Telef. 4823

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d. Werf f
Gasthuisplein 3

Telef. 2129

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

GEVA-COLOR'. FERRANÏA-COLOR
EEN FRAAIE UITBREIDING
• Het is altijd prettig -te mogen
constateren, dat het een aktief
Zandvoorts zakenman goed gaat.
Dit nu is het geval met de heer
Wim Kok, die enkele jaren geleden
in de Diaconiehuisstraat no. 24 een
herenkapsalon opende. Van de aanvang af maakte zijn zaak grote opgang en al spoedig bleek dat het
interieur'te klein werd.
Dinsdag j.l. opende de heer Kok
zijn nieuwe uitbreiding.- De zaak
werd naar achteren uitgebroken en
werd ongeveer tweemaal zo groot.
Inplaats van twee kwamen er vier
stoelen en het personeel werd uitgebreid met twee bedienden, zodat
er nu een vier man sterke ploeg de
klanten bedient.
Intussen gaat de heer Wim Kok
voort met het behalen van successen op kappersgebied. Zondag j.l.
behaalde hij op een concours te
Haarlem voor herenkappers in Kennemerland een eerste prijs er daarmee het kampioenschap van Kennemerland voor herenkappers,waarmee hij de zoveelste trofee toevoegde aan zijn reeds respectabel
aantal prijzen. Dat hij dit reeds op
zo jeugdige leeftijd presteerde, belooft o.i. nog heel wat voor de toekomst.
De nieuwe uitbreiding werd opnieuw modern en gezellig ingericht.
Er kwam een overzichtelijke en
aantrekkelijke uitbreiding van de
verkoop-afdeling gelijk met deze
uitbreiding van de kapsalon en een
groot aantal fraaie bloemstukken
getuigde van veler medeleven met
dit succes in zeken.
Van harte wensen wij de herenkapper Wim Kok ook voor de toekomst het allerbeste.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Floris, z. van F. Molenaar
en J. van der Meulen. Maria Josephina, d. van C. Boon en M. J.
Berkhout.
Geboren buiten de gemeente:
, Emilie Christine, d. van B. Ber* rier en M. H. Smids. Yvonne, d.
van A. Kraaijenoord en D.M. Winter.-Ruud, z. van S. van den Bos
en M. Gorten.
Ondertrouwd: F. J. M. Lijnzaat en
F. J. Koper.
Gehuwd: J. M. G. Ramkema en R.
W. Molenaar. H. Steenkist en W.
Paap. Th. BT Boon en J. M. M.
Versteege. J. WI Ruijgrok en J. J.
Lavoo (wonende te Heemstede).
Overleden: Wilhelmus Emans, 82 jr.,r
geh. met A. {Koper. Willem G.
Gebe, 55 jr., geh.-m. A. Eberhardt.
Petrus Th. Warmerdam, 63 jaar,
geh. met M. C. v.d. Weiden.
Overleden buiten de gemeenet:
MEESTERKAPPER
Catharina M. Tesselaar, 62 jaar, IN 'HET BADHOTEL
geh. m. M. Molenaar. Elisabeth
Willemse, 42 jr., geh. m. A.. Paap. Vrijdagmiddag j.l. heeft in ZandMario uit
Dirk F. Molenaar, oud 39 dagen* voort meesterkapper
Amsterdam zijn intrede gedaan op
de eerste verdieping van het BadIN MEMORIAM W. GEBE
met een fraai verzorgde show,
In zijn woning aan de Grote Krocht hotel
zelfs de meest verwende bezoeis dinsdag j.l. na een lange en die
in verbazing en bewondering
smartelijke .ziekte overleden op ker
55 jarige leeftijd onze plaatsgenoot bracht.
Het komende seizoen zal hij elke
de, heer Wim Gebe.
avond in het hotel van vijf tot tien
De overledene kreeg in Zandvoort uur
aanwezig zijn om met kam en
veel bekendheid door zijn aktivi- schaar
zelfs het meest aan het
teiten op verenigings gebied.' Hij strand verfomfaaide
dameshoofdje
was. indertijd een zeer verdienste- weer te ordenen, hetgeen
deze
lijk lid van de
toneelvereniging grootmeester op dameskapgebied
„Op hoop van zegen" en verschei- zeker wel kan worden toeverdene Jaren penningmeester.
Ook trouwd. Overdag is deze zorg toewas hij één der oprichters van de vertrouwd
aan zijn echtgenote en
Zandvoortse Bridgeclub en vervul- zijn assistenten.
Mario heeft
de menig lidmaatschap van school- grote en grootseKapper
plannen. Hij wil
oudercommissies.
dagen zijn droogkappen
Het verenigingsleven
in Zand- op warme
het balcon plaatsen en met dit
voort heeft aan deze aktieve figuur op
ongelofelijk mooie uitzicht op zee
veel te danken gehad.
en zo men dit wil met een warme
De begrafenis heeft heden op de lunch
het zijn cliënten zo veel moAlgemene Begraafplaats te Zand- gelijk naar
de zin maken.
voort plaats gehad.
Beneden heeft kapper Mario zijn
verkoopafdeling, geheel en al ingeH O O G WA T E R
steld op het strandlevén.
U vindt
mei:
;
Strand
H.W. L.W. H.W. L.W."berijdbaar er onder andere strandschoentjes
van haute chausurier Jan Jansen
17 7.35 3.- 20.12 15.30,-11.30-18.00 en strandkleding van haute coutu18 8.45 4.- 21.24 16.30 12.30-19.30 rier Dick Holthaus.
19 10.01 5.30
22.42 18.— 14.00-20.30
De show, die kapper Mario j.l.
20 11.19 6.30
23.53 19.— 15.00-22.00
21
- 8- 12.25 20.30" 4.00-10.30 vrijdagmiddag gaf en die uitmuntte
22 0.55 9.- 13.23 21.30 5.00-11.30 door volmaaktheid, stempelde hem
23 1.47 9.30 14.12 22.- 5.30-12.00 niet alleen tot een figaro bij uitstek, doch ook als volmaakt jongSamengesteld door P.v.d.Mije KCzn. leur-goochelaar wanneer we hem
bezig zagen met hel draperen van
grote badhanddoeken, waaruit hij
mutsen,
tulbanden en kappen
toverde. Charmante mannequins
Schildersbedrijf
stonden hem hierbij ten dienste.
Dick Holthaus eri Jan Jansen besloten deze unieke show, waarmee
Zandvoort in het Badhotel weer
Burgr. Beeckmanstraat 33
een aanvulling rijker werd, die niet
Telefoon 4755
alleen door de gasten zal worden
Buitenwerk - Binnenwerk
gewaardeerd, zoals deze middag
Muurwerk
reeds in alle opzichten bleek, doch
die ook in algemeen opzicht op het
VERF GEEFT FLEUR!
Zandvoortse hotelbedrijf een bijzonder voornaam, stempel drukt.

C. J .PAAP
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KODAK-COLOR ROLFILMS en
SCHIETWEDSTRIJDEN
RESERVE-POLITIE

Op de politie-schietbanen binnen
het circuit had de Zandvoortse reserve-gemeentepolitie zaterdagmorgen j.l. schietwedstrijden uitgeschreven, waaraan werd deelgenomen
door leden van de reservekorpsen
uit Zandvoort, Velsen, Heemstede en
Bloemendaal. Er werd geschoten
met pistool en geweer, op elk wapen vijf schoten.
De uislagen waren" als volgt:
l Zandvoort, geweer 219 p. pistool
190 p., totaal 409p. 2 Velsen, geweer
199p. pistool 209 p., totaal 408 p.
3 Bloemendaal, geweer 194 p. pistool
207 p. totaal 401 p. Heemstede, geweer 137 p.pistool 203 p. totaal 340 p
De persoonlijke uitslag luidde als
volgt:
l A. Herfst Zandvoort 90 p'. 2 P.
Kooger Velsen 87 p. 3 P. Joukes
Zandvoort 85 p. 4 B. Paap Zandvoort 85 p. 5 B. Hoekstra Velsen
84= p. 6 J. Bilder Bloemendaal 84 p.
De korpschef van politie, de heer
J. D. van Maris reikte de prijzen
uit.
VERMINDERDE AKTIVITEIT
VAN „'t HELM"
De stichting , „Culturele kring
't Helm", die zich sedert het begin
van de vgftiger jaren toelegde op
het brengen van zgn. „Culturele
a vonden", hoofdzakelijk in de wintermaanden te Zandvoort en zich
aanvankelijk in een grote belangstelling mocht verheugen, heeft
thans in een schrijven aan haar begunstigers meegedeeld, haar aktiviteiten belangryk te moeten gaan
inkrimpen.
Dit bericht zal stellig bij een deel
van de Zandvoortse bevolking met
teleurstelling worden ontvangen,
want aan „'t Helm" was het te
danken, dat belangrijke avonden in
de v^terperiode in de badplaats
werden georganiseerd, waarbij meer
malen bekende kunstenaars en gezelschappen betrokken waren.
Het bestuur deelt thans mede,
voorlopig te moeten afzien van het
organiseren van dergelijke cultureIe bijeenkomsten, omdat de reeds
lang tanende belangstelling de laatste tijd zó groot is geworden, dat
het - gelet ook op de steeds hoger
wordende honoraria - niet langer
verantwoord wordt geacht, op de
oude voet voort te gaan.
Wel kan „'t Helm" nog blijven
beantwoorden aan de doelstelling
door het richten van de aktiviteit
op de jeugd en zo mogelijk deze
jeugd tot creatieve uitingen aktiveren.
Het bestuur doet dan ook een beroep op de begunstigers voort te
gaan de stichting met een geldelijke
bijdrage te steunen.
Verwacht mag worden, dat over
de verdere plannen van „'t Helm"
nog nadere mededelingen van het
bestuur zullen volgen.
COLLECTE NED. RODE KRUIS

Evenals in het gehele land, zal
ook te Zandvoort in de periode van
25 mei tot 6 juni de jaarlijkse collecte worden gehouden ten bate van
het Ned. Rode Kruis.
Voor de vele menslievende taken
welke het Rode Kruis vervult zonder overheidssubsidie is veel geld
nodig, weshalve een beroep wordt
gedaan op de medewerking van
elkeen, die in staat is iets bij te
.dragen. Collectricos en collectanten
zijn tevens dringend nodig. Hiervoor kan men zich opgeven bij de
penningmeester de heer F. Poots,
Haarlemmerstr. 24, telef. 3368.
JAARVERGADERING
De vereniging voor het welzijn
der 'dieren te Zandvoort, onderafdeling van de Nederlandse vereniging voor dierenbescherming, zal
do jaarlijkse algemene ledenvergadering houden op vrijdag 22 mei
in het Gemeenschapshuis.

-

ENTWICKLEN
." 'und KOPIEREN

8+16 m.m. Ciné-films

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar l
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor élke gelegenheid l
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

BARKMEIJER
Tolweg 24 -

Telefoon 3815

Voor alle voorkomende

schoenreparaties
Voor Uw NAALDHAKKEN
gaan ANNETTE HAKJES
het langste mee.

EEN TAXI?

MODERNE WflGENS

ZANDVOORTSE ZONDAGSCHOLEN GAAN VOETBALLEN
Op zaterdag 16 mei des avonds
om 6 uur zal op het Zandvoortmeeuwen-terrein aan de Van Lennepweg een voetbalwedstrijd worden gespeeld tussen elftallen van
de Zandvoortse zondagschool afdehng „Dennenoord" en de zondagschool „de Ark" uit Zandvoort-zuid.
Er zal een kleine entree worden
geheven, terwijl de opbrengst bestemd zal zijn voor het aanschaffen
van een geluidsinstallatie in het
Hervormde Diaconiehuis.
25 JAAR BESTUURSLID
VAN HET WIT-GELE KRUIS
Tijdens een gehouden vergadering
van de afdeling Zandvoort van het
Wit-Gele kruis is' do heer J. L. C.
Lindeman gehuldigd in verband
met zijn zilveren jubileum als bestuurslid. Pastoor A. H. P. Cieophas
herinnerde eraan, dat de heer Lindeman sinds 1945 het voorzitterschap van de afdeling vervult.
Onder zijn leiding steeg het aan- x
lal leden van 300 tot 542.. Waar 'de
heer Lindeman ook op politiek en
sociaal terrein, — hij is reeds vele
laren gemeenteraadslid en thans
wethouder van publieke werken —
het algemeen belang behartigt,"was
het spreker een genoegen nu een
gelegenheid te hebben om de jubilaris voor al zijn aktiviteiten in het
belang van de gemeenschap dank te
zeggen. Een „tuinzitje" vormde
hierna het stoffelijk bewijs van
waardering van de afdeling.
De heer Lindeman dankte getroffen voor deze hulde. ,Hij meende,
de dank grotendeels te moeten toewijzen aan z'n • medebestuurders,
onder andere de vorig jaar overleden heer A. 'A. Vork en de huidige secretaris-penningmeester, dhr.
J. C. N. van' Eijk, die het grootste
deel van het werk hebben verricht.
De bloei Van de vereniging is tevens
ook voor een groot deel te danken
aan het toegewijde werk van de
elkaar opvolgende wijkverpleegslers, thans-zuster A.'M. Stiphout.
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Ledenvergadering .Zandvoortmeeuwen
Veelbelovend
De algemene ledenvergadering,
door de Zandvoortse sportvereniging
„Zandvoortmeeuwen"
j.l.
maandag in hotel Keur gehouden,
bood mijns inziens verschillende
veelbelovende aspecten. In de eerste
plaats was er de verheugende opkomst van niet minder dan ruim
honderd stemgerechtigde leden. Dit
was wel een treffend bewijs dat de
belangstelling voor de grootste
sportvereniging in onze gemeente
nog onverflauwd is en dat obk^het
voetbalspel, ondanks de minder
gunstige^ resultaten van ons eerste
elftal in" de nu afgelopen competitie aktief bij velen leeft. Dat bleek
trouwens pok wel uit de debatten
waaruit niet alleen
een hoopvol
vertrouwen sprak voor de toekomst
doch ook een algemeen levende
gedachte, dat het anders moet en
anders kan. Dit alles werd door de
voorzitter nog eens extra beklemtoond, die er terecht op wees, dat
gelet op de zeer goede verrichtingen van de lagere elftallen, speciaal
van de jeugd, voor de nabije toekomst geen vrees behoeft te bestaan
en zijn uitgesproken hoop, dat in
het jubileumjaar 1966 Zandvoort
zou beschikken over een elftal in
de eerste klasse, werd door de vergadering enthousiast overgenomen.
Er heerste in deze vergadering een
prettige, begrijpende sfeer, een eerste vereiste, om tot grotere prestaties te komen. Er werden in grote
eenheid verschillende belangrijke
besluiten genomen en er kwam
nieuw
bloed in - het bestuur,
waarvan de nieuwe voorzitter, de
heer Engel Paap in zijn slotwoord,
dat met grote aandacht werd gevolgd, op 'ernstige wijze de wegen
uitstippelde, die door het nieuwe
bestuur zullen worden gevolgd om
te komen tot verdere uitbouw van
de vereniging"." Ook daarin beluisterden we veel optimisme en we kregen een gegrond vertrouwen in de
vele mogelijkheden, die het nieuwe
bestuur voor Zandvoortmeeuwen
ziet.
Zo moet het ook gaan. Eensgezind en vastberaden om te komen
tot verdere groei en bloei van onze
sportvereniging. Op de wijze, zoals dit deze avond werd voorgenomen, zal dat pok ongetwijfeld gaan,
en als zodanig was deze avond
veelbelovend!
K.
Helm kan tegen een stootje
Het bericht, dat de stichting ,Culturele kring 't Helm' haar aktiviteiten belangrijk
gaat
inkrimpen,
waarover U elders in dit blad méér
leest, zal ongetwijfeld bij velen een
gevoel van teleurstelling hebben
gewekt.
„'t Helm" immers was de instelling, die ervoor zorgde, dat tijdens
de wintermaanden in onze gemeente verantwoorde kunstavonden werden gebracht, kunst met een grote
K. Ik herinner mij nog, hoe vooral
in de eerste jaren een aantrekkelijk
programma werd gebracht meermalen zelfs om de veertien dagen.
Dat geschiedde toen in theater Monopole en de meeste voorstellingen
werden zeer druk bezocht! Het was
DE veertiendaagse uitgaansavond
van kunstminnend Zandvoort. Bijzonder boeiende, leerzame en intetessante avonden hebben we meegemaakt op welhaast elk gebied
van de kunst. Cabaret, toneel, concerten, kamermuziek, film, zang
zowel van solisten
als koren, U
herinnert zich dat
allemaal nog
wel.
Het zijn dankbare herinneringen,
die we aan deze avonden bewaren
en met een gevoel van heimwee
denken we eraan teiug. Want waar
het aan moet worden toegeschreven, dat de belangstelling voor de
voorstellingen van „'t Helm" vooral de laatste jaren zozeer is teruggelopen, is mij persoonlijk 'een raadsel. Het is iets, waar ik niets van
begrijp. Is er dan in onze gemeente
geen belangstelling meer voor deze
kunst-uitingen? Dat wil er bij mij
niet in. Pakt het bestuur de zaken

In hotel Keur hield de Zandvoortse sportvereniging .Zandvoortmeeuweh' maandagavond j.l. eeit algemene ledenvergadering, welke zeer
druk bezocht was.
De voorzitter, de heer F. P. van
Turenhöut gaf in zijn openingswoord een kort overzicht over het
afgelopen seizoen. Het speet spreker, dat na hoopvolle verwachtingen
in de loop van de competitie, het
eerste elftal er niet in slaagde zich
in de kopgroep te handhaven, doch
tenslotte afzakte naar de vierde
plaats onderaan. Spreker meende
echter, dat gelet op de verrichtingen van de j eugdelftallen er geen
angst voor de toekomst behoefde te
wezen en dat op. zichzelf het zich
weten te handhaven in de klasse,
waarin men werd ingedeeld, al heel
wat waard is, wanneer men ziet,
hoe dikwijls geronnemeerde clubs
degraderen naar een lagere klasse.
Hulde bracht de voorzitter aan het
tweede elftal, dat het kampioenschap wist te behalen en memoreerde de fraaie resultaten, behaald
door diverse junioren-elftallen, de
prettige samenwerking met de afdeling handbal en de zaterdagmiddag-afdeling, om te eindigen met de
hoop uit te spreken, dat de vereniging bij de herdenking van het 25
jarig bestaan in 196G1 een elftal in
de eerste klasse zou hebben.

Verkiezing commissies
Allereerst was hierna aan de orde
de verkiezing van een nieuwe elftalcommissie. Het bestuur stelde
voor, hierin thans zes personen te
benoemen, hetgeen voldoende werd
geacht. De trainer zal hieraan als
zevende lid worden toegevoegd, die,
- ingevolge een voorgestelde wijziging in de statuten - stemrecht zal
verkrijgen. Deze elftalcommissie
zal dan worden gekozen voor de
tijd van twee jaar met periodieke
aftreding van drie leden per jaar.
Na de gehouden stemming bleken
te zijn benoemd de heren C. K.
Draijer, S. Keuning, C. Koper, Corn.
Koper, W. Koning en G. Pool.
De jeugdcommissie werd herkozen
waaraan werd toegevoegd de heer
K.Wessendorp. Diverse andere commissies werden herbenoemd. Ook
de Toto-commissie werd herbenoemd, terwijl hier in de vakature
van de heer Visser werd benoemd
de heer J. Weber. In de werkcommissie werden gekozen de heren
P. Koning, Jacob Koper en A. Paap.
De redactiecommissie van het clubblad werd herkozen
terwijl een
nieuwe commissie werd benoemd
ter voorbereiding van het zilveren
jubileum in 1966, waarin werden
benoemd de heren P. A. Kattouw,
C. Keur en F. P. van Turenhöut.
Op voorstel van het bestuur werd
de commissie van goede diensten
opgeheven omdat deze niet meer
dan niet goed) aan? Ook dat is iets, noodzakelijk werd geacht.
dat ik als werkelijke oorzaak niet
Bestuursverkiezing
zie.
Ik heb geen enkele verklaring De heer F. P. van Turenhöut (voorvoor dit teleurstellend verschijnsel zitter) deelde mede, wegens vertrek
maar blijf wel de mening toegedaan uit de gemeente zijn functie te moedat wanneer het bestuur erin slaagt ten neerleggen. Dit was eveneens
voor elk winterseizoen _ een aan- het geval met de heren J. Hunze
trekkelijk programma samen te penningmeester en J. Visser comstellen, dat „elk wat wils" biedt, missaris. In de plaats van -de verhet mogelijk moet zijn in Zandvoort trekkende voorzitter werd benoemd
deze avonden voort te zetten.
de heer E. Paap. Als*2de voorzitter
Wellicht heeft het bestuur, door werd gekozen de heer J. van Véenhet zenden van dit
rondschrijven stra, waarmee het bestuur een aanaan de donateurs ons allen willen vulling onderging, terwijl tot penwakker schudden. Als dat zo is, ningmeester werd benoemd de heer
hoop ik van harte dat men daarin W. Kolk en tot commissaris de heer
slaagt. Wij hebben in ZandvoorJ; K van de Noort. De periodiek 'afeen aantal inwoners, die behoren tredende bestuursleden, de beren G.
tot de top van de artisten en kuns- H. Beenhakker, E. Loos en B. Schut,
tenaars. Kan men - om te beginnen die zich herkiesbaar hadden gesteld
deze niet eens trachten aan te trek- werden herbenoemd.
ken voor het komende winterseiNadat besloten was tot verhoging
zoen? En met een weigerichte en van de abonnementsprijs van het
pakkende
propaganda hiervoor clubblad „de Zandvoortmeeuw" van
Zandvoort trachten te interesseren? ƒ 3,— tot ƒ 4,— per jaar en enkele
Onder bijna 15.000 inwoners moet wijzigingen in Statuten en Huistoch een grote kern te vormen zijn, houdelijk reglement waren goedgedie hierachter zal staan?
keurd, 'nam voorzitter F. P. van
Zoals het bestuur het zich nu Turenhöut afscheid van zijn verenivoorstelt, komt er van een verder ging en droeg de hamer over aan
voortbestaan van „'t Helm" niets zijn opvolger.de heer E. Paap, die
terecht, dat kan ik U „op een brief- de scheidende bestuursleden dank
je geven". Al die mooie voorne- Dracht voor het vele, dat zij voor de
mens van meerdere culturele akti-N vereniging hadden gedaan en daarna
viteit onder de jeugd, zullen op niets zijn te volgen bestuursbeleid uituitlopen wanneer dat als enig doel eenzette en op • enthousiaste .wijze
overblijft.
opwekte tot daadwerkelijke actie
„'t Helm" draagt mijns inziens haar om met aller inspanning de vereninaam niet zonder reden. Helm kan ging, die thans meer dan. 800 leden
tegen een stootje. Helm" kan zelfs telt, verder uit te bouwen en ervoor
onder de meest slechte omstandig- tp zorgen, dat in het jubileumjaar
heden blijven doorgroeien en doet 1966 een elftal in de eerste klasse
dat ook. Laat het bestuur van „'t een feit zal zijn.
Helm" zich haar naam waardig tonen en niet direct bij de pakken
gaan neerzitten, wanneer het wat Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
tegenloopt. Helm groeit dóór, óók Uitslagen zaterdag 9 mei 1964:
wanneer de omstandigheden tegen Adspiranten:
Zandvoortm. b - Haarlem b 3-3
zijn. Helm is taai en groeit zelfs
R.C.H. e - Zandvoortm. e
7-1
door op dorre, droge grond. En
wanneer het dan straks weer mee- Pupillen:
Zandvoortm. d - D.C.O. b.
0-1
loopt, dan is haar goudgele glans
Zandvoortm. f - Kenova c 1-1
een sieraad voor onze duinflora en
Uitslag
zondag
10
mei
1964:
geeft helm het aanvankelijk losse
Zandvoortm. 2 - Kennemers 0-3
duinzand kracht en steun tegen
verstuiving, en het mag nog zo Programma zaterdag 16 mei 1964:
stormen, maar 't helm. houdt de
E.D.O. adsp. f - Zandv.m. d 10 u.
duinen in stand.
Z.M. kom.br- Worthing F.C. 14 u.
Laat het bestuur daaraan nog eens Maandag, 18 mei (2de Pinksterdag):
denken bij de tegenslag, die thans
D.S.K. jun. a - Zandv.m. c 9.45 u.
wordt ondervonden. Laat men zich
Jeugdtoernooi N.F.C.
10 u.
naar haar naam taai tonen en onverzettelijk en gaarne stel ik onze Tijdens het jubileum-toernooi van
kolommen open'voor het doen van de v.v. „Bloemendaal", gespeeld op
suggesties en voorstellen, om voor 7 en 10 mei j.l., waaraan werd deelhet komende seizoen voorstellingen genomen met 4 'pupillen-, 4 adsp.
van de stichting „Culturele kring en 4 jun. teams, werden mooie suk't Helm", die we in dit wintersei- sessen behaald. In totaal werden
zoen al zozeer hebben gemist, weer zes eerste prijzen in de wacht gemogelijk te maken. Wanneer we sleept, terwijl bovendien de verenions daar gezamenlijk voor spannen, gingsprijs ons ten deel viel met een
moet dat kunnen!
"
K. totaal van 63 punten. " ,

In de keuken op de muur,
is het beste BALAMUR!

J. van den Bos
woninginrichting
Bilderdqkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afdeling Handbal
Kampioen! Het tweede team van
de meisjes adspiranten wordt van
harte gefeliciteerd met het behalen
van het. kampioenschap.
Uitslagen zaterdag 9 mei:
Meisjes welpen: Rap. - Z.M. afg.
Jongens welpen: IJmond.- Z.M. 10-5
Heren: Z.M. - TV Kesselstadt 6-12
Concordia - TV Kesselstadt 6-12
Uitslagen zondag 10 mei:
Heren: Z.M. l - Blmkert
4-17
Umond 3 - Zandv.m. 2
19-7
Dames: Zandv.m. - T.Y.B:B. 2 '11-5
Heren jun.: Z.M. -.IJmond 2 afg.
Dames jun.: Odin - Zandv.m. afg.
Meisjes adsp.: Z.M. l - Conc. l 0-5
Zandv.m. 2 - Umond 3
9-0
Zandv.m. 5 - H.B.C. 3
4-0
Programma zaterdag 16 mei:
Jaarlijks schoolhandbaltoernooi.
Aanvang 9 uur precies. Einde ongeveer 17.30 uur. Er wordt deelgenomen aan dit toernooi door: Chr.
U.L.O.-school, W. Gertenbachschool,
Beatrixschool, K. Doormanschool,
Julianaschool, Mariaschool, Dr. Albert Plesmanschool, Hannie Schaftschpol en de Wilhelminaschool." Er
is ingeschreven met 52 teams; de
wedstrijden zullen op 6 velden tegelijk gespeeld worden op de sportterreinen gelegen aan de Van Lennepweg. Wij wensen alle spelers en
speelsters een gezellige en succesvolle dag toe.
Programma zondag 17 mei:
Heren: Z.M.-T.W. Sportver. 15.15 u.
Conc.-T.W. Sportver. l
14u.
VOOR HEN DIE DAMMEN
Voor de vierde achter éénvolgende maal is C. Draijer jr. weer kampioen van D. C. Zandvoort geworden. Onze hartelijke gelukwensen,
hiervoor. Hij mag weer voor één
jaar de wisselbeker mee naar huis
nemen. De spanning was na de negerlaag tegen Hoekema weer iets
toegenomen, C. Draijer jr. moest
nog één punt zien te behalen uit
2 partijen en was dan onbereikbaar
voor zijn concurrenten. Dit is gelukt tegen J. Koper, die een zeer
mooi resultaat bereikte door in een
verloren stand toch nog remise
te forceren. Hier nog enige uitslagen
J. Ovaa - G. ter Wolbeek
2-0
L. J. v.d. Werff-Th. t. Wolbeek 2-0
C. Draijer jr. - J. Koper
1-1
A. Hoekema - J. Schuiten
2-0
M. J, Klatser - A. Hoekema 0-2
TENNISCLUB „ZANDVOORT"
Uitslagen zondag 10 mei 1964:
T.C.Z. l - Sphaerinda l
5-3
Uithoorn l - T.C.Z. 2
2-6
T.C.Z. 3 - Groenendaal 4
5-3
T.C.Z. 4~- D.D.V. 9
7-1
Gloria 5 - T.C.Z. 5
3-5
Jeugdkompetitie:
Park Marlot - T.C.Z.
1-6
Zaterdagkompetitie 9 mei j.l.:
T.C.Z. l - Bloemendaal 3
1-3
Velserbeek l - T.C.Z. 2
2-2
Programma 2e Pinksterdag:
T.C.Z. l -~Toeg Hillegersbérg 4.
T.C.Z. 2 - Kennemer Lyceum 1.
T.C.Z. 5 - Return 4.
Jeugdkompetitie:
The Smashing Fellows - T.C.Z.
Zaterdagkompetitie 16 mei:
Velsen l - T.C.Z. 1.
T.C.Z. l - Bastione.
f
K. J. C. „NOORD"
De stand in mei is:
1. R. Roest,
2. Mevr. Koper
3. H. Koning
4. J. Paap

5667
4941
4856
4841

DIPLOMA'S REDDEND ZWEMMEN
..Na hun opleiding te hebben ontvangen bij de Haarlemse reddingsDrigade slaagden voor het diploma
A-reddend zwemmen de volgende
leden van het Zandvoortse beroepspolitiekorps: J. van den Bos, H.
Harteveld en R. Gatsma. Onze hartelijke gelukwensenl
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„Grand Prix"

Zondag a.s. is het weer zover. Zondag a.s. gaan we kijken naar de • verrichtingen
der coureurs in de Hogeschool van de auto-rensport,
tijdens de tweede race voor
het
wereldkampioenschap
der coureurs in 1964, waar
van de eerste reeds in Monaco
gehouden werd.
. Er zijn wel eens mensen,
die deze jaarlijkse Grand
Prix- een saaie aangélegen. heid .vinden en beweren, dat
b.v. een internationale sportwagen race veel meer spanning brengt.
Ik moet toegeven, dat het
wel enkele malen is voorge• komen, dat bij een Grand
Prix de ' spanning ontbrak,
omdat vrijwel" van het begin
af aan-vast stond, wie deze
monsterrace zou . winnen, al
tijd onder voorbehoud, dat
de wagen heel zou blijven,
• doch daartegenover staat, dat
we ook al heel wat races om
de Grote Prijs van Nederland
Graham Hul • (Gr. - Br.) gaat in zijn B.R.M, als overwinnaar over de
hebben meegemaakt,
die
' .
finish in de Grand Prix de Monaco 1964.enorme spanning brachten,
"omdat .de uitslag, tot het laatste mo- McLaren (Nw.-Zeeland) en -Phil Hill de training, doch hoofdzakelijk tijment onzeker bleef. Dit is nu een- (V.S.), BRM word gereden door. Gra- dens de wedstrijddag, duizenden en
maal bij races altijd het geval, óók ham Hill (G.B.) en Richie Ginther duizenden bezoekers naar ons .cir(V.S.), Lotus komt met wereld kam- cuit zal voeren.
bij' sportwagenraces. Doch dan blijft
bij een „Grand Prix" toch nog al- pioen Jimmy' Clark (G.B.), en Peter
Verkeersregeling
lijd dit, dat-U de grootmeesters op Arundell (G.B.), Brabham' Racing
1
het gebied van de autorensport aan Organisation heeft als coureurs Jack
Teneinde een zoveel mogelijk gehet werk ziet, dat .U .kunt genieten Brabham (Austr.) en. Dan Gurney ordende verkeersregeling ^te ver(V.S.), het het Walker Racing Team krijgen, zowel bij de aanvoer als bij
van grandioze rijkunst, van meesterschap, durf en uithoudingsver- verschijnt mét de bekende Zweed de afvoer van de duizenden bezoemogen en dat' op zichzelf is reeds Joachim Bonnier. Dan zijn er ver- kers, zal de regeling, die vorige jader Godin de Beaufort met Porsche, ren reeds werd toegepast, ook dit
een belevenis van de eerste orde.
Bob
Anderson (G.B.) met Brabham jaar weer gehandhaafd worden. Het
Ik zei het reeds: a.s. zondag is. Climax,
Mike Haiiwood (G.B.) en betreft hier een gecoördineerde re• het weer zover. -De grote sensatie Chris Amon
(Nw.-Zeeland) met'Lo- geling in de gemeenten Haarlem,
. •• van de komende race lijkt wel te tus BRM, Tony
Maggs (Z.-Afr.) en Heemstede, Bloemendaal en Zanclworden, dat Ferrari zijn befaamde
Giancarlo
Baghotti
(It.) van de Scu- voort. ;
\rode pijlen' voor het eerst in Zandderia,Centro
Sud.
met
BRM .en ten1
voort zal inzetten. In Monaco; deed slótte-de ZwitsèivJpseph-Siffert
met- . .-. ...Dit..hqud.t .,in,. dat. het. verkeer,uit
••*' men dit niet, omdat' het 2eer lasti- een Brabham BRM.
'noordelijke richting en-Amsterdam,
ge parcours van Monaco een han'zowel dat van de Amsterdamse
De
race
vangt
aan
om
kwart
over
dicap werd geacht. Thans zal men
Vaart als van de Schiphol weg, wordtdrieën, vooraf zullen
nationale gedirigeerd naar de Zeeweg in
de nieuwe acht cylinder bolide op
sportwagenraces
worden
gehouderi
het circuit van -Zandvoort voor het
Overveen. Het verkeer uit het zuieerst in actie zien en men kan er. waarvan - de start werd vastgesteld den en- oosten wordt geleid via de
zeker van zijn, dat Ferrari alles op op respectievelijk l eri*'2 uur.
Zandvoortselaan. Het parkeren in
alles zal zetten, om het de laatste
Zandvoort zal zoveel mogelijk zó
De
training
voor
de
Grand
Prix
jaren weinig imponerend optreden
geregeld worden dat "men langs
l renwagens is heden vrijvan deze bolides met deze nieuwe formule
dezelfde wegen waarlangs men gedag
van
10
tot
12
uur
en
zaterdag
acht cylinder ongedaan te maken.
komen is, ook weer de terugweg
mei van l tot 3 uur. De leiding
Jonhn Surtees (Gr. Br.) en Lorenzo 23
kan aanvaarden.
van
het
gebeuren
is
thans
voor
het
Bandini (Italië) zullen de beide rode
eerst in handen van de Nederlandse
pijlen rijden. Doorgewinterde cracks Autorensportvereniging,
helicopter zal vanuit de lucht
de ' N.A.V., in Een
die precies weten, wat er van hen
verbinding staan met de centrale
die
de
organisatie
en
uitvoering
wordt verlangd en er het hunne
in de watertoren in Zandvoort
de K.N.A.C. kreeg gedelegeerd. post
om elke zich voordoende moeilijk• toe zullen bijdragen om de eer van van
Wedstrijdlijder
blijft
de
heer
van
heid direct te kunnen melden. VanFerrari hoog te houden.
Haaren.
uit deze centrale post.wordt de zaak
. • Voor de races van a.s. zondag Zo U uit het lijstje van deelnemers
dan verder naar de betrokken pu'nmoet het circuit van Zandvoort ziet, ontbreekt ook onze Nederlandse ten doorgegeven.
'tachtig maal worden gereden, topcoureur Carel Godin de Beaufort
waarbij een afstand van 335.44 km.
Moge ook a.s. zondag ons circuit
ditmaal weer niet. Daar hij door
wordt afgelegd. Het sterkste renzijn reputatie als een der veiligste
zijn lengte niet in een kleine racenersveld, dat de wereld van vandaag wagen is te wringen, verschijnt hij
ter wereld handhaven en moge
kent,,komt er aan de start, in toopnieuw in het gezelschap in zijn- fraai weer deze hoogtijdag op het
taal achttien coureurs, waarvan wij opgevoerde fel Oranje Porsche.
gebied van de autorensport begunde namen en de wagens, die zij
stigen, een jaarlijks weerkerend
rijden, hieronder laten volgen.
Al met al' belooft het a.s. zondag
groot en groots evenement dat naar
Ferrari met John Surtees (G.B.) en weer een groot sportgebeuren te mijn persoonlijke smaak in ZandLorenzo Bandini (It), Cooper wordt worden, dat, belangstelling irekt uit voort nog altijd veel te weinig wordt
vertegenwoordigd
door
Bruce de gehele wereld en. zowel tijdens gewaardeerd.
K.
AGENDA RAADSVERGADERING
dinsdag 26 jnei n.m; 8 uur.
1. Notulen.
"~
2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, ontslagen enz.
4 Aanleg van Galenstraat.
5. Aanleg wegen enz. tussen de
Curie - en de Reinwardtstraat.
6. Subsidie Ned. Herv. Jeugdkapel.
7. Vaststelling vergoeding per- lokaal en per kleuter ,t.b.v. het
•bijzonder kleuteronderwijs over
1963.
8. Rondvraag.

,WURF-PRAET"

WULLTJM v.d.
/ WURFF;
Komt de Catamaran dinsdag
weer in 'Woelig waeler?

HOTEL SOVWES

hogeschool der autorensport

Nieuw apartementenhotel
Reeds geruime tu'd heeft het
architectenbureau W. Kelder te
Buss'um plannen in voorbereiding,
om te komen tot een hoogbouwhotel op het thans bestaande caférestaurant „De Rotonde" aan de
Strandweg. Foto's van het imponerende bouwwerk werden door ons
enkele jaren geleden reeds gepubliceerd. Het wachten was echter nog
steeds op de uyksgoedkeuring.
' De heer Kelder deelt ons thans
mede, dat hu verwacht dat deze
goedkeuring in het komende najaar zal worden verstrekt. In verband hiermede zal direct na dit
zomerseizocn, in begin september
a.s. een aanvang worden gemaakt
met de ontruiming van het huidige
café-restaurant en een gedeeltelijke
afbraak daarvan,' waarna men nog
1904 - 1964
JUBILEUM-WANDELTOCHTEN
Gymnastiekvereniging „O. S. S."
Ter gelegenheid van ons 60-jarig
jubileum organiseren wij op zaterdag 30 en zondag 31 mei 1964 de
bekende K.N.G. V. -wandeltochten..
Zowel individueel, als in groepsverband kan worden deelgenomen. De
afstanden zijn 10, 15, 25 en 40 km.
en het parcours loopt door onze
prachtige duinen. De start is vanuit de Wilhelminaschool, ingang
Lijsterstraat, zaterdag tussen half
drie «n drie uur en zondag tussen
half elf en elf uur. Gelegenheid om
in te schrijven bestaat ook aan de
starjj, indien mogelijk uiterlijk
Uw
opgave t.m;.a.s. zaterdag1 23 mei bij
de heer W. G. Gebe, Grote Krocht
39bv., alwaar ook alle gewenste inlichtingen te verkrijgen zijn*
„Wandel mee in het K.N.G.V.!"

dit jaar met de hoogbouw hoopt te
beginnen.
Het oorspronkelijke plan werd
intussen in. zoverre gewijzigd, dat
het evenals het thans in aanbouw
zijnde Bouwes-hotel aan de kop
van de Zeestraat een apartcmentenhotel zal worden. Het gebouw wordt
nog iets hoger dan het Badhotel en
zal zestig vakantie-apartementen
bevatten op totaal elf verdiepingen,
die gebouwd worden op het café•rcstaurant, dat parterre wordt gevestigd.
Met deze bouw zal het wederopbouwplan Zandvoort-ccntrum zijn
voltooid en krijgt Zandvoort met de
twee hoogbouwhotuls aan weersz ij den van hotel Bouwès, namelijk
ten zuiden het Badhotel en ten
noorden hotel „De Rotonde" een
groots en groot hotel-centrum, dat
een voorname indruk zal maken.

Dranken bestellen?
Brokmeier bellen!

In een modern huishouden
wordt tegenwoordig nog maar
één ding met do hand gewassen n.l. het kind.
Bill Vaughan

Technisch Bureau FEENSTRA

Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Telef. 2065

-" Haltestraat 57

-

Zandvoort

Van 22 t.m. 28 mei elke avond
8.30 uur:
Het gevierde Italiaanse orkest
„Quartetto Salerni"

Serie

*
Rob Gerard & Lïnda

1964

Franse dance act
The 2 Cronis
met verbluffende
goocheltoeren.
Beide Pinksterdagen Matinee
van 3-6 uur, met- volledig
avondprogramma.
Wijzigingen voorbehouden.

48 cm. beeld ƒ825,-;

-J

S

59 cm. beeld ƒ895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties tnuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

i S

ƒ 149.—
•
ƒ 168.—
PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

voorjaar 1964
SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.

!

m

II

In verband met de te houden Grand Prix te Zandvoort
zal ons kantoor
Ji V '

VOOR HET WISSELEN VAN VREEMD GELD
geopend zijn op zaterdag 23 mei 1964 van 10.00 -13.00 uur
en zondag 24 mei 1964 van 10.00 -12.00 uur.
Voor overige bankzaken zijn wij deze dagen gesloten.

l
"• i

DE TWENTSCHE BANK

•ifl

Zandvoort - Raadhuisplein

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten

Er is
maar
één
adres

Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDING!!

Alle soorten baby-wol!

„De Wolbaal"

Haltestraat 12a - Telef. 2099
U kunt toch ook rekenen en
vergelyken •

20% KORTING
op alle
stoomgoederen

BADHOTEL.

Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l - Telefoon 4941

Van heden af VRIJDAG 22 MEI gedurende het
gehele seizoen, elke avond 8.30 uur optreden van

PI A

BECK en haar combo
in de WIENER BONBONNIERE.
In de BIER- en WIJNKELDER
elke avond 8 uur de bekende entertainer

Wim Bos
met als speciale attractie: zingende bediening

DOLF en CORRY

mits gebracht en gehaald bij

CHEM; WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653
Ook voor stoppage

Radiatoren en
Plintverwarming
/TECHNISCH WERK'

De Veenendaalse

i il

Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Haltestraat 55
Ie keus, naadloze

NYLONS
zeer goede kous
maat 8</s-11

Een hoekje in onze showroom

95 et. per paar

/t

Ook verkoop van LIBELLE
en SUPP-HOSE kousen.
ZIET ONZE ETALAGES!

Stationsplein 15 - Telefoon 3346
'§ Maandags gesloten

\\\\
\\»•\

si
'*l

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

S

FOTO „LION"

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT
i
ENTWICKLEN
und KOPIEREN
2 min. vom Bahnhof
2 min. van het station
2 min. de la. Gare
2 min. Erom the station
GEVA-COLOR
FERRANIA-COLOR KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+16 m.m. Ciné-films

DEVELOPING
and PRINTING
AGFA-COLOR

Electro Technisch Bureau
ZWEMMER
Swaluëstraat 6

,/t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

Telefoon 4035

HEEMSTEDE '

Voor zelf tuinieren
leveren wö U 'gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GROTE COLLECTIE TUINMEUBELEN.
Grasmaaimachines - Motormaaicrs - Tuinsproeiers - Tuinslang.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN GRASZADEN.
Dahlia's, Begonia's, Gladiolen en een pracht sortering lelie's.
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prysverhoging thuisbezorgd!
.
Wij geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant
„Tuingereedschappen" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
LAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!

Een moderne electrische keuken
da droom van iedere huisvrouw! •
In onze showroom demonstreren wij U gaarne
onze ELECTRISCHE FORNUIZEN en BOILERS
Alsmede de fantastisch werkende MIELE-WASAUTOMAAT.
SPECIALE VAATAFWAS-MACHINES
van de Wereldberoemde Hobart fabrieken.
Vóór huishoudelijk en Klein-Horecabedrijf.
In 5 minuten 150 kop en schotels
gewassen en gedroogd.

Stofzuigers alle merken en
prijzen
Verder een grote sortering electrische apparaten,
keukenklokken, scheerapparaten enz.
Viaagt demonstratie!

Ziet onze etalage!

24
25
2G
27
28
29
30

en beschermirfg
f2.95

H O O G W A TER
Strand
v
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
2.28 10.30 14.5023.- 6.30-12.30
3.04 11.— 15.2523.30 7.00-13.30
338 11.30 15.5924.- 7.30-14.00
4.10 12.— 16.3424.30 8.00-14.30
8 30-15.00
4.43 12.30 17.06
5.15 1.— 17.38
9.00-15.30
5.49 1.30 18.1313.30 9.30-16.00

mei:

is.-

DOE EEN GOEDE KEUZE!

Een goede z
met

POLAROID
-r< i^X^SUNGUSSES

HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS*
dat is het devies van:

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT
Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

Akersloot
\

i

betaalt voor lompen 30 et. per kg. Tijdschriften
en kranten 5 et., karton 4 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 50 et.; roodkoper ƒ 1,85; geelkoper ƒ 1,30,
alles per kg. Tapijt en gewatt. deken 8 cl. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

OPTICIEN A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
GROTE KROCHT 20
TELEFOON 4395
Leverancier alle ziekenfondsen.

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

Voor Uw drukwerk:
Drukkerij Van Petegem & Zn.
*

Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

U zult zeker slagen
Als U bij ons komt vragen
Naar iets bijzonders op rookgebied
Dat steeds onze volle aandacht
(geniet.
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

DE KLEINE VOORDELIGE WINKEL
MET HET GROTE ASSORTIMENT

De vakantietijd is aangebroken!
Koopt nu een REISTAS. Ook een KOFFERRIEM is onmisbaar voor Uw vakantie!
Porlemonnaies, portefeuilles, rijbewijsetui's, etui
voor reispapioren, Nappa en skaibeursjec, kledmgborstel niet nagelgarnituur, etui's voor
tramkaarten. Jongens en meisjes portemonnaies,
Nappa damespullovcrs, suède dames- en herenjasjes, suède en Nappa knopen, heren anklets.
NYLONS, vanaf
89 et.
UW ADRES:

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.

LEBRU

Socndastraat 17 - Haarlem
Tel. 02500 - 50131
Levering alle soorten tegels in kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.
Laat vakkundig Uw oude paden in orde maken.

DameskapsaBon
99

99

Boulevard de Favauge 10 (Noordboulevard)
Zandvoort - Telefoon 4301
Onze prijzen zijn even aantrekkelijk
als onze behandeling door vakkundig
geschoold personeel.
WASSEN-WATERGOLVEN
ƒ 4,00
VERVEN, vanaf
ƒ 8,00
SPOELINGEN in de. nieuwste modetinlen
vanaf ƒ 6,00
In onze gezellige salon, gelegen in het centrum van het strand- en badleven, adviseren
wij U gaarne bij het kiezen uit vele thans
gangbare INTERNATIONALE MODEKAPSELS.

Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

olie-, kolen- en
gashaarden
BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

BADGASTENCOMITé BIEDT
SPEEDBOAT OPNIEUW AAN DE
GEMEENTE ZANDVOORT TEN
GESCHENKE AAN
Een punt, dat de raadsvergadering van de gemeente Zandvoort
dinsdagavond a.s. nog interessant en
belangwekkend kan maken, is de
vermoedelijke behandeling van het
schrijven, dat de heer D. H. Berghoff te Aerdenhout, voorzitter van
het 't vorig jaar gevormde badgastencomité, aan de raadsleden heeft
doen toekomen.
•
In dit schrijven vermeldt de heer
Berghoff nog eens de onverkwikkelijke situatie, die ontstond, toen
een aantal geregelde strandbezoekers - hoofdzakelijk niet-ingezetenen der gemeente Zandvoort - het
Strandschap Zandvoort een speedboat, de zgn. „Catamaran" aanbood,
om deze ten gcbruike te geven aan
de strandpolitie voor het houden
van toezicht op baders en zwemmcrs. * Over dit gebaar ontstond
echter verschil van mening in de
gemeenteraad - tot grote teleurstelling van het comité - omdat verschillende raadsleden meenden, dat
hel comité zich wilde bemoeien met
het beleid van college en gemeenteraad, hetgeen volgens de briefschrijvcr volkomen ten onrechte was. De
raad besloot toen een Ranajol voor
de politie aan te kopen, waarop de
burgemeester het comité verzocht,
de boot te willen terugnemen, aan
welk verzoek werd voldaan, omdat
duidelijk was geworden, dat het
Strandschap aan de Catamaran niet
de toegedachte bestemming kon geven.
Aangezien het verkopen van de
boot aan het einde van de zomer
financieel nadelig zou zijn geweest,
besloot het comité deze tot voorjaar
1964 op te leggen.
Daar intussen zonneklaar is gebleken, dat alle raadsleden het erover eens waren dat de Catamaran
bijzondere voordelen heeft bij een
rustige zee, met name bij de voor
baders en zwemmers zo gevaarlijke
landwind, waarmede ook de Zandvoortse reddingsbrigade het eens
bleek te zijn, zoals uit een in de pers
gepubliceerd rapport is -gebleken,
heeft het comité zich beraden, wat
er thans met de speedboat dient te
gebeuren.
Daarbij wordt vooropgesteld, dat
de leden van het comité het zeer
betreuren, dat een zo goed bedoelde
geste aanleiding heeft gegeven tot
onenigheid en wensen uitdrukkelijk
te verklaren, dat zij alleen de veiligheid van de badgasten pp het oog
hebben gehad, zonder enige bedoehng invloed uit te oefenen op enig
besluit van üe raad. Hoewel door de
reacties van het vorig jaar bijzonder teleurgesteld, menen zij, om te
bewijzen dat slechts het dienen van
het algemeen belang drijfveer is geweest bij de aanbieding van de boot
het vorig jaar, en ook nu zelfs de
raad reeds een Ranajol voor de
strandpolitie ter beschikking heeft
gesteld, de Catamaran toch nog aan
de gemeente te moeten aanbieden,
waarbij aan een voorstel, tijdens een
der raadsvergaderingen gedaan om
zowel een Ranajol als een Catamaran aan te schaffen, opdat bij rustig
weer met de snelle boot en bij minder goed weer met de Ranajol zou
kunnen
worden
gesurveilleerd,
wordt tegemoet gekomen.
Daarom, zo eindigt het schrijven,
biedt het comité, dat geheel belangloos en spontaan veel geld bijecnbracht ten behoeve van de inwoncnden en bezoekers van Zandvoort, de
Catamaran-speedboat ten geschenke
aan de Gemeente voor gebruik door
de gemeentelijke strandpolitie, menende, dat de veiligheid van de badgasten hiermede zeker gediend is en
verzoekt de leden van de raad, dit
geschenk te willen aanvaarden als
büjk van het zich met Zandvoort
verbonden voelen door een aantal
trouwe bezoekers van de badplaats.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
'
' Julianaweg 15
Zondag a.s. 10 en 7 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne .
HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Mej. Ds. W.
H. .Bujjs, vicaris. Medew, kerkkoor.
19 uur: jeugddienst. N Ds. D. ter
Stee'ge, pred, te Haarlem.
19.30 uur, Het Huis in de Duinen:
Ds. C. de Ru. (Uitsluitend voor
bewoners van het tehuis).
10.30 uur: Jeugdkapel.v De heer N. H. van Wijk,
PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen 6.30, 7.30, 9.30 (hoogmis)
en 11.30 uur. Des avonds te 7.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Missen om 7, 7.45, en 9 uur.
Noord (Beatrixschool) zondag H.H.
Missen te 8.30 en 11.30 uur.
NED. PROTESTANTEN'BOND ;
Erugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. J. Heidinga (N.H.) uit Haarlem.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. samenkomst ,in Pniël,
Zuiderstraat 3. Aanvang 3 uur.
Spreker H Veldkamp.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijlce bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.
Wünhandel BERNARD LEFFERTS
Kerkstraat 9
,
vraatt een beschaafd

jong meisje
voor lichte bezigheden in winkcl en huishouding.
Eventueel halve dagen.
\
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslagen schoolhandbaltoernooi
1G mei:
Het toernooi begon om precies 9
uur onder een stralende zon. Al
spoedig daverden de aanmoedigingen over het veld en alle teams
deden hun best zoveel mogelijk
doelpunten te scoren, teneinde een
van de vele prijzen te bemachtigen.
Het ene team had weliswaar meer
succes dan het andere, doch allen
hielden vol. 's Middags werden na
het beëindigen van de seriewedstrijden van de lagere scholen de
kampioenswedstrijden gespeeld, afgcwisseld door seriewedstrijden van
de U.L.O.-scholen. Heel veel spelers en speelsters heten een mooi
partijtje handbal zien; vooral de
finalewedstrijden waren erg spannend. Om ongeveer 17.30 uur werden onder luide toejuichingen de
vele prachtige piijzen door de voorzitter uitgereikt. Het was een zeer
geslaagde dag, die hopelijk .volgend
jaar weer zal plaats vinden. In het
bijzonder moot hulde worden gebracht aan de organisatoren, alles
was tot het einde toe .stipt op tijd.
Tot slot ook een woord van dank
aan alle medewerkers(sters) achter
de schermen.
De prijswinnaars waren:
Jongens 9-12 jaar (poule l en 2):
1. Karel Doormanschool.
2. Beatrixschool.
3. Hannie Schaftschool.
Poule 3: 1. Hannie Schaftschool 3.
Meisjes 9-12 jaar (poule 4 en 5):
1. Beatrixschool.
2. Wilhelminaschool.
3. Plesmanschool.
Poule 6: 1. Wilhelminaschool.
Jongens 13-15 jaar (poule 7 en 8):
1. Wim Gertenbachschool 3.
2. Wim Gertenbachschool 2.
.3, Wim Gertenbachschool 1.
Meisjes 13-15 jaar (Poule 9 en 10):
1. Wim Gertenbachschool 2.
2. Wim Gertenbachschool 2.
3. Chr. U.L.O.-school 1.
Jongens 16-17 jaar:
1. Wim Gertenbachschool 1.
Meisjes 16-17 jaar:
1. Wim Gertenbachschool 2. "
De wisselbeker door de school met
het beste doelgemiddelde werd gewonnen door de Beatrixschool.
Uitslagen zondag 17 mei:
Heren: Z.M. - T.W. Sportver. 2 14-4
Programma zaterdag 23 mei:
Meisjes welpen: Z.M.-Blink. 14.30 u.
Programma zondag 24 mei:
Heren: Z.M. l - Rapiditas
11 u.
Zandv.m. 2 - IJmond 3 13.45 u.
Dames: Z.M. - Concordia 3
15 u.
Meisjes: Zandv.m. 3 - H.B.C. 2 14 u.
Zandv.m. 4 - IJmond 8
13 u.
H.B.C. 3 - Zandv.m. 5
12 u.

De heer en, mevrouw.,
HÏLARIDES "-JDRINKENBURG
geven met gróte*vreugde kennis van
de geboorte van hun zoon
PETER CORNELIS T
Zandvoort, 17 mei 1964.
Tolweg 2„
Tijdelijk: Huize Uyj; den Bosch,
Spanjaardslaan, Haarlem.
Begrafenissen

-

Crematie's

Rouwkamer

JAC. KOPER

DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872
Verzekering "in Natura
Inlichtingen j|eheel
vrijblijvend. "' ~•

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Algemeen bejaardentehuis.
De mogelijkheid tot inschrijving
voor opname in'hèt te bouwen algemeen bejaardentehuis
is' van heden
af geopend ^ ; • •
Inschrijvingsformulieren _zijn ter
geméentesecretarie (afd? Algemene
Zaken) verkrijgbaar.
NIEUWE AFSCHEIDING
%
KERKTUIN
Na wijziging van het 't vorig jaar
ingediende plan, waatmee de
schoonheidscommissie zich toen niet
kon verenigen, heeft de Kerkvoogdij van de Neder!. Hevormde gemeentc te Zandvoort thans de goedkeuring van het college 'van B. en
W. verkregen op-, het gewijzigde
plan tot het aanbrengen van een
nieuwe afscheiding van de tuin
rondom dé kerk."
Vorige weck is men begonnen
met het verwijderen van het oude
roestige' hekwerk, gemonteerd op
een bouwvallig muurtje/ een afscheiding, die de stormen van jaren heeft getrotseerd.
Voor het
slopen rekent de architect-aannemer ongeveer twee weken, voor
het aanbrengen van de nieuwe afscheiding een week of drie. Begin
juni hoopt men het werk op te leveren, waardoor de dorpskern in
Zandvoort aanzienlijk zal worden
verfraaid.
POLITIE EN PINKSTERDRUKTE

Behalve een zeer groot aantal
aanrijdingen met in hoofdzaak maferiele schade en in enkele gevallen
lichte verwondingen, die de Zandvoortse politie tijdens de Pinksterdagen te behandelen kreeg, moest
ook een 7 jarig jongetje, wonende
in Zandvoort-noord, die met zijn
fietsje tegen een stilstaande bus
van de N.Z.H, opreed,-met een grote hoofdwond en een hersenschuddmg naar een Haarlems ziekenhuis .worden overgebracht.
Bovendien werden de volgende
aangiften van diefstal gedaan: zaterdag l rijwiel en l bromfiets, zondag 2 bromfietsen, l rijwiel en l
damestas waarin. ceni.^bedrag van
ƒ 35,—. Maandag l bromfiets, l radio-antenne en uit een auto een
geldbedrag van ƒ 90.—.
Aangehouden werden 3 zeventienjarige jongens uit Haarlem, die in
een Duitse auto door Zandvoort
toerden en toen^ zij wegens een
overtreding \vercfen " "aangehouden,
zéér -gebrekkig Duits spraken. Dit
wekte argwaan, waarop
de jongens
bekenden, de auto"1 in Haarlem te
hebben ontvreemd. Zij werden voorlopig in het politiebureau te Zandvoort ingesloten.
DOKTERSDIENST *"
Inlichtingen over de" weekenddiensten wórden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster S. M-.de'Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720
VERLOSKUNDIGE: - '
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3p telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s. Dr. J. Heek, Koninginneweg 51, Haarlem-tel. 02500-13174.
APOTHEKEN:
Van 15 mei tot 15 september zullen de beide te Zandvoort gevestigde apotheken: ^dg-Zandvoortse
apotheek, Hallestraat'" 8, telef. 3185
en de Zeestraat-apotheek, M. J.
Kerkhoven-Nieuwenhuis, Zeestr. 71
telef. "3073 alle dagen (ook 's 'zondags) geopend zijn.

Een echte gezinsauto

ENIGE KENNISGEVING!

Massage is geen
overbodige luxe
Voor dit doel heb ik een inklapbare massagetafel laten maken, zodat RELAX-MASSAGE
aan huis mogelijk is. Nog enige uren onbezet.
Ook "s avonds. Prima referenties. Maandag en
woensdag in Zandvoort en omstreken.
MASSEUR/YOGA-THERAPIST

F. van Beek

Sarphatipark 44, Amsterdam-Zuid, Tel. 733948

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Tirry Helena, d. van J.
Jonkman en T. van. Dijk. Freddy,
z. van A. Zwemmer en A M. E.
Paap. Anna Maria, d. van P. C..
Goossens en A. Schuiten.
,,, ,
Geboren buiten de gemeente:
Timoteus A. J., z. van J.J. Castien en A. P. van Dijk.
Ondertrouwd: H. Mager en W. A.
Bij k.
Gehuwd: Joh. M. Blankendaal en
C. J. Mt van Horick.

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor ecu pr«s,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ 4795,- tot - / 4995,-.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:
'i' 1 1

Garage Jac. Versteege & Zonen
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een^ N.S.U. PRINZ goedkoop en bcdr«fszeker.

.WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896

ZANDVOORT

Dé speciaalzaak in wü'nen en gedistilleerd

Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

ADVERTENTIETARIEF H U I S GEZOCHT door
losse adv. per m.m. regel Zandvoorts ingezetene.
...Kolombreedte 41 m.m. Telefoon 020 - 80989
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m. Ruime BANK TE KOOP.
Kolombreedte 54 mm.
Inl. tel. 2188.
pagina 31 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2'
22 et. p. m.m. TE KOOP: box, kinder,42 et. p. m.m.stoel en kinderledikantje.
: pagina l .
"-""Liefdadigh.adv. 40°/o red. Dorpsplein 5.
Bij contract belangr. kort. Mevrouw Van Houten,
Gort v.d. Lindenstraat 42,
Telefoon 3302, VRAAGT
HULP i.d. HUISHOUDING
voor halve dagen.
Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
- - alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett ~ - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3C52.

HELDERZIENDE
„MAJAFRA"
(A. Frankenhuls)
Spreekuur: ledere dag van
2-8 u. Zaterdag van 2-4- u.
Privé consult ƒ 5,—.
Overtoom 534 (1) (linkse
deur), Amsterdam-W.
Te bereiken met lijn 1.

Lido

Noordboulevard 10,
VRAAGT voor direct:
CHEF-KOK, 2de KOK, N A A I M A C H I N E S
•AIDE DE CUISINE en
Reparatie, taxatie, inruil.
SERVEERSTERS. W. Draöerstr. 12, Tel. 3751

Gevraagd: Jongeman
om opgeleid te worden tot bakker-verkoper
tegen goed salaris en provisie.
Tevens gevraagd voor de avonduren:

2 nette meisjes

Biedt U als zaterdagreclame aan
Rund-, Kalfs- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.
VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
200gr.Pork
>
ƒ0,59

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunch worst ƒ0,85
250 gr. Gelderse gekookte worst
ƒ 0,85
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10
Ziet onze etalage!

Philips Televisie Seizoen 1964-'65

DE GROTE STILTE
met: Gnnnel Lindblom - Jörgen Lindström Ingrid Thulin. De grootste film van de grootste regisseur.
(Toegang 18 jaar).

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

ZONDAG 24 MEI - 2.30 UUR - MATINEE

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

BOEM DE SUPERMAN
VAN DE MARINE
met: Nils Poppe - Harriet Andersson - Yvonne
Lombard. In Zweden een verloofde, in Spanje
een aardig meisje, nee dat kon onmogelijk
goed gaan. Een verrukkelijke comedie in Agascope en Eastmancolor.
(Alle leeftijden).

Boulevard de Favauge 10 - Zandvoort

*Têg 2550

biedt U datgene, wat de meest verwende gastronoom wenst.
•

Een gezellig etentje en een kostelijk
uitzicht op zee!

BEZOEKT

Onze chef-kok beveelt U aan:
Diverse kip-menu's, Tournedos-Hawaïan, Saté.

Bestel heden bij ons uw nieuwste PHILIPS
Televisie U bent dan verzekerd van een prima
ontvangst.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld vanaf ƒ 898,ƒ
of ƒ9,50 p.w. na de eerste betaling.
PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS
PHILIPS nieuwe PORTABLE
ƒ99,incl. oortelefoon en lederen tas.
PHILIPS nieuwste PORTABLE
met f m. en antenne
ƒ 168,—
Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijze
, de betaling met U.
Komt U eens kijken en luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
* voor Radio en Televisie.

d. Automatenspeelzaal

Populaire prjjzen!
Wij verwachten U gaarne.

Kerkstraat 11

Koelkasten

De gehele dag
geopend
Gezelligheid!

PHILIPS SPECIA'LIST

Werkster gevraagd

Als U er op uit trekt

RESTAURANT ~ZOMERLUST - Kosterstraat 5

Zorgt U dan voor een goede wegenkaart!

F.H.PENAAT

Sfeer l

De nieuwste speel-automaten

IGNIS koelkast, 1JO 1. iuh., 49 cm. breed, met
emaille binnenwand en autom. cntdooier ƒ 298,Nihil stroomverbruik.
Alle maten en merken uit voorraad leverbaar!

Michelin Autokaarten

VRAAGT bij directe indiensttreding:

PORGY EN BESS
met: Sidney Poitier - Dorothy Dandridge Sammy Davis. De film die de wereld verrukte.
In Technicolor.
(Toegang 14 jaar).
Wegens lengte der film verhoogde entreeprijzen.

Autoverhuur
ZANDVOORT

SPORT IN BEELD

Kostverlorcnstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

RESTAURANT „LA REINE" - Kerkstraat 15
HOTEL ;,QUEENIE" - Kerkplein 8,

VRIJDAG 22 MEI - 8 UUR

ZATERDAG 23 en ZONDAG 24 MEI - 8 UUR
De nieuwste film van Ingmar Bergman:

Aanmelden: VAN STAVEREN's BAKKERIJ,
Zeestraat 48.
Na 7 uur: v.d. Ploeg, Koslverlorenstraat 83.

Firma van Houten en Zn.

MONOPötl

Cor van Eldik

Huis

'

Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGERIJ
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

_HUUR PhilipsrTELEVISIE te koop gevraagd
.voor ƒ 25,95 per maand,
' aan de
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Zuidboulevard
Morgen al bij U thuis? Bel
Aanb.: J. KROESE,
dan vóór 6 uur 020-249767 'Brederodestr.
116, Tel.3244
en 's avonds 02964 - 17971
GEVRAAGD: net meisje
om kleuter v. 2 j r. bezig te
houden en voor lichte
huish. werkz.h. Werkster
aanw. Mevrouw Koster,
Tj. Hiddesstr. 24, Tel. 4724

HEEMSTEDE / AERDENHOUT

Vraagt naar onze speciale wynaanbiedingen!

WEG GRIJS HAAR
2 scholieren. (5de kl gym_nasium) ZOEKEN WERK Voor ƒ3,75 per half jaar
tijdens de vakantie. (Liefst nooit meer last van grijs
hotel of pension). Br. no. haar. Crème Marchal helpt
onmiddellijk.
2-5 bureau van dit blad.
Speciaal borsteltje ƒ 1,50.
Gratis folder krijgt U bij:
Restaurant RINKEL
Parfumerie HILDERING,
vraagt "voor. direct:
Kerkstraat 23, Telef. 2107
AFrWASJUFFROUW
_ .van lï-6 uur.

Restaurant

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

voor Nederland, Duitsland, België, Frankrijk,
en Spanje, zijn verkrijgbaar bij: .

Wij regelen op prettige wijze
de betaling met U.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

PHILIPS SPECIALIST

va f. 3.45O.
Compleet

KOPER-KOREMAN

F. H. PENAAT

TOLWEG 18 - TELEF. 4321

Zandvoort - Kostverlorenstr. 7 - Tel. 02507-2534

2 cil., 499.5 cc, 22 pk, topsnelheid 95 km/u.

Chefs de Rang

v a f. 4.150.

w

Demi Chefs de Rang
Afwassers, mnl. of vrl.
•

s.

voor avond- en dagdienst

i

Buffet bediende mnl. of vrl.

fa. L Baiïedux. &
1923-1963 - Interieurverzorging - TELEF. 2596 - 3759 - 4015
TAPIFLEX voor winkel, hal, trap en
kamer. Bestand tegen naaldhakken. Vrijwel geen onderhoud. Grote slijtageweerstand. Galuiddempend. Voetwarm.

Serveersters

Bert geeft
de hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en druk 5 et. Tapijt en
gewatt. deken 8 et. Bedveren * 25 et. Metalen
rood koper 200 et., geel koper 135 et., lood 62 et.
zink 55 et. Alles per kg.
PÓTGIETERSTRAAT 32 - TELEFOON 4376

20 moderne kleurschakeringen.
Ook onze Heuga Bouclé Tapijten en alle
tapijten in verschillende breedtes.
Ook voor het BETERE BEHANGWERK.
Gordijnen, bedden, dekens en ledikanten.

Haltestr. 27-29, Tel. 2596, Zandvoort

U belt, wij komen!

PLANT NU VIOLEN!
Dagelijks nieuwe aanvoer
van
VASTE _ BLOEIENDE
PLANTEN voor tuin
- en bloembakken!

een goed horloge...
een beste vriend

HEESTERS, STRUIK-,
STOK- en KLIMROZEN.

OLMA horloges zijn kwaliteitsprodukten der Zwitserse
horloge-industrie.
OLMA geeft U een grote keuze
in modellen,
in prijzen vanaf f 56.-

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey

OLMA horloges koopt U in
bij-de-tijd-zijnde zaken.

HALTESTRAAT 65

„-

f(!1
'> 01

TELEFOOO 2060

Elke dag verse bloemen l
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor' Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bloeiende planten voor tuin en bloembak,
o.ai een grote sortering viooltjes.
Bediening:, prys en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

OLMA
C. Waaning
Erkend horloger
Kostverlorenstraat 68

Telefoon 2O71

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS WiJFIOII

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 1G mei 1964:
E.D.O. adsp. f - Zandv.m. d 3-3
Z.M. komb. - "Worthing F.C. 1-2
Uitslag maandag 18 mei 1964:
D.S.K. jun. a - Zandv.m. c 10-3
Programma zaterdag 23 mei 1964:
Zandv.m. jun. a H.V.B, zaterdag jeugdelftal 15 u.
(Terrein Van Lennepweg).
K.N.V.B. beker1 zaterdagelf tallen:
55. De «Geuzen - Zandv.m. 16.15 u.
TENNISCLUB „ZANDVOORT"
Uitslagen van de op 2e Pinksterdag
gespeelde wedstrijden:
T.C.Z. l - Toeg Hillegersberg 4 3-5
T.C.Z. 2 - Kennemer Lyceum l 1-7
T.C.Z. 5 - Return 4
7-1
Jeugdkompeütie:
The Smashing Fellows - T.C.Z. 1-7
Zaterdagkompetitie:
Velscn l - T.C.Z. l
1-3
• T.C.Z. 2 - Bastione l
4-0
Programma voor zondag 24 mei a.s.
T.C.Z. l - Roomburg 2.
Groenendaal 3 - T.C.Z. 2.
T.C.Z. 3 - Rooswijk 1.
Kennemer Lyceum 2 - T.C.Z. 4,
T.C.Z. 5 - W.O.C. 4.
Jeugdkompetitie :
Forescate - T.C.Z.
OPBRENGST COLLECTE
De j.l. 11, 12 enl 13 mei gehouden
collecte voor de beide sanatoria
„Sonnevanck" en „Zonnegloren"
waar T.B.C, patiënten
verpleegd
worden van- alle gezindten mocht
het verrassende resultaat geven van
ƒ 1056,59.
Een woord van zeer hartelijke
dank past hier zeker, zowel aan de
geefsters en gevers als aan de dames die zo bereidwillig hun tijd
hiervoor beschikbaar stelden.
Zandvoort toonde zich van haar
goede zijde en onze patiënten zullen met dankbaarheid ook deze geste waarderen.
Het comité
K. J. C. „NOORD"
De stand in mei is:
1. J. Paap
9492
2. J. Rijbroek
9261
3. H. Koning
9207
4. R. Roest
9167

CI1 gedistilleerd!

compleet

l S

l il l
4 cil., 767 cc, 32 pk, topsnelheid 110 km/u.
AUTOMOBIELBEDRIJVEN

GEBR. BEEKMAN
Haarlem: Wagenweg 72 - Tel. (02500) 22087
Bloemendaal: Bloemendaalseweg 52-54
Telefoon (02500) 63350
£102

GARAGE

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21

-

Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Fucb, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobüette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Ziet onze showroom!

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

Telefoon 4419

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 215O

ZEESTRAAT 44

- TELEFOON 2254

,c

EKKEKDE PHILIPS
R A D I O SEINEE

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

-

A. HOEKEMA

ERRES

-

BLAUPUNKT

Electro-Radio
Technisch Bureau

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES

Koelkasten - Stofzuigers

alle merken.

Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Burg. Engelbertsstraat 64
-Telef. 2914
'
Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

EMS.

Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon 3369
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES.
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

Deze móét u proberen!

Inferieur..

/

«^^»

PE JUISTE VERLICHTING
Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

jpj^jfö-,/..
•••.£\.
jchuilenbur

GROTE ftfepCHT 5-7
•* ' ZBNDVOORt

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Burg-. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

EEN TAXI?

Hout- en boardhandel

.CENTRUM'

„ af- t dr. Fliermga
bi i-erodestraat l
METSELZAND
PORTLAND CEMENT
CARBOLINEUM
Eternieten
BLOEMBAKKEN
TUINVAZEN
RONDE TAPSE
TAFELPOTEN,
vciscmllende maten
POLYCEL
PT, A.FONDPL A AT JES
IIZKPALEN
Voor kamcrwande»,
lambrizeringen enz.:
HOUT O LUX
PARANA PINE
Dagelijks geopend
Jb SLAGVELD

Albert Heijn
introduceert
een geheel nieuwe,
exclusieve
koffiemelange
in Mëlitta-maling

TERRASSTOELEN

Uw Perzisch
tapijt stuk?
Laat het repareren door
ervaren reparatrlce.

Mevr. Hose

Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823
Bij f eestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ19,—. Bij afname
24 stuks 20°/o korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken va. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947406.

DOE H ET ZEI/
DOEHETZÓ!

Perla Americana is een melange van de
fijnste kofnesoorten uit Midden-Amerika.
Speciaal geselecteerd door Albert Heijnr
Perla Americana heeft een krachtig en
toch bijzonder, fijngeurig karakter. Een
weergaloos lekkere koffie. Die móét u
beslist proberen! Morgen meteen!

Afwasbaar en toch goede sier,
geeft plastic behang Balacuir!

100.000 originele
Melitta-snelfilters gratis

J. van den Bos
woninginrichting
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Ter gelegenheid van de feestelijke introductie geeft Albert Heijn. bij aankoop
van een vacuumblik a 250 gram Perla
Americana in Mëlitta-maling een

Schildersbedrijf

H. C. van Gog
A. J. v.d. Moolenstraat 38
Telefoon 4969
BINNEN- EN BUITENWERK

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbü!
Telef. 2254
Telef. 2150

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar l
WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

originele Melitta-snelfilter

RIPOLIN
Verkrijgbaar bij:

GRATIS

HOBOPLEX

PER KLANT KAN NIET MEER DAN ÉÉN FILTER WORDEN
VERSTREKT.

Verf - Plakplastic
en alle andere
„Doe het zelf" artikelen.
Stationsplein 13, Tel. 3346
PEDICURE - MANICURE
Voet- en handmassage
Steunzolen naar maat.
Med. Gedipl.
Mevr. A.M. v.d. Mije-Walet
Haarlemmerstr.46, Tel.3989
Woninginrichting
HEEMEIJER

Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3110
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.
2e PROGRAMMA
zonder uw toestel omtebouwen (al is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
programma. Met garantie,
gem. betaling Antennebouw
J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel. 4307.

Keuze uit Melitfa-welfiller 101 (winkelwaaide f 1.75) of 102 (winkehvaarde f 2.-)

Perla Americana is altijd vijf
minuten geleden gebrand, dus
altijd vers. Alleen van deze extra
fijne Mëlitta-maling zet u de
lekkerste snelfiltcrkoffie.

Vacuumblik 250 gram
IN ALLE ALBERT IIEWN-WINKELS

Koffiekbeken doOS 12stuks 85 Lever gedeerd 100 gram 49
Eierkoeken doos is su^ 79 Gelderse Ham uo gram 49
NIEUW! Sinaasappel/Hazelnoot
Gebr. Gehakt^ 4 ^ 85
Choc. Repen
Ananasjam . . pcr pot^89

Doperwten g***- 1/1
,/, blik
wik «*»
69
Sperziebonen 1/1 blik 69
Appelmoes . 1/1 buk 59
AH-Slasaus . pcr nes 79

Lim.sïroop sïnaasflesZp!0.6
L u,
Itr. 95
Sinaasappelsap fors buk, 79
Ananas Qucm . 2 MI^CS 1.AH-Badzeêp 3 stukken/- 89
HIII.OHWU|fl

Kom ook
naar

en handen ruw?
Bü fcestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

Assurantie Kantoor

JAC.

HOEKEMA

Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3S94

Voor alle
verzekeringen

TELEFOON 2682

500 gram RIBLAPPEN
ƒ 3,75
500 gram DOORR. RUNDERLAPPEN . . ƒ 3,500 gram SCHOUDERCARBONADE . . . . ƒ 3,25
VOOR DE BOTERHAM:
150 gr. Gel. Lever
98 et.
250 gr. Leverworst
150 gr. Pekelvlees
90 et.
150 gr. Pork
250 gr. Gek. Worst . . . . 95 et.
100 gr. Gehakt, 100 gr. poulet en l mergstaaf

Een feestmaal met verse kip van

POELIERSBEDRIJF
VAN BENTEN
*

BRAADKIPPEN
SOEPKIPPEN
BRAADSTUKKEN.
Alles uit eigen slachterij.

Ook steeds verse HOENDERPARKEIEREN.
ONZE WEEKREKLAME: Bü aankoop van kip
een LITERPOT APPELMOES voor
49 et.
80 et.
65 et.
ƒ 1,35

Thans óók verkrijgbaar:
VERSE DUINKONIJNEN, vanaf ƒ 3,25 per stuk
STATIONSSTRAAT 2a - TELEFOON 2358
ZANDVOORT

Twee jaar Zandvoortse
Groente- en Fruithal
Diaconiehuisstraat 9 - Telefoon 4752
Ter gelegenheid van ons tweejarig
bestaan zaterdag a.s.

Speciale aanbiedingen!
Onder andere:
l REUZE-BLOEMKOOL
(pl.m, 4 pers.) voo: 89 et.
10 GROTE SINAASAPPELEN
(zwaar en vol sap) van ƒ 1,79 voor ƒ 1,29
Fantastische aanbieding in aardbeien!
'
Zie verder onze ongelofelijk
lage groente- en fruitprrjzen!

AN DVÖORT:
IEUWSBIA
24e jaargang no. 47

..TREKT UNIETAEN WAT VEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!"
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Rijksgoedkeuring
VOOR DE WANDELPIER
TE ZANDVOORT
TE VERWACHTEN?
By het ter perse gaan van ons
blad vernamen wij, dat binnen vermoedeiyk afzienbare tqd de Rijksgoedkeuring voor de bouw van de
Zandvoortse wandelpier te verwachten is.
Zodra deze is verleend zal onmiddeliyk met de uitvoering van
het project begonnen worden. Het
werk zal worden uitgevoerd door de
Portugese dochtermaatschappij van
de Kon. Ned. MÖ. voor Havenwerken met haar staf van Portugese
ingenieurs en waterbouwkundigen.
Verder zullen Portugese arbeiders
naar Zandvoort .komen, zodat geen
beroep behoeft te worden gedaan op
het Nederlandse arbeids-potentieel.
De offerte van de Portugese Maatschappij is nu ingekomen en wordt
op het Ministerie bestudeerd.
De heer A. J. Schoof, directeur
van de Exploitatie Mij. „Zandvoort"
is met zijn voorbereidingen geheel
gereed en zal alles in het werk
stellen om de bouw te bespoedigen.
Voorts vernamen wij nog, dat de
Burgemeester van Zandvoort in gezelschap van Wethouder- Lindeman
gisteren een belangrijke bespreking
op het Ministerie van Volkshuisvesting en Wederopbouw heeft
gevoerd, teneinde nader te worden
geïnformeerd omtrent de stand van
zaken. De schoonheidscommissie te
Zandvoort hechtte tenslotte vprige
week haar goedkeuring aan het
nieuwe gewijzigde plan voor de
Zandvoortse wandelpier.
ZANDVOORTSE BAKKERS
GAAN SANEREN
Naar wij vernemen, bestaan er in
Zandvoort plannen om, — evenals
dit reeds met de melkhandelaren
het geval is — binnenkort over te
gaan tot sanering "van dc'"bakkers.
In principe is over deze aangelegenheid reeds volledige overeenstemming bereikt. Op 2 juni a.s. zal in
het Gemeenschapshuis een vergadering worden uitgeschreven, waarin
aan de pers over dit besluit, waarbij
men dus een bakker krijgt toegewezen — nadere mededelingen zullen worden verstrekt.
BURGERLIIJKE STAND
Geboren: Dennis, z. van P. v. Hamburg en B. W. van der Valk.
Cornelis, z. van C. van Dijk en
G. A. van Barneveld.
Geboren buiten de gemeente:
Peter Cornelis, z. van H. L. Hilarides en E. M. G. J. Drinkenburg.
Maartje, d. v. W. Paap en W.C.A.
Mendes. Nannet, d. van H. J.
Monshouwer en N. Monshouwer.
Honk Otto, z. van G. J. D. Sprajc
en J. H. Hangjas. Elisabeth, d.
van Jhr. D. G. Asch van Wijck en
E. Peteri.
Ondertrouwd: J. A. des Bouvrie en
J. G. Balkstra. M. Draijer en M.
E. Koper. A. J. Effern en A. G.
van Soolingen. D. Holtman en
W. Molenaar.
Gehuwd: G. van der Meulen en S.
B. B. Vleeschhouwer. F. J. M.
Lijnzaat en F. J. Koper. M. B.
Rooijmans en G. C. van der Mije.
, J. W. van Vessem en J. Keur.
Overleden: Jan Th. Lantinga, 42 jr.
Johanna Biestcrbos, 86 jaar.
Overleden buiten de gemeente:
Gerredina M. Schoenaker, 79 jr.,
gen. gew. met H. v.d. Vliet.
GEEN SPREEKUUR
Wethouder J. L. C. Lindeman is
verhinderd, maandag a.s. zijn wekeUjks spreekuur te houden.

,WURF-PRAET

WULLUM v.d. WURFF:
Schoitje vaere, theetje drinke,
vaere we hier met teugestroom
drinke zoete melk met room,
zoete melk met brokke,
't kindje mag niet jokke!

Zandvoorts gemeenteraad
weigert de Catamaran te aanvaarden
Ruim een uur lang heeft de gcmeenteraad van Zandvoort dinsdagavond j.l. gedebatteerd over een
door de voorzitter van een comité
van badgasten aan de raadsleden
gericht schrijven, waarin verzocht
wordt de speedboat „Catamaran"
als geschenk van een aantal badgasten voor de gemeente te willen
aanvaarden voor gebruik door de
gemeentelijke strandpolitie. Genoemde voorzitter, de heer D. H.
Berghoff te Aerdenhout deelde
mede, dat dit geschenk diende te
worden gezien als blijk van het
zich met Zandvoort verbonden
voelen door een aantal trouwe bezoekers van de badplaats.
De heer H. F. Hose opende de rij
der sprekers en meende dat het
zwaartepunt bij deze kwestie diende te zijn het bevorderen van de
veiligheid van de badgasten. Daar
hiervoor het beste materiaal nodig
is, achtte spreker ook deze speedboat 'van groot belang en stelde
voor, dit geschenk onder dank te
aanvaarden.
Wethouder A. Kerkman betoogde
onder meer, dat de heer Berghoff
reeds eerder deze boot aangeboden
had, spreker had bezwaren tegen
enkele gedeelten uit de brief. Er
wordt daarin onder andere beweerd,
dat de aansohaffingskosten voor de
raad een bezwaar zouden zijn geweest, toen men van het eerste aanbod aan het Strandschap Zandvoort
geen gebruik wenste te maken. Doch
over deze kosten werd in de raad
nimmer gesproken. Het ging erom,
dat de raad van mening was, dat
deze boot niet zeewaardig was en
slechts daarom viel de keuze op de
Ranajol. Opnieuw zette de wethouder
zijn bezwaren tegen de Catamaran
uiteen, die vol&ens hem een raceboot, was en waarin het binnenhalen van drenkelingen praktisch onmogelijk is. Of deze boot gekocht
wordt of cadeau gedaan, is slechts
een bijkomstige omstandigheid,
terwijl er in Katwijk, waar men een
dergelijke boot in gebruik heeft,
thans al velen zijn, die beweren,
dat deze boot voor het i kustreddmgswerk ongeschikt is. Tenslotte
verklaarde de wethouder gemachtigd te zijn te verklaren, dat zijn
fractie niet zal voorstemmen, om
deze boot als geschenk te aanvaarden. Wethouder J. L. C. Lindeman
bleek het ook nu met zijn collegewethouder eens te zijn. De veiligheid was indertijd doorslaggevend,
om deze boot niet te aanvaarden en
dit argument geldt ook thans nog.
De argumenten, die de raad indertijd deed besluiten, deze boot niet
aan te schaffen, werden in de brief
genegeerd. Wat Katwijk betreft,
daar heeft men volgens de wethouder een Catamaran in een wat
zwaardere uitvoering.
De heer J.>W. Gosen deelde mede,
maandag j.l. opnieuw contact te
hebben gezocht met de wethouder
in Katwijk. Men was er na het afgelopen laatste seizoen opgetogen
over en is dat daar nog altijd. Met
de Catamaran heeft men verscheidene reddingen verricht en gebleken is, dat de boot vier personen
aan boord kan hebben. Spreker
wijzigt daarom zijn het vorig jaar
ingenomen standpunt en zou dit geschenk onder'dank willen aanvaarden, op voorwaarde, dat slechts geoefend personeel de boot zal bemannen. Spreker vroeg tenslotte
de voorzitter,'te willen bemiddelen
om de bestaande controverse tussen Zandvoortse reddingsbrigade en
strandpolitie uit de wereld te helpen. De heer C. Slegers meende, dat
wanneer de Catamaran alleen maar
geschikt is voor reddingswerk bij
vlakke zee, men deze boot juist
daarom nodig heeEt, want juist dan
zijn de gevaren voor baders en
zwemmers het grootst, omdat men
dan het verst in zee gaat. Spreker
noemde het dit eventueel niet aanvaarden van dit geschenk een onbehoorlijk gebaar van de raad en begreep niet, wal erop tegen was.
De heer L. J. Breure zag in deze
affaire drie belangrijke punten, namelijk: controverse, prestige en nakaarten. Spreker vond het niet elegant, aan een eenmaal genomen
raadsbesluit weer te gaan tornen
en vond het wonderlijk, dat door
de strandpolitie diploma's werden
behaald via de Haarlemse reddingsbrigade, terwijl de Zandvoortse
reddingsbrigade deze mogelijkheid
biedt juist voor hot reddingswerk
aan zee.
Spreker wenste te varen op het
kompas van de secretaris van de
Zandvoortse reddingsbrigade, de
heer F. Dukkers, die als deskundige
,neen' zegt wat betreft de aanschaffing van een Catamaran.
De heer J. Koning, fractiegenoot
van de heer Breure, verklaarde, dat
het gek lijkt iets af te wijzen, dat
men wellicht zou kunnen gebruiken.
Maar deze boot blijkt niet aan alle
eisen te voldoen. De praktijk heeft
bewezen, dat de Rana-jol, in ge-

bruik bij de Zandvoortse reddingsbrigade, absoluut zeewaardig is.
Ook had spreker gehoord, dat het
badgasten-comité slechts alleen uit
de briefschrijver, de heer Berghoff
zou bestaan. De heer Koning vond
het tenslotte jammer, niet met dit
voorstel tot aanvaarding van het geschenk te kunnen meegaan en tot
zijn spijt te moeten tegenstemmen.
De heer W. van der Werff was van
mening, dat hier een conti overse
werd uitgespeeld lussen Reddingsbrigade en strandpolitie.
Spreker
vond het geen standpunt te zeggen:
„Omdat de reddingsbrigade deze
boot niet krijgt, krijgt de politie die
óók niet". Tenslotte wordt deze
bool aan de gemeenle aangeboden
en niet aan de politie. De heer van
der Werff noemde het een zot figuur, dat de raad zou slaan bij weigering van deze boot. De heer D.
Petrovilch was uitermate verbaasd
over deze debatten en noemde, wat
wethouder Kerkman beweerd had
„erg goedkoop^. Spreker verzocht
aanvaarding van dit geschenk.
De voorzitter, burgemeester Mr. H.
M. van Feneina zei, niet veel zin
te hebben, om nog veel over deze
affaire te zeggen. Spreker had dit
het vorig jaar al genoeg gedaan,
zelfs met behulp van een schoolbord met krijtjes. Mr. van Fenema
verklaarde, dat het een voorzitter
niet past „uit z'n slof te schieten."
Een voorzitter dient altijd correct
te blijven, doch spreker was stomverbaasd dal men terwille van een
prestigekwestie op deze wijze tegen
de zaak ageert, waardoor voor de
eerste maal zulk een verdeeldheid
in het college van B. en W. optreedt.
Spreker zag in deze Catamaran geen
speedboat, maar veel meer een surveillance-boot en dat, is de groto
taak van deze snelboot en niet in
de eerste plaats het redden. De Ranajol sukkelde volgens spreker met
een zeer malig gangetje over de
zee aangedreven door een klein
motortje, terwijl de politie een veel
sterkere motor bezit, die op bestemming wacht „Is deze Rana jol
wel zeewaardig?" vroeg spreker
zich af. „De nagels vliegen eruit en
men heeft al een heel busje met
spijkers verzameld, die eruit gewrongen zijn. Maar krampachtig
houden verschillende
raadleden
terwille van hot prestige een eenmaal ingenomen standpunt vast. Het
was niet alleen de heer Berghoff,
die de boot aanboot. Spreker is bereid, een heel lijstje met namen
van comité-leden. op te sommen. In
den Haag heeft men thans ook een
Catamaran gekocht en omdat deze
in Scheveningen uitstekend blijkt
te voldoen, gaat men er nog drie
Catamarans bijkopen. In Katwijk
voldoet deze boot eveneens uitstekend, maar Zandvoort weet het beter en de heer Dukkers weet het
beter dan de deskundigen in den
Haag on Katwijk. Jammer vond
spreker het, dat dit een prestigekwestie is geworden. Wanneer de
schenkers deze boot terug krijgen,
zullen ze niet weten, hoe ze het hebben. Spreker ontzegde tenslotte de
heer Dukkers het recht, op een dergelijke eigenwijze manier zijn menmg kenbaar te maken.
Wethouder Lindeman (kwaad):
„Hier is geen prestige-kwestie althans niet voor de raad, die hélemaal niet op het kompas van de
heer Dukkers vaart. Dat te zeggen,
noem ik een leugen, waartegen ik
protesteer!"
Voorzitter: „Dank U, meneer de
wethouder".
Tijdens de replieken krijgen de
debatten een enigszins fel karakter.
De voorzitter tracht van de heer
Koning te weten te komen, wie hem
heeft verleid, dat de Catamaran niet
deugt. De heer Koning wenst geen
namen te noemen, maar hel waren
deskundigen niet in Zandvoort
woonachtig.
De heer van der Werff beweert, dat
verschillende raadsleden door de
heer Dukkers benaderd zijn om tegen te stemmen, waaryoor hij 8
stemmen nodig had. Zelfs enkele
raadsleden tweemaal per telefoon.
Stemmen uit de raad: „Niet bij mij",
en „bij mij ook niet". De voorzitter
gaat hier gretig op in en noemt de
gehele affaire tragi-komisch.
Mevrouw A. M. Mol-van Bellen tot
de voorzitter: „Zoals U deze vergadering als voorzitter leidt, vind ik
schandelijk. U speelt met de heer
Koning een spelletje van kat en
muis." De heer Petrovitch merkt op,
dat het om een geschenk gaat en
niet om de controverse. De heer
Hose zegt: „Van zeewaardighcid
gesproken: het type Catamaran
werd zelfs gebruikt bij de invasie
in Normandië.
De heer Breure merkte nog op, dat
hij op het kompas van de heer Dukkers bleef varen, omdat hij deze had
leren kennen als een uitermate
goed deskundige en ook als een
doorlezen pagina 2

De Veenendaalse

Haltestraat 55
Ie keus, naadloze

NYLONS
zeer goede kous

Troost U, iedereen heeft een
kaal hoofd, maar er zijn er
die het verbergen onder een
haardos.
Confucius.

BADHOTEL
Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l - Telefoon 4941

maat 8>/z-11

Elke avond 8.30 uur

95 et. per paar
Ook verkoop van LIBELLE
en SUPP-HOSE kousen.
ZIET ONZE ETALAGES!

PI A

en haar combo
in de WIENER BONBONNIERE.
In. de BIER- en WIJNKELDER
elke avond 8 uur de bekende entertainer

Dranken bestellen? OflAO
Brokmeier bellen!
L\)\JL

Wim Bos

V kunt toch ook rekenen en
vereelüken !

met als speciale attractie: zingende bediening

DOLF en CORRY

20% KORTING
op alle
stoomgoederen
mits gebracht en gehaald by
CHEM. WASSERIJ rn

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653
Ook voor stoppape

Een hoekje in onze showroom

f»
"7-V

Stationsplein 15 - Telefoon 3346
fl '
\ L1

Technisch Bureau FEENSTRA
voorjaar 1964
SALON DE COIFFURE

Telef. 2065

-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.

Serie
1964

HOTEL 80UWES
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Van 29 mei t.m. 4 juni
elke avond 8.30 uur:
Het gevierde Italiaanse orkest
„Quartetto Salerni"

*
In ons internationale
cabaret
en variété-programma:
Rob Gerard & Linda
Franse dance act

48 cm. beeld /825,-;

59 cm. beeld ƒ 895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties tnuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

GALLY-GALLY

De wereld beroemde Egyptischc goochelaar uit Port Said
Van. 1-4 juni:
MORETTI and PARTNER
Illusionisten
TERESITA DE ALBA
Do Spaanse Koningin
der melodie
*
's Zondags Matinee
van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

GUNNING
Het gemeentebestuur van Zandvoort heeft het dichten en bouwrijp
maken van de laatste modderkommen in Zandvoort-Noord gegund
aan de Fa. Van Duijn te Katwijk
aan Zee. Wanneer dit werk zal zijn
voltooid — en waarna de rioolwaterzuiveringsinstallatie in bedrijf
zal zijn gesteld, zullen de omwonenden bevrijd zijn van de „geuren",
3ie deze modderkommen, waarin
aet rioolwater werd gespuid, bij
daartoe gunstige wind verspreidden.
OPBRENGST COLLECTE
Na de herdenkingsdienst voor de
gevallenen, die op maandag 4 mei
door de plaatselijke afdeling van de
stichting „'40-'45" werd gehouden,
werd door deze stichting een colecte gehouden, die een bedrag opleverde van ƒ 119,27.

/ 149.—
/168.—
PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Radiatoren en
Plintverwarming
.TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270
IN ZANDVOORT AAN ZEE
WANDELT IEDEREEN MEE
met de K.N.G.V. wandeltochten op zaterdag 30 en
zondag 31 mei, ter ere
van het GO-jarig jubileum
van de Gymnastiekver.
O.S S. Een prachtige duinwandeling over 10, 15, 25
of 40 km.
U kunt nog inschreven
bij de heer W. G. Gebe,
Grote Krocht 30 boven.
Wandel mee in het K.N.G.V.!

's Maandags gesloten

Onze reclame
BADPAKJES, ZONNEPAKJES en DAMESBADPAKKEN
vanaf ƒ8,95
PRIMA WOL 50 gram ƒ 1,15

De Wolbaai
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

FOTO „LION"

DEVELOPING
and PRINTING
AGFA-COLOR

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT
ENTWICKLEN
und KOPIEREN
2 min. van het station
2 min, vom Bahnhof
2 min, from the station
2 min. de la Gare
GEVA-COtOR
FERRANIA-COLOR KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+16 m.m. CIné-filniB

voor iedereen

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag: 6.30, 7.30,
9.30 (Hoogmis) en 11.30 • uur.' -Te
19.30 uur avondmis. Noord: 8.30 en
11.30 uur in de Beatrixschool.
In de week H.H. Missen -te 7, 7.45
en 9 uur.

een goed horloge...
een beste vriend

l
•

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. S M. A.
Daalder (D.G.) uit Haarlem.
Het Huis in de Duinen, 19.30 .uur:
Ds. G. Kroes (Ev. Luth.) Haarlem';-'(Uitsluitend voor bewoners tehuis).

OLMA horloges zijn kwaliteitsprodukten der Zwitserse
horloge-industrie.
OLMA geeft U een grote keuze
in modellen,
in prijzen vanaf f 56.-

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. samenkomst in Pniël,
Zuiderstraat 3. Aanvang 3 uur.
Spr. dhr. J. W. van Zeijl.

OLMA horloges koopt U in
bij-de-tijd-zijnde zaken.

OLMA

Annex reparatieafdeling.

C. Waan ing

GROTE KROCHT, doch nu aan de overzijde!

Erkend horloger

Telefoon 2O71

Kostverlorenstraat 68

Een echte gezinsauto
Een uitgebreide collectie

monturen voor teenagers
Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien
TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5
Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.
HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prijs,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ 4795,— tot ƒ 4995,-.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Bakker v.d.Werff

Garage Jac. Versteege & Zonen

Gasthuisplein 3

Telef. 2129

Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrgfszeker.

Koelkasten

Als II er op uit trekt
Zorgt U clan voor een goede wegenkaart!

Michelin Autokaarten
voor Nederland, Duitsland, België, Frankrijk,
en Spanje, zijn verkrijgbaar bij:
ir

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321

IGNIS koelkast, 130 1. inh., 49 cm. breed, met
emaille binnenwand en autom. ontdooier ƒ 298,Nihil stroomverbruik.
De Marijnen koelkast van 130 tot 310 Itr. inhoud
Alle maten en merken uit voorraad leverbaar!
Wij regelen op prettige wijze
de betaling mot U.
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT

VELO wascombinatie
vanaf 1598,GRATIS ééN WEEK OP PROEF! Uw oude wasmachine heeft een boge inruilwaarde!
VELO ook voor T.V., radio's, meubels, vloerbedekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifuges,
haarden enz. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
of vraag vrijblijvend inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort - Telef. 4590

Zandvoort - Kostverlorenstr. 7 - Tel. 02507-2534

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. per kg. Tijdschriften
en kranten 5 et., karton 4 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 50 et.; roodkoper ƒ1,85; geelkoper ƒ1,30,
alles per kg. Tapijt en gewatt. deken 8 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde, Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

T.V. Antennes
. voor Lopik 2.
Goud geëloxeerd.
11 ELEMENTEN
ƒ 17,50
15 ELEMENTEN
ƒ22,50
21 ELEMENTEN
ƒ32,50
VERLENGMASTEN
met 2 beugels ƒ 9,—
BUISKABEL
per meter 40 et.
Vakkundige voorlichting.

PLANT NU VIOLEN!
Dagelijks nieuwe aanvoer
van
VASTE BLOEIENDE
PLANTEN voor tuin
en bloembakken!
HEESTERS, STRUIK-,
STOK- en KLIMROZEN.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

-

TELEFOOO 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaal- »
adres voor Uw BRTJIDS- en GRAFWERK.
Bloeiende planten voor tuin en bloembak,
o.a. een'grote sortering viooltjes.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

Raadsvergadering
Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Autoverhuur
ZANDVOORT
*

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Dr. Schacpmanstraat l, (hoek Brcderodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

GODSDIENSTOEFENINGEN GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15
Zondag a.s. 10 en 7 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne.
HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de. Ru.
19 uur: Geen dienst.
Jeugdkapel. Bezoek aan jeugdkapeldienst in IJmuiden.

vervolg van pagina l
eerlijk mens, die slechts onbevooroordeeld aanbeveelt wat werkelijk
goed is en dat is zijns inziens de
Catamaran niet.
Voorzitter: „Heeft heer Dukkers wel
eens met de Catamaran gevaren?"
Hr. Koning: „U toch ook niet, metneer de voorzitter, of misschien allèen eens een keertje in het eerste
zwin."
• De voorzitter maakt "daarop aan
het geharrewar een einde, door een
voorstel van de heer van der Werff
in stemming te brengen om.het geschenk in dank te aanvaarden. Het
werd verworpen met 6 tegen 9 sternmen. Vóór stemden de heren Sok en
Hose de heer Slegers, Gosen, van
der Werff en Petrovitch. De drie
wethouders A. Kerkman, J. L. C.
Lindeman en mevrouw C. StemlerTjaden stemden tegen, evenals de
vier leden van de P.v.d.A. fractie,
mevrouw Mol en de heren van
Duijn, Zoet en van der Moolen en
de de heren L. J. Breure en J. Koning. „Ik hoop dat de raad nooit
spijt zal krijgen van dit besluit"
waren de laatste woorden van de
voorzitter.
Vlotte afwerking raadsagenda
Na de onverkwikkelijke debatten
over het al of niet aanvaarden, van
de speedboat „Catamaran", als geschenk aan de gemeenteraad aangeboden door een badgastcn-comité,
had de afwerking van de raadsagenda, zonder enig debat plaats. De
raad stelde een krediet van / 52,000,beschikbaar voor aanleg van de van
Galenstraat bij de Noordboulevard,
in verband met de realisering van
de bouwplannen aldaar.
Voorts werd een krediet van
f 190.000,- beschikbaar gesteld voor
aanleg van de Leeuwenhoekstraaten Pasteurstraat in Zandvoort-N.,
waar de woningbouwvereniging
„Eendracht maakt macht" 44 woningen bouwt.
Aan de Nederl. Hervormde jeugdkapel werd een subsidie .toegekend
van ƒ 100,- per jaar verhoogd met
ƒ 1,50 per kind, berekend naar het
gemiddeld aantal kinderen dat in
-1963 diverse evenementen van deze
jeugdkapel bijwoonde, buiten de
kapel en jeugddiensten oni.
Financiële medewerking werd toe-'
gezegd voor het treffen, van enkele
voorzieningen in de - Mariaschool.
Daarna kreeg de bewogen verlopen
raadsvergadering nog een interessant en actueel karakter door het
stellen van enkele belangrijke vragen in de rondvraag.
De heer L. Sok vroeg, hoever het
stond met de vervaardiging van de
beelden, die in de gemeente zullen
worden geplaatst. De voorzitter
deelde mede, dat over een week of
drie een tentoonstelling van de vervaardigde werkstukken zal worden
georganiseerd. Vermoedelijk zal dan
tevens de officiële onthulling van
enkele gereed gekomen werken
kunnen plaats vinden. Spreker gaf
voorts een opsomming van een aantal beelden die reeds geheel of bijna
zijn voltooid.
De heer Koning vond het plaatsen
van de parkeer-verbods-borden op
de Zuidboulevard eigenlijk maar een
paskwil, daar men er op drukke
dagen zakken overheen hangt.
De voorzitter deelde mede, dat hier
nog altijd een probleem bestaat,
waarvoor nog geen afdoende oplossing werd gevonden. Het publiek
vindt kennelijk het grote parkeerterrein aan de Brederodestraat te
ver van het strand liggen.en betaalt
in vele gevallen liever een boete
van ƒ 7,50 voor het onrechtmatig

parkeren op de Zuidboulevard, dan
een kwartje op het parkeerterrein.
Wanneer hier op drukke dagen niet
soepel zou worden opgetreden, zou
het procesverbalen regenen en spreker achtte dit om tactische redenen
niet aanbevelenswaardig.' Het autorijdend publiek lijkt wel naar deze
Boulevard te worden /toegezogen
merkte Mr. van Fenema op, doch
de toestand bevredigt niet en naar
een afdoende oplossing wordt nog
gezocht, waarbij gedacht wordt aan
een perfecte parkeergelegenheid op
deze Boulevard door middel van
zgn. „visgraat-parkering", waartoe
hier ruimte genoeg aanwezig is.
De heer Koning wilde ook-, weten,"
wanneer de .rioolwaterzuiveringsinstallatie nu eindelijk • in gebruik
zal worden gesteld. Wethouder Lindeman antwoordde, dat een gedeelte ervan reeds bij wijze van proef
in werking is gesteld. Over enkeleweken zal de gehele installatie gaan
proefdraaien, waarna de officiële
ingebruikstelling kort daarna kan
worden verwacht.
De heer A. J. van der Mooier) vroeg
op sommige nauwe gedeelten in de.
Haltestraat het parkeren aan een
zijde te verbieden, daar de thans
bestaande situatie op- drukka dagen
tot hopeloze verkeersopstoppingen
leidt.
Ook de burgemeester vond de thans
bestaande toestand hier niet ideaal.
Er zal getracht worden, hier een
meer bevredigende oplossing te vinden.
De heer A. van Duijn vestigde 'de
aandacht op de ergerlijke vervuiling van Raadhuisplein en Kerkplein na 'drukke dagen. Wethouder
Lindeman zei, dat dit ook reeds de
aandacht had van Publieke werken
en de reinigingsdienst. Men doet
eraan, wat men kan, maar het publiek" werkt "'weinig mee en smijt
lege patatezakjes en allerlei rommel
overal maar neer. Het blijft zeer
moeilijk, maar steeds te blijven opruimen.
Nieuw badcentrum bij Zandvoort?
De heer A. J. Zoet had juist deze
avond in een dagblad gelezen, dat
de heer Mr. H. Westerman in een
gehouden vergadering van Provinciale Staten gepleit had voor het
stichten van een nieuw Zandvoort
in de nabijheid van de thans bestaande badplaats, die voor uitbreidingsmogelijkheden vrijwel is uitgeput. Hij vroeg, of de burgemeester
hierover en tevens over de wegenaanleg naar dit nieuwe badcentrum
reeds iets kon vertellen.
Dit werd voor Mr. van Fenema
aanleiding tot het doen van enkele
interessante onthullingen.
Spreker begon met te t zeggen, Mr.
Westerman dankbaar te zijn voor
diens betoog, omdat hier begrip
werd getoond voor de Zandvoortse
situatie, door de sterke'groei van de
gemeente. Nu er pas weer verschillende zeer drukke dagen achter de
rug zijn, vraagt het scheppen van
een aparte rustiger recreatiesfeer,
waaraan bij velen grote1-behoefte
is, meer dan ooit de aandacht. Daarom zijn van particuliere zijde reeds
plannen in voorbereiding voor het
stichten van een apart badcentrum
ten zuiden van Zandvoort bij de
grens van Noordwij k, ongeveer vijf
kilometer weg, welk centrum dan
Zandwijk zou kunnen'" .worden genoemd, als samenvoeging van de
namen Zandvoort en Noordwijk.
Deze gedachte vindt steeds meer
steun, en werd - aanvankelijk uit
noodzaak geboren, thans reeds'-'tot
een realiseerbaar lijkend object:'
Wat de toegangswegen betreft, blijven de beide randwegen noord en
zuid urgent, de laatste in verband
met het eventueel stichten van genoomd badcentrum dan met een uitbuiging paar het zuiden en via de
Zilk aansluiting gevend op de nog
aan te leggen Provinciale weg no. 1.
Mr. van Fenema onthulde, dat dit
aanvankelijk geheime plan tot het
stichten van Zandwijk reeds in een
vergevorderd stadium van voorbereiding is en zal worden verwezenlijkt door particulieren met mogelükc steun van de overheid. Diverse
bankiers, zakenlieden en planologen
waren volgens Mr. van Fenema
reeds by dit plan geïnteresseerd.
De burgemeester bestreed echter de
uitlating van de heer Westerman
dat Zandvoort aan het einde zou
zijn van zijn opname-capaciteit.
„Integendeel", zei de burgemeester,
„we beginnen hier eigenlijk pas''.
Overigens meende de voorzitter,
dat nog heel wat moet worden onderhandeld, voor de eerste steen in 't
nieuwe Zandwijk zal kunnen worden gelegd, speciaal met de Directie van de Amsterdamse waterleiding, waarmee nog heel veel zal
moeten worden gesproken om tot
een. oplossing te komen, doch intussen zal Zandvoort niet langer kunnen wachten met de ontwikkeling
van nieuwe wegen op eigen grondgebied, daar1 de situatie van thans
onhoudbaar wordt.
• »
_•

• Heden overleed tot onze; diepe
droefheid, na" een langdurige
ziekte, il onze, lieve-- Moeder,
Behuwd-,, Grootmoeder en
Overgrootmoeder,
Zuster,
Schoonzuster en. Tante''11

Mevrouw Trijntje Weber
Weduwe van
de Heer, Jan Molenaar
in de leeftijd van 80 ja'ar.
~U.it aller naam:
' ' Jb. 'Molenaar.
Zandvoort, i7 'mei 1964:
Paradij sweg 5.
De
teraardebestelling
zal
plaats vinden a.s. zaterdag 30
mei te 11 uur v.m. op de
Algemene. _ Begraaf plaats te
• " . "• -Zandvoort. t
Vertrek van het sterfhuis
> ' "• ? '5,10.45 uur.*-"

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Bekendmaking.
Het Hoofd van het gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend,-dat
bij besluit.van Gedeputeerde. Statêni
van Noord-Holland van l mei 1964,i*
nr. 226 is goedgekeurd de. partiële lï <
wijziging „Dr. Jac. P. Thijsseweg" •_
van het , uitbreidingsplan-in-onder- 5
delen, vastgesteld bij raadsbesluit s
van 26 maart-1963 no. 12.
Het goedgekeurde, plan ligt ter •gemeentesecretarie voor een ieder ~
ter inzage.
%
Zandvoort,'22 mei 1964. ' * " ".
• . -Het Hoof d-van. het .-.-„-,;™- ";
gemeentebestuur -voornoemd,
VAN FENEMA.

Reparatie Inrichting, van kunstgebitten
Geopend'van''9-17 uur
'Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58= - 'TEL. 4166

bfuining
en bescherming

PiGmadermf295
Bg feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN- '
Telef. 2254
Telef. 2150DORSMAN, Kerkstraat"12,1 'V".'
vraagt een beschaafd -

T".

jong meisje^: :
voor lichte bezigheden in 3
. -winkel en huishouding.
"

Bekendmaking

Beau Monde,.
Parfumerie - - Drogisterü
KERKSTRAAT 3&
No. 2003 is haardroogkap.
No. 3557 is'luxe poederdoos.,.
Actie: „Gratis lipstick en
luxe houder by ƒ 5,- bood- ,
schappen" 'gaat nog' tijdelijk
door zolang de voorraad strekt.
GEVRAAGD: Voor bedieriiog op het
strand' net meisje of jongeman.
Zwemmer, Strandtent la, zuid.''

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33 • :
Telefoon 4755 ,u
Buitenwerk - Binnenwerk
i'-.
Muurwerk'" •:;, ~,r ~
VERF GEEFT FLEUR!

BARKMEIJER
Tolweg 24 -

Telefoon '3815

Voor alle voorkomende

schoenreparaties
Voor ' Uw NAALDHAKKEN
gaan ANNETTE HAKJES
het langste mee.
i .. H -O OG W A T.E R-rri.

mei:
Strand
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
31;- 6.25 2.- 18.48,14.—10.30-16130
juni:

7.05 -2.30 19.31 15.— 11.00-17.30
, 7.56 3.30
20.26,16.--,12.00-18.30
, 8.55 4.- 21.28 17.— 13.00-19.30
10.01 5.- 22.36 ,18.- 14.00-r20.30
11.12 6.30 23.47.19.— 15.00-21.30
6 ,12.18 7.30 24.45'20.— 16.00-22.30
Samengesteld door P.v.drMijè KCzn.

DOKTERSDIENST
'
Inlichtingen over de weekend- "
diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer-van'de huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
,;
Zondag a.s.: Zuster E. Reitsma,,,:
Van Lennepwog 42, telefoon 2382. "•
VERLOSKUNDIGE: Zondag a.s.: Mejuffrouw G.'.-Boknia,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:. .,
Zondag a.s::' JV'Beijers, Raamsingel i
28, Haarlem, telefoon 02500 - 13164. n
APOTHEKEN:" •
-.
f.
Van 15 me} < tot 15 september zul- '•
len de beide' te, Zandvoort gevestigde apotheken: de Zandvoortse
apotheek, Haltestraat, 8, telef. 3185
en de Zeestraat-apotheek, "M. J. ,Kerkhoven-Nieuwenhuis, Zeestr. r71 l:'i
telef. 3073 alle 'dagen (ook 'S zondags) geopend! zijn, 'van 8 uur v.m. •
tot 10 uur .n.m. Van 22-8 uur-en
's zondags echter uitsluitend voor
recepten-spoedgevallen.- - • •

OPENINGSTIJDEN
SHOW

GROTE SIMCA SHOW

vrijdag

29 mei 18.00-22.00 uur
zaterdag
30 mei 10.00-18.00 uur

Ter gelegenheid van, de opening van ons nieuwe bedrijf nodigen wij U
uit voor een bezoek aan een Simca show in ons bedrijf. Drie dagen lang
staan alle prachtige Simca modellen klaar om door U bewonderd te
worden en natuurlijk kunt u in alle modellen ook een proefrit maken.
Mogen wij U als gast in ons bedrijf ontvangen ?

Per l september of eerder wordt gezocht:

l
:

een ASSISTENTE voor
de Schooltandartsen< dienst te Zandvoort.

'.'"~,': ^ voór«5, & 61ochtenden per week.

Schriftelijke ' sollicitaties te richten aan het
. kantoor van de 'Stichting, Nieuwe Gracht 37
• te Haarlem.

zondag

. \

31 mei 10,00-18.00 uur

V

AUTOBEDRIJF VAN YPEREN NV ZANDVOORT
n'A
A Lt Li Ef Li W
IA/Er G/ • * * 3» /4 T
- rEr Li rEeF/ O
^ ^O>Nk i 0A2n3r 0A 7* v- 2n 3i n9i 1i
\
P A nR A

Voor-al uw ijzerwaren, gereedschappen,
tuinartikelen, dakbedekking enz.

SPORT IN BEELD
Philips Televisie Seizoen 1964-'65

naar

N.V. Ijzerhandel „Zandvoort
Swaluëstraat 9

-

Telefoon

ff

2418

GROTE SORTERING GEREEDSCHAPPEN voor AMATEURS én VAKLIEDEN.

Sleutel bijmaken, klaar terwijl U wacht!
AUTOBEDRIJF
''"...'
*
, .
£
. if
1
'
• •

VAN YPEREN N.V. vraagt:
MONTEUR
LEERLING MONTEUR
FLINKE JONGEMAN
voor de bediening van automatische washmobile en service.

VERVETAL VERF VAN VETTEWINKEL.

FRIVENTA KOELKASTEN ƒ298,-

WASMACHINES, KOELKASTEN, GASFORNUIZEN, CENTRIFUGES.
Indien gewenst op gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

Parallelweg 34, Zandvoort, Tel. 02507 - 2391
heeft plaats voor enige

GEBR. BURGER's slagerijen
ïvragén voor het filiaal te -Zandvoort?

=

een allround slager
een prima halfwas
een cassière

: ,•. x --- -*
,en voor het'seizoen:' .

DE
TWENTSCHE
BANK

«

kantoor ZANDVOORT

noodhulpen vóór de winkel
j

mannelijke
en vrouwelijke
ëmplöyè's
liefst in het bezit van diploma ULO.
Leeftijd tot 30 jaar.
Sollicitaties schriftelijk of mondeling ta
richten aan de Directie van het kantoor,
Grote Krocht 12 te Zandvoort, of aan
de afdeling Personeelzaken van het
kantoor te Haarlem, Zijlstraat 76.

•'Sollicitaties na telefonische afspraak:
,02907 - 5548 of na 20 uur: 02507 - 2643.

Fa. GANSNER & Co.

Bewaker
gevraagd

SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

olie-, kolen- en
gashaarden

*liefst gëp'érïs. 'politie- of marine-man voor een
pand ij} Zandyoort aan. Zee. Br. no. 26-5 bur.

4

ÏThe Coca-Cola Export Corporation
f ...
...(Holland branch)

"Schuilenbur

GROTE KROCHT 5 ' 7
TEL: 2974•ZflNOVOORT

; vraagt'voor haar Depot te Zandvoort

*

een mannelijke
administratieve kracht
voor de 'ochtenduren ter assistentie
van de -voorraadadministratie.

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling, s.v.p. te
-richten aan..ons Depot Busweg te Zandvoort.

Bert geeft
de hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en druk 5 et. Tapijt en
gewatt. deken 8 et. Bedveren 25 et. Metalen
rood koper 200 et, geel koper 135 et, lood 62 et.
zink 55 et. Alles per kg.

'POTGIETERSTRAAT 32 - TELEFOON 4376
U belt, wij komen!

ZANDVOORTS BEDRIJF vraagt dringend
te koop of te huur

opslagruimte of
werkplaats

U vraagt op rookgebied
'n Vertrouwd adres in Zandvoort?
Bij Drommel in de Haltestraat
v
Vindt U daarop het antwoord!

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN, KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

Een goede zonnebril

Helanca Stretch
Kinder- Damesbadpakken
LEUKE ZOMERJURKJES
JONGENSPAKJES

met

BLOUSJES

POLAROI

\

MEISJES VESTEN

'\

OVERGOOIERS

Ij

DELANA TRUITJES
POPLIN JACKS

.GDSÜNGIASSES

*
V •

HALTESTRAAT 59
Contantzegels

Angeboten ERIK-KREUZER

- Voorzorgzegels

JAC. VERSTEEGE & ZN.

;

Soendastraat 17 Tel. 02500 ,- 50131

Haarlem

Levering alle soorten tegels in kleuren.
.. Ook voor Hotels en pensions.
Laat vakkundig Uw oude paden in orde maken.

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

NOTTEN

GARAGE

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.

F.H. PENAAT
Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

BADLAKENS

Garage, schuur, stal, zomerhuis of i.d.
Brieven no. 3-33 bureau van dit blad.

Reyolutionare Typ vom Serienbau, 8.50x2.70 Mtr.
't a." .g'èschlossencs Steuerhaus mit Flügelfenstern
Sitzpl. für 6'Pers. mit Tischen (zu andern in
'f'. Schlafpl. für"3 Pers.).
' TD.' 'Kajüte mit.' 3 Pers. Bank (zu andern in
'._, .Schlafpl. für 2 Pers.) komplete Küche, WQKleiderschrank u. viele Abstellraume.
c. geschütztes Hinterdeck mit 4 Pers. Bank.
.d. geraumiges Sonnendeck.
•
'
Luxeus Abarbeilung - Mahoniewande - Feste
Fuszbodenbekleidung - Kreuzschnellheit 16 Km
je Stunde - 20 PK Solo-motor für Benz. und
Petr. - Tiefgang 80 cm. - Wasserbehaltcr 350 Ltr.
' Brennstoffbehalter 280 Ltr.
Können auch bestellt worden für Liefcrung 1965
- NV v/h J. C. Christofferseii, Ie Poellaan 66a,
• LISSE, Tel. 02530 - 4148 - Holland

i
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JONGENS en HEREN ZWEMBROEKEN

'WIJ ZOEKEN voor( ons BENZINE-STATION,
jHogeweg 2 iiï Zandvoort:

jeën
^.'Aanm.:* Van
° flinke
• * Lent's
^ Service
* jongeman
Station, Hogeweg 2.

Bestel heden bij ons uw nieuwste PHILIPS
Televisie .U 'bent dan verzekerd van een prima
• '
ontvangst.
PHILIPSSTELEVISIE 48 cm. beeld v.a. ƒ728,of ƒ 7,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS'TELEVISIE 59 cm. beeld vanaf ƒ 898,of^/9,50 p.w. na de eerste betaling.
PHILIPS. RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS
PHILIPS nieuwe PORTABLE
ƒ99,incl. oortelefoon en lederen tas.
PHILIPS nieuwste PORTABLE
met f.m. en antenne
ƒ 189,—
Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Wij regeleft desgewenst op prettige wijze
de betaling met U.
Komt U eens kijken en luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

Pakveldstraat 21

-

Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen

OPTICIEN A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
GROTE KROCHT 20
TELEFOON 4395
Leverancier alle ziekenfondsen.

RUND-, KALFS- EN
VARKENSSLAGËRIJ

Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Ziet onze showroom I

Cor van Eldik

Jovanda

Steunkousen
Een nieuwe, elegante kous,
die beter steunt. Voet, enkel en kuit, elk
deel van uw been geniet mee van de
verlichtende steun. Het geheim is unieke
steuncirkéls rondom uw been. f 16.90
y

Verkrijgbaar bij:

Fa. NOOY
Grote Krocht - Zandvoort
en binnenkort óók KERKSTRAAT, hoek
Thorbeckestraat, t.o. Hotel Bouwes .
Voor al Uw textiel:

HALTESTRAAT 12 - TSLEF. 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan
Rund-, Kalfs- en varkensvlees tegen de
scherpst Concurrerende prijzen.
VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr.Boterhamworst ƒ 0,85
200gr.Pork
ƒ 0,59

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst ƒ0,85
250 gr. Gelderse gekookte worst
/ 0,85
l blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10
Ziet onze etalage!

Ü

EIHIIIEHIIIK
UDIJSEIÏICE

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS - ERRES - BLAUPUNKT

Assurantie Kantoor

JAC.

Electro-Radio
Technisch Bureau

HOEKEMA

Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

Voor alle
verzekeringen

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.
Bij contract belangr. kort.

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

Koelkasten - Stofzuigers

Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914
Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

DE
PMC
Aanwinsten
voor
flejnoderae
keuken
PRESENTEERT:

AMANDA BALKE
By feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2251
Telef. 2150

Voor lange duur en gemak,
LINOLEUM op de trap!

J. van den Bos

woninginrichting
Bllderdfjkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Siks-koekjes
voor de slanke lijn!
Uw maaltijd in een koekje!
Drogisterij-Parfumerie

Bouwman
Gedipl. drogist
Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Voetkundige
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Pedicure - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

W»W**"»
Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet ïmpala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel 4200 en 3C52.
MEISJE GE-ZOCHT als
oppas voor de k ndcrcn,
losp 8 en 7 j nar, voor alle
dagen E- no. 25-0 bui eau
van dit, blad
Restaurant RINKEL
vraagt voor üi/oct:
AFWASJUFFEOUW
van 11-6 uur.
Tevens een
JUFFROUW v.d. toiletten

De eerstvolgende

veiling

HUUR Philips-TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767
en 's avonds 02964 - 17971
CARAVAN '54, kl. model
met toebehoren. Te bez.
vrijdagavond 29 mei. M.
Molenaarstr. 48, Zandvoort

wordt gehouden op WOENSDAG 10
JUNI 's morgens 10 uur in het veihnggebouw „DE WITTE ZWAAN",
TE KOOF: WASCOMBIDorpsplein 2.
NATIE (wasmachine en
Annonce volgt in het volgende num- centrifuge met afdekblad)
mer. Inlichtingen telefoon 2164.
ip.rst. ƒ250,-. Telef. 2934.
Veilingdirectie P. Watei drinker.
2e PROGRAMMA
zonder uw toestel omtebouwen (al is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
programma. Met garantie,
gem. betaling Antennebouw
J. KERKMAN, BeeckmanLaat het repareren door
straat 36, tel. 4307.
ervaren reparatrïce.
AANGEBODEN:
RolelMixer, geh. compl. prijs
ƒ 185,-; 5 Practica-stapelpannen (5 persoons) prijs
Tollensstraat 31 - Zandvoart
ƒ 75,-; voetbalschoenen, m.
Telef. 4823
40 ƒ 7,50 Rolschaatsen ƒ7,50
Van Lennepweg 16(3).

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Mevr. Hose
A. HOEKEMA

Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon 3369
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES.
Opmaken van jaarstukken.
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

EEN TAXI?

2 scholieren (5de ki. gymnasmm) ZOEKEN WERK
tijdens de vakantie. (Liefst
hotel of pension) Br. no.
2-5 bureau van dit blad.
HELDERZIENDE
„MAJAFRA"
(A. Frankenhuls)
Spreekuur: ledere dag van
2-8 u. Zaterdag van 2-4 u.
Privé consult ƒ 5,—.
Overtoom 534 (1) (linkse
deur), Amsterdam-W.
Te bereiken met lijn 1.
Alleenstaande DAME zag
zich gaarne geplaatst op
kantoor
(liefst Engelse
corresp. etc.) of in winkel.
Br. no. 12-4 Kerkstraat 28.
WEG GRIJS HAAR
Borstel uw grijze haren
weg met Crème Marchal,
zonder vrees voor regen!
Crème Marchal is watervast en gezond voor uw
haar!
Gratis folder krijgt U bij:
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107
Woninginrichting
HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.

MODERNE WAGENS

Schildersbedrijf

H. C. van Gog
A. J. v.d. Moolenstraat 38
Telefoon 4969
BINNEN- EN BUITENWERK

GourmaF"!

NEIKOOKPAN

PMC-CLUBPRIJS f39.in PMC-cheques

Vergelijkbare wmkelwaarde f 65.Bestelnummer 860
Stap moigen een AH-winkel binnen en viaag om de folder.

MacQueen Thee

in jus

l I U l l l l C l I Reine Victoria

blik 4 ballen HO

,,.,.„
, „, 2.98
1/1 blik

—

Gemaakt voor uw gemak.

l U

Gelardeerde Lever
-. 49
Doperwten-f ijn
,„.89
Reuze Ontbijtkoek
69
Leverpastei „
3 , 99
Limonadesiroop *!„.*.„*,.. .««o/* 95

PMC-CLUBPRIJS f
Bestelnummer: K1000

f 42.- in PMC-cheques, + f 147.- in contanten.

Op elke Kenwood Chef 2 jaar garantie en altijd 100% service.

Dit doet de 'Chef' voor u:
Veel - erg veel - werk uit handen nemen. Met meer gemak, in minder tijd
maakt u nu lekkerder gerechten. Enkele voorbeelden: dank zij de 'planetarische beweging' maakt u nu van één ei een schuimige omelet. Doe
in een Kenwood-Snelmengbeker één citroen en wat suiker en in enkele
seconden is er een groot glas frisse limonade. In de pureerzeef maakt u
de fijnste babyvoeding. Gezonde - goedkope - rauwkost? De Kenwood
Chef staat altijd voor üTdaar!

8 HULPAPPARATEN
»
altijd bestelbaar
U kunt te allen tijde - wanneer u"maar wilt - uw Kenwood
Chef uitbreiden met hulpapparaten, die u veel werk uit
handen nemen, uw huishouding nog meer verrijken. Ook
hier profiteert u van enorme Clubkortingen. Elk hulpapparaat is bestelbaar met f 10.- in PMC-cheques, de rest
contant.

SNELMENGBEKER

Seizoen werkend echtpaar
zoekt £om. of ged. gem.
woonruimte m. kookgel.
Br. onder no. 3-28. Bur.
v.d. blad.

BLSTAANDE UIT' DRINKBEKER
ZEEPDOOS EN TANDENBORSTELKOKER

Handige Camping-set <

49

Nieuw!
Perla Americana
in Melittamalfng
Een krachtige en bijzonder
fijngeurige melange. Extra
fijngemalen. Vacuumblik:5
minuten geleden gebrand!

79
7* (-

1

(Kl) CLUB-

f39.VRUCHTENPERS
(K2) CLUBNormale winkelprijs f27.50
PRIJS f 18.VLEESMOLEN
(K3) CLUBNormale winkelprijs f47.50
PRIJS f32.RAUWKOSTMOLEN
(K4) CLUBNormale winkelprijs f59.50
PRIJS f39.AARDAPPELSCHRAPPER fA'5; CLUBNormale winkelprijs f69.50
PRIJS f47.PUREERZEEF
(K6) CLUBNormale winkelprijs f37.50
PRIJS f25.KOFFIEMOLEN
(K7) CLUBNormale winkelprijs f59.50
PRIJS f39.SNIJBONENMOLEN
(K8) CLUBNormale winkelprijs f29.75
PRIJS f20.Normale winkelprijs f59.50

Frisse Drups . . . 2 ZAKJES NU 79
Sinaasappelsap . . FORS BLIK 79
Koffiekoeken . . DOOS 12 STUKS 85
Sperziebonen . . . . . 1/1 BLIK 69
Appelmoes
. 1/1 BLIK 59
Gebraden Gehakt . .iso GRAM 49
Luncheon Meat'. .BLIK 200 GRAM 79
Wiener Knakworst BLIK 10 STUKS 98
Oploskolfie Bongo POT so GRAM 1.77
Liebfraumilch '63. . . PER FLES 2.25

•

De Kenwood Chef is de meest doordachte keukenmachine. Zie maar:
• 'Planetarische beweging' door de hele kom. Altijd een ideale menging,
ook bij kleine hoeveelheden! • Drie mengarmen (K-arm, garde, deeghaak) in één enkele handgreep op te zetten en af te nemen. • Beide handvatten van de opaalglas-mengkom zijn tegelijkertijd schenktuit. • -Elk
hulpapparaat zit er zó op, is er zó weer af, is zó weer schoon. Even afspoelen, afdrogen. Klaar! • Ideaal instructieboek met ruim 100 pagina's
heerlijke recepten.

Complete machine met mengkom, K-arm, garde, deeghaak, instructie- en receptenboek.

H
»»
P*m1.1J
Zuivere vruchtenlimonadesiroop. m 7K
J a l l S U 01U NIEUW! Ter kennismakingfles0.75 Ur van |^J

Zonnebi andolie ,

Prachtig van vorm, technisch volmaakt, heel handig in 't gebruik, dat
zijn de kenmerken van de Engelse keukenmachine met wereldfaam: de
Kenwood Chef. Alleen al in Engeland zijn meer dan een millioen huis"vrouwen de trotse bezitster van deze unieke keukenhulp. Ook voor u is
nu deze aanwinst voor de moderne keuken binnen het bereik gekomen.
De Premie-van-de-Maand Club presenteert de Kenwood Chef voor een
uniek-lage Clubprijs, meer dan honderd gulden beneden de normale
winkelprijs!

NORMALE WINKELPRIJS f 298.-

rijkgeurige Schotse melange
pakje 100 gram

Gebraden Gehakt
Leidse Blokkaas

AH-6^2 PUS . . . IN BETER-BIER-BLIK

TOILETJUFFROUW gevr.
bij J. Paap, Strandtent 12.

<^;^v?"

Een robuuste snelkookpan voor 4 a 6 personen, geschikt voor elke warmtebron (ook aardgas!) en voorzien van twee koudgreep-oren. Dank zij
de drie flinke inzetbakken (twee geperforeerd) maakt u in een paar minuten een complete maaltijd klaar. Lekkere tomatensoep? In 5 minuten
klaar. Bloemkool, gestoofde vis? In 3 minuten gaar. Maar er is
méér: u bereidt met de Tempo Gourmat heerlijk vruchtensap, u kunt
„wecken", vlees braden, ja zelfs frituren. Eén fantastische, hypermoderne
snelkookpan! Gratis er bij: een duidelijk instructieboek en kaart met
kooktijden. En vanzelfsprekend: 2 jaar volledige garantie.

UW KRUIDENTUIN IN
HUIS! Bloempotten met
Tijm, Marjolein, Maggi,
Basihcum enz. enz. Import
Ie Sweelmckstr. 22, Amsterdam, Tel. 020 - 712519.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
W. Drayerstr. 12, Tel. 3751

ffenwooü Chef

PRIJS

Vraag uitgebreide Kenwood-folder!
In elke AH-winkel ligt een uitgebreide folder voor u klaar
met alle bijzonderheden overde Kenwood Chef huif apparaten.

AlbertHeijn AlbertHeijn

Door aansch. auto aangeb.
z.g.a^n. PUCH SCOOTER,
1200 k.m. gelopen, ipr.st.
Rinkel, Telef. 5020.

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS WiJFiei1 611 gedistilleerd!

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 215O
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

Langs de vloedlijn

IEUWSBIA
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Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Zandvoortse bakkers
gaan 15 juni saneren
't Wordt vervelend!
't Gebeurde zondagavond in de
Zeestraat. Een jongeman in een
leren jasje, omgeven door een groep
collega's zowel van het mannelijk
als het vrouwelijke geslacht, ging
midden op de rijbaan staan. Hij
nam een busje limonade, zoals die
tegenwoordig in de automaten verkrijgbaar zijn, prikte er een gat in,
goot de inhoud over z'n hoofd en
wreef er vervolgens z'n wapperende
manen grondig mee in. Resultaat:
een explosie van gillende en dansende jongelui, hevig toeterende
automobilisten, die niet door kónden rijden, omdat gewacht moest
worden, tot de rijbaan weer vrij
kwam. De humor van het geval, dat
blijkbaar sterk op de lachspieren
werkte, ontging me. Dat zijn de
praktijken van deze losgeslagen
jongelui, die niets anders weten te
doen dan anderen te treiteren en te
vervelen, onrust te zaaien en elkaar
te lijf te gaan, omdat de één een
leren jasje aan heeft en de ander
niet. Een misselijk gedoe, dat vervelend wordt en zondag weer uithep op diverse relletjes aan het
strand en in het dorpscentrum,
waarbij de politie weer zeer soepel
optrad om geen kans te geven tot
groot opgezette vechtpartijen. Hier
en daar kwam hal er tóch van.
Een ruit in de Kerkstraat sneuvelde,
drie arrestaties werden verricht en
enkele belhamels moesten met verwondingen naar een ziekenhuis
gaan. 't Wordt knap vervelend, dit
onzinnig gedoe. Maar laat het publiek toch wijzer zijn en niet op de
trottoirs staan afwachten of er misschien weer eens iets gebeuren
gaat. Het beste is, deze imitatiegangsters te negeren, overal! vGeen
aandacht aan hen, te schenken, dan
is de zucht naar herrie schoppen
gauw over. En als ze dan nóg niet
horen willen, dan zal de politie, die
op alle gebeurlijkneden is voorbereid, ze wel laten voelen, maar dat
is een zaak, die de politie aangaat
en niet de burgerij.
K.
OPENING NIEUWE
POSTKANTOOR
De Directie van de P.T.T. bericht
ons, dat het nieuwe postkantoor in
Zandvoort, dat gebouwd werd op
•de hoek van de Herenstraat en de
Tramstraat bij het eindpunt van de
bus, op vrijdag 12 juni des middags
om half drie officieel zal worden
geopend. De inrichting ervan is,
mede door de aanwezigheid van een
zelfbedieningskantoor, uitgerust met
de modernste apparatuur, afgestemd op de jongste daaromtrent
bestaande opvattingen en inzichten.
Voor het publiek zal het nieuwe
postkantoor met ingang van maandag 15 juni in gebruik worden gesteld.

Met ingang van 15 juni zal in' gevoerd. De wijken zullen zodanig
Zandvoort een sanering van de bak- worden verdeeld, dat zo weinig
verschuiving van bakker
kers worden ingevoerd. Dit werd mogelijk
zal plaats vinden, door aan elke
door de heer K. Faber uit Haarlem, bakker bij voorkeur die wijk toe te
wijzen, waarin deze de meeste
namens de saneringscommissie bekend gemaakt tijdens een bijeen- klanten heeft. De spreker ontvcinszich niet, dat deze bakkers-sanekomst dinsdagmiddag j.l. in het de
ring voor Zandvoort een ernstige
Gemcenschapshuis alhier gehouden. zaak is, doch sprak de hoop en verDe vergadering werd onder meer wachting uit, dat het 'publiek ten
bijgewoond door de besturen van volle zal meewerken, overtuigd zijnde van de noodzaak van deze maatde plaatselijke afdeling van de regel.
Nederlandse Vereniging van huisOm in alle gevallen van het levrouwen en de Commissie voor veren
van prima brood verzekerd
Huishoudelijke en Gez'insvoorlichte zijn, zal aansluiting bij het
ting.
Rijksstation voor bakkerij en rnaalderij te .Wagenmgen voor elke
De heer Paber deelde mede, dat Zandvoortse bakker verplicht worin vele plaatsen in ons land (meest den gesteld.
kleinere gemeenten) deze sanering Vanzelfsprekend is het publiek niet
reeds met succes werd ingevoerd. verplicht, bij de toegewezen bakker
Algemeen was men er zich van be- het brood te kopen, doch rnen zal
wust, dat deze sanering moeilijker dan zelf dit brood m de voorkeur
15 door te voeren dan die van de genietende winkel moeten gaan hamelkhandelaren, die twee jaar ge- Icn, terwijl voor hotels en in geleden in Zandvoort een feit werd, schreven Horeca-pensions de vrije
daar de bakkers een eigen produkt keuze bij het kiezen van een bakbrengen, hetgeen met de melkhan- ker zal blijven bestaan. Bentveld,
del niet het geval is. Maar er blijft hoewel gemeente Zandvoort, zal
tenslotte weinig keuze, want deze buiten deze sanering vallen.
bakkers-sanering wordt uit noodEen plaatselijk contact-orgaan
zaak geboren en moet worden ge- zal in het leven worden geroepen
zien als een laatste krampachtige voor het opvangei en behandelen
poging om de unieke huis-aan-huis- van eventuele klachten. Daar de
bezorging, die geen enkel ander
melksanenngs-commissie niet veel
land kent, te handhaven. Perso- meer heeft te doen, werd de wens
neelsgebrek noopt tevens lot deze te kennen gegeven, deze thans als
maatregel, omdat het vak van saneringscommissie voor de bakkers
broodverkoper, mede in verband met te laten optreden, aangevuld met
de invoering van de vijfdaagse enkele Zandvoortse bakkers Binwerkweek in andere bedrijven, nenkort zullen de contracten door
geen aantrekkelijk vak meer blijkt de Zandvoortse bakkers worden
te zijn en men algemeen de groot- getekend, waarna een algemene verste moeite heeft, zijn personeel te gadering zal worden uitgeschreven
houden. Door de sanering zal men
en de plaatselijke saneringscom'ook voor de broodverkoper een vijf- missie zal worden benoemd. Een
daagse werkweek kunnen invoeren. uniforme prijsregeling voor de
In principe besloten alle Zand- broodverkoper zal tenslotte duidevoortse bakkers tot deze uit bittere hjk zichtbaar op de wagen of auto
noodzaak geboren sanering over te van elke broodverkoper worden
aangebracht.
gaan. Van de tien Zandvoortse
broodbakkers wenste slechts êên
Hoewel de vergadering over het
klein eenmansbedrijf aan de sane- algemeen niet bijster enthousiast
ring niet mee te doen. Getracht zal bleek over deze komende sanering,
worden, hem hiertoe alsnog te bewaarover nog een hartig woordje
wegen. Mocht dit niet gelukken, dan gesproken werd, zwichtte men tenzal toch de sanering met ingang slotte voor het feit, dat noodzaak
van genoemde datum worden door- geen andere keuze liet.
K.

Technisch Bureau FEENSTRA

Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT

Telef. 2065

volgens spreker een treffend bewijs
van de onmisbaarheid van de Middenstand in de samenleving.
In deze tijd van steeds toenemende
overheidsbemoeiing op alle terrein
achtte de burgemeester durf en
fantasie het meest noodzakelijk
voor de Middenstand om ook in de
toekomst zich een bestaan te verzekeren. Daarbij zal men er meer
en meer van doordrongen moeten
geraken, dat het de Middenstand is,
die welstand «n welvaart schept.
Spreker besloot met erop te wijzcn, dat het banketbakkersberoep
reeds zeer oud is. Onder grote
hilariteit verklaarde Mr. v. Fenema,
dat bijvoorbeeld het woord „marsepain" reeds stamt uit de elfde
eeuw, toen men deze lekkernij
reeds bleek te kennen. Het uitgeven van 'n boekje over „cullmaire
mogelijkheden in Nederland" achtte
spreker tenslotte mede ter bevordering van het toerisme, zeker geen
verwerpelijk idee, waarna de burgemeester zijn toespraak besloot
met het uitspreken van zijn beste
wensen voor het welslagen van het
congres.
De bondsvoorzitter opende hierna
het congres met het uitspreken van
een uitvoerige rede, waarin hij verschillende facetten van het verenigingsleven belichtte. Hieruit bleek
onder meer, dat er momentcel 1600
banketbakkerspatroons in Nederland zijn, waarvan ruim 1000 aangesloten bij een organisatie. In dit
verband bepleitte spreker groter
enthousiasme voor het werk van de
vak-organisaties. Er is reden tot
veel vreugde en dankbaarheid. De
bedrijven groeien steeds en de gemiddelde omzetten stegen sinds
195G van 55 tot 82 duizend gulden
per jaar, terwijl in datzelfde tijdvak de totale omzet toenam van 96
tot 132 mlijoen.
Spreker hekelde de maar steeds
verder
doorgaande
overheidsbemoeiing, waarbij het standpunt
der regering meermalen lijkt te zijn
dat winst maken een ondeugd is.
En wat de binding met het personcel betreft meende de bondsvoorzitter, dat men deze binding het
beste zou kunnen bevorderen door
hen af en toe reeds nu eens te zeggen, wat men mogelijk bij een komend jubileum zich zou voornemen.
Uit het jaarverslag van de secretaris bleek onder meer, dat van een
kerngezonde vereniging sprake was
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Zandvoort

Het gehele jaar geopend
Van 5 l.m. 11 juni
elke avond 8.30 uur:
Het gevierde Italiaanse orkest

„Quartetto Salerni"

Serie
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In ons internationale cabaret
en variété-programma:
Moretti and partner
Illusionisten

Teresita de Alba
De Spaanse Koningin
der melodie
*
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten

< l

BROODROOSTERS in kleuren / 49,95; in chroom ƒ 53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties tnuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen
li l

'» Maandags gesloten
ƒ 149,ƒ168,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Radiatoren en
Plintverwarming
*TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

„Sint Nicolaas" hield congres

In hotel Bouwes hield de Nederlandse Rooms Katholieke Banketbakkerspatroonsvereniging
„Sint
Nicolaas" op dinsdag 2 en woensdag,
3 juni haar 36ste --.ongres, georganiseerd door de afdeling Haarlem.
De openings-vergadering werd onder meer bijgewoond door de burgemeester van Zandvoort, Mr. H.M.
van Fenema, die by het betreden
BIJEENKOMST GEMEENTERAAD van de grote congreszaal op harteDe eerstvolgende bijeenkomst van lijke wqze door de ruim 225 conde Raad der gemeente Zandvoort is gressisten werd begroet.
vastgesteld op dinsdag 30 juni des
De voorzitter van de afdeling
avonds te acht uur.
Haarlem, de heer H. J. Hesselman,
verwelkomde de ïalrijke aanweziRESERVE GEMEENTEPOLITIE
gen, speciaal de burgemeester als
Met niet minder dan 33 man on- eregast en toonde zich over de
der leiding van de commandant, de grote opkomst bijzonder verheugd.
heer M. J. Methorst zal het korps Dat door de afdeling Haarlem
Zandvoortse reserve gemeentepoli- Zandvoort dit jaar gekozen werd
tie a.s. zaterdag gaan deelnemen aan voor het jaarlijkse congres had volde nationale jaarlijkse reservisten- gens spreker als reden, dat het kamars Ie Amersfoort. Voor de eerste rakter van deze gemeente als badmaal zal hierbij een defilé worden plaats zozeer afwijkt van dat van
afgenomen door H.M. de Koningin de woonplaatsen van de meeste
vanaf het bordes van paleis Soest- congressisten. Onder grote bijval
dijk.
schonk daarna de heer Hesselman
de burgemeester een prachtige taart
namens de deelnemers aan het congres en feliciteerde namens de bond
de bondsvoorzitter, de heer H. C.
van der Werf uit Noordwij k met
de Koninklijke onderscheiding, hem
onlangs verleend door zijn benoeming tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Als blijk van medeleven van de congressisten met dit
heugelijk gebeuren, overhandigde
hij daarna de bondsvoorzitter fraaie
bloemen en droeg vervolgens de
leiding van het congres aan hem
over.
Nadat de heer Van der Werf verschillende belangrijke personen die
het congres bijwoonden, had verwelkomd, waaronder ook vertegenwoordigers van de zuster-organisatics, het N.V.V. en de Christelijke
bond, verleende ds bondsvoorzitter
het woord aan de burgemeester.
Deze wees erop, dat dit congres
wel onder bijzonder gunstige aspecten wordt gehouden, namelijk
een steeds toenemende groei van
het toerisme en een daarmee gepaard gaande gestadige groei van
de middenstand. Uitvoerig belichtte
Mr. Van Fenema deze steeds in
WÜLLUM v.d. WÜRFF:
omvang toenemende groei van het
Rae, rae wie wordt me
toerisme, waardoor de behoefte aan
vakantie-spreiding ook steeds grobakker?
ter wordt. Dat de Middenstand kennelijk profiteert van deze groei.was

.WURF-PRAET'

HOTEL 80UWES

Niet de wereld verandert,
doch de geest. Niet de tijd
gaat voorbij, doch de mens.
Plato

Een hoekje in onze showroom
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Stationsplein 15 - Telefoon 3346
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POLITIESPORTVERENIGING
Leden van de Zandvoortse politie
sportvereniging namen deel aan de
tiende Graafschapsrit die te Zutphen werd gehouden. De combinatie J. Popkema/H. de Hoop behaalde de derdeprijs m de klasse „motoren met zijspan". De combinatie
H. Jansen/M. J. Methprst behaalde
in de autoklasse de vijfde prijs.
E.H.B.O.-DIPLOMA BEHAALD
Dokter J. M. Segaar heeft de examens afgenomen tijdens een bijeenkomst te Haarlem van dr leden
van de afdeling Zandvoort van het
Nederlandse Rode Kruis, die in het
afgelopen winterseizoen de door de
afdeling Zandvoort georganiseerde
E.H.B.O.-cursus volgden. De volgende leden behaalden het diploma de
dames F. Frank-Kroon, A. Keislairten Wolde, J. M. Munier-Wieseman,
L. G. Smink-Borgertman, F. G. A.
van der Ploeg en M. F. Drommel en
de heren A. J. Akkerman, J. J.
Drommel, C. H. V. Dusseau en M.
P. F. Joustra. Eén kandidaat werd
afgewezen.
met grote mogelijkheden voor de
toekomst en dat bijvoorbeeld de
jaarlijkse actie „Sint Nicolaas pakketten over zee" in enkele jaren uitgroeide van 70 pakjes in het begin
tot ruim 15.000 in 1963.
Nadat onder veel bijval besloten
was, het volgend congres in 1965 in
Breda te houden, besloot de geestelijk adviseur, rector A. v.d. Heuvel uit Den Haag, de ochtendvergadering met een korte toespraak,
waarin deze op treffende wijze de
betekenis, taak en opdracht van
het geestelijk adviseur-schap uiteenzette.
Dinsdagmiddag werd de huishoudelijke werkvergadering gehouden terwijl voor de tweede dag
diverse uitstapjes in Zandvoort en
omgeving waren georganiseerd.

BADHOTEL
Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l - Telefoon 4941
Elke avond 8.30 uur

PI A

BECK enhaar combo
in de WIENER BONBONNIERE.
In, de BIER- en WIJNKELDER
elke avond 8 uur de bekende entertainer

WJm Bos
met als speciale attractie: zingende bediening

DOLF en CORRY
D kunt toch ook rekenen en
vergelijktn !

20% KORTING ,
op alle
stoomgoederen
mits gebracht en pchaald bij
CIIEM. WASSERIJ i'n

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten

KEYSER

Onze reclame

KERKSTRAAT 2fi - TEL. 2G53
Ook voor stoppam1

DAMES BLOUSES in wit,
rose, geel, marine, maten 38
tot 48 ƒ5,95

Dranken bestellen? Q/YIQ
Brokmeier bellen! t\J\)L

De Wolbaai
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Wat zegt Wethouder Kerkman over Zand wijk t
i

Zandvoort wacht (ongeduldig) op
Ministriële beslissing inzake de piert
Dit is de vijfde aanvrage!
Zoals wij in ons blad van vorige
week reeds berichtten komt het tijdstip, waarop de Rijksgoedkeuring
voor het bouwen van een wandelpicr in Zandvoort zal worden verleend, naderbij, welke verwachting
overigens steunt op de vervulling
van een aantal voorwaarden die
door het Ministerie van Volkhuisvesting zijn gesteld. Ook de dagbladpers in Nederland heeft deze
week aandacht geschonken aan deze stellige verwachting. In alle publicaties klonk bovendien de ondertoon, dat het inderdaad volkomen
redelijk is (en voor Zandvoort ten
zeerste gewenst), om de zo lang verwachte vergunning te verlenen.
Zandvoort, als belangrijk recreatie-element voor tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland
mag niet langer verstoken blijven
van de mogelijkheden, die in de
schoot van haar natuurlijke ontwikkeling geborgen zijn!
Het is waarschijnlijk bij het pu* bliek niet bekend, dat dit thans de
vijfde poging is o/n m Zandvoort
een wandelpier te krijgen. Uit
oude annalen van de badplaats
ontlenen we hieromtrent, dat reeds
4 maal vergunning tot het bouwen
van een pier verleend werd dooi
de toenmalige Ministeries van Wa~
terstaat, maar door vele oorzaken
(meest van financiële aard) helen
de aanvragers het afweten, zodat de
Minister de concessie weer mtiok
Zo werd de eerste concessie vcrlecnd op 10 juli 1882 aan de hei on
M. en N. Hesse en Co. te Amsterdam. De zaak ging niet dcor wegens geldgebrek op 18 oktober
1883 trok de Minister de concessie
weer in. In 1901 werd opnieuw een
aanvraag ingediend door den hoer
A. Hartog Azn. uit den Haag en
weer later door de heer A M. Langeveld uit den Haag. Ook cipze heren konden niet tijdig met de bouw
beginnen. De laatste aanvrage dateert van 22 januari 1906.
Nu weer een aanvrage
Het is nu 1964. Reeds 3 jaar geleden werd door de Kon. Mij. voor
Havenwerken te Amsterdam een
aanvrage ingediend. Nu gelden geen
beletselen meer van financiële aard.
Maar nu strandde de aanvrage in
het stuwmeer van niet-verleende,
uitgestelde of vertraagde Rijksgoedkeuringen, waarvan de golven
soms hoog worden opgejaagd door
het stijgende ongeduld ian het
(vaak verlamde) bedrijfsleven en
van het gekortwiekte particuliere
initiatief. Grote bedrijven verleggen soms een deel van hun fabrieken (het wachten beu geworden)
naar omliggende landen. Anderen
zoeken nood-oplossingen, die tonnen gelds vergen.
Inderdaad, de woningbouw moet
prioriteit hebben, maar is het door
een reeks van opeenvolgende foutieve inzichten van kortzichtige
Ministers "niet zó geworden, dat
men nu met zijn eigen zonden wordt
gestraft?
En om dat de woningbouw in
Nederland niet van de grond wil
komen, moet men daarom het
particulier initiatief ten aanzien
van het recreatieve behoefteelement dan ook maar op een
zijspoor zetten?
Natuurlijk, er moeten méér woningen gebouwd worden, er moet
sneller worden voorzien in de woonellende, waarin vele tienduizenden
Nederlanders verkeren. De Kon. Mij
voor Havenwerken heeft daar van
begin af aan begrip voor gehad. Zij
voldoet volledig aan het verlangen
van het Ministerie op dit punt.
Het werk zal worden uitgevoerd
als de Rijksgoodkeunng wordt ver-

leend door haar Portugese dochtermaatschappij, met Portugese waterbouwkundige ingenieurs. Portugees
materiaal en Portugese arbeiders.
Er behoeft geen enkel beroep op het
Nederlandse arbeidspotentieel te
worden gedaan.
Kritiek
Vreest de Minister dan nóg (poli/
tieke) moeilijkheden of kritiek op
zijn beleid? Dit is nauwelijks te
verwachten.
Daarom heeft deze vijfde poging
in 1964 waarschijnlijk een redelijke
kans van slagen en ook daarom
past het de Kon. Mij. voor Havenwerken, dat zij nu zo langzamerhand (na 3 jaar van fatsoenlijk
wachten!) eens aan de bel gaat
trekken op het Ministerie.
De Explotatie Mij. „Zandvoort"
met zijn energieke direkteur, de
heer . A. J. Schoof, die tevens de
directie voert van de N.V. „Wandelpier Zandvoort" is beslist niet
tot stand gekomen om loze plannen
te maken of zich bezig is houden
mot luchtkastelen. Daarvoor is ook
hier de tijd te kostbaar. De heer
Schoof acht nu de tijd gekomen,
dat men moDt gaan bouwen. De
bouwkosten stiigcn, de planning isi end, de medewerking, van , het
Gemecnlcbcstuui i& aanwezig, het
bezoekend publiek van de badplaats

Onderhoud met
Wethouder A. Kerkman
Wethouder Kerkman is een geboren Zandvoorter en uit dien hoofde bij voorbaat al wars van alle
onnodige franje of " omhaal van
woorden, die niet ter zake dienende
is. Hij is ergens vóór of hij is er
tegen en heeft daarbij dan alle facetten en mogelijkheden ruimschoots
getoetst.
Wat de aanleg van een Wandelpier betreft heeft wethouder Kerkman, als fractieleider van de
grootste politieke groepering in de
Zandvoortse Gemeenteraad, de Partij van de Arbeid, bij herhaling
betoogd, dat dit voor Zandvoort een
belangrijke aanwinst zou zijn.
HU releveerde hierbij, dat op zqn
instigatie destijds als definitieve
plaats van de bouw de kop van de
van Lennepweg werd gekozen (nabfl het braakliggende terrein van
het Kurhaus). Hy voorzag toen reeds
de behoefte aan. ruimte voor parkeergelegenheid en verdere uitbouw
van recreatieve gebouwen etc. Vóór
de Rotonde of de kop van de Zeestraat was de pier niet tot zyn recht
gekomen. Hu toonde zich nog steeds
een groot voorstander van een snellere recreatieve ontwikkeling van
de badplaats om de vele duizenden

We bouwden tot,, nu toe, Hotel
Bouwes en het Badhotel. In aanbouw is het
appartementen-hotel
aan "de kop van de Zeestraat.
Maar daar is Zandvoort er niet
mee.
Bü een scherpe analysering van
het herbouwbeleid in Zandvoort
zou men wel eens tot de conclusie
kunnen komen, dat hier vele kansen zijn gemist. Kostbare jaren
zijn voorbjj gegaan met plannen
maken en de ontwikkeling van
fictieve ideeën. Zandvoort kan en
mag nu geen enkele kans meer
missen.
Daarom wordt er nu in den Haag
bescheiden, maar duidelijk aan
de bel getrokken . . . ! Namens
de badplaats Zandvoort!
Zandvoort, juni 1964.
Steen.

bruining
en bescherming

Picmaderm f2.95

BRIEF AAN STRANDSCHAP
De heer Aug. Zeegers Alhier heeft
zich met het volgende schrijven tot
het Strandschap Zandvoort gewend
en zond ons een kopij ervan ter publicatie. Wij veronderstellen, dat
aan het daarin geuite verlangen zal
zijn voldaan vóór het a.s. hoogseizoen aanvangt.
Aan de directie/opzichters van het
Strandschap te Zandvoort aan Zee
Mijne Heren,
De fraai uitgevoerde borden met
tekst en tekening „Scherven brengen ongeluk" zijn thans - al vele
weken geleden, geplaatst.
Ik meen gelezen te hebben in de
Zandvoortse bladen dat er ook nog
plastic manden aan de palen bevestigd zouden worden (met practische haak zodat die manden bij
zware wind er niet afwaaien met
alle gevolgen van dien) zodat badgasten behalve gebroken flessen er
ook plankjes met spijkers, en de
duizenden kartonnen doosjes enz. in
kunnen deponeren.
Van diverse strandpachters vernam ik dat het publiek al vraagt
waar zij de afval-rommel nu moeten laten!
Hoogachtend,
Auguust Zeegers
Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

Deze foto geeft ook een deel weer van de Kurliaus-maquête. Het
ontwerp hiervan is echter een voorlopige gedachtebepaling en kan
eventueel gewijzigd worden.
(Foto: Cees v.d. Meulen).

ziet de pier als een recreatieve aan- -werkers (van-hoofd en hand), die
in Zandvoort gepaste ontspanning
wmst, kortom er is een reeks van
komen zoeken, daartoe ook de mofactoren aanwezig om een redelijk
en gepast ongeduld te rechtvaardi- gelykheden te verschaffen.
gen. En dan spreken we rog niet
Zijn fractie heeft dit in de Raadseens van het niet kinderachtige vergaderingen aan ook bij herhakapitaal, dat men reeds heeft moe- ling tot uiting gebracht en zal dit
ten steken in de voorbereiding van blijven doen. Ook hij hoopte, dat
dit grote object (bouwkosten
het Ministerie spoedig klaarheid zou
± ƒ 9.500.000,-....).
brengen met betrekking tot de
Niet juist Rij ksgo edkeuring.
Het plan Zandwyk
Een Amsterdams dagblad schreef
Voorts maakten we van de geledeze week: „Men wil bij Havengebruik om met -wethouwerken de pier erdoor drukken" . . . genheid
der Kerkman te spreken over het
Dit is niet juist, er is geen sprake plan Zandwijk, dat de vorige week
van het forceren van een Ministriële werd gelanceerd als een mogelijkbeslissing-, maar wél van een re- heid om Zandvoort een tweede badcentrum te bezorgen. Hiertoe zouden
delijk verlangen om te weten waar reeds
verregaande besprekingen,
men aan. toe is!
zijn gevoerd met diverse instanties
Want niet alleen stijgt het orige- en er zou een goede kans van sla-;
duld in Amsterdam, ook in Zand- gen bestaan.
Uiterst gereserveerd
voort zou men gaarne willen weten
of de badplaats nog eens de kans
' Wethouder Kerkman vertelde ons,fk
krijgt om weer in de rij van inter- dat hij er inderdaad in de rouran- '
nationaal vermaarde badplaatsen
ten over gelezen had. Hij was er op
mee te tellen.
geen enkele wijze in gekend (evenmin als de andere wethouders) en
Daartoe hebben we dezer dagen
een onderhoud gehad met een man, toonde zich dan ook uiterst gereserveerd in zijn beoordeling van de
die zich over een lange reeks van
jaren getoond heeCt een onverzet- mérites van dit plan.
(Volgens het verslag van de
telijk strijder te zijn voor de belangen van de badplaats Zandvoort. jaarvergadering van de E.M.S. welke vorige week werd gehouden
heeft de heer Zwolsman gezegd,
dat het plan (waarvan hij de mogelij kneden, reeds jaren geleden had
onderzocht) geen levensvatbaarheid
heeft en dat hij de Burgemeester
van Zandvoort de beschikbare tekeningen wel toe zal sturen
) St.)."
Open vraag
Het was voor webhouder Kerkman
dan ook een open vraag of dit opgerakelde plan ooit een kans van
slagen heeft en of het wel zin had
dit met veel ophef te publiceren.
De directie van de Amsterdamse
"Duinwaterleiding zal haar standpunt zeker handhaven en het aanleggen van een' weg en de bouw
van hotels of andere gebouwen in
het waterwin-gebied niet zonder
meer toestaan. En dan, hoe staat
het met de financiering? En is inderdaad de grens van de opnamecapaciteit van Zandvoort bereikt?
Wethouder Kerkman, die thans 55
jaar is meende te mogen opmerken,
dat hij de uitvoering van het plan
niet meer zou meemaken . . .
Wij moeten in Zandvoort realiseren wat mogelijk en gewenst is.
Er is geen behoefte aan luchtkastelen . . .
Tot zover wethouder Kerkman.
Inderdaad, Zandvoort1 moet trachten die plannen uit te voeren, die
mogelijk en gewenst zijn. De herbouw van Zandvoort wat de hotels
betreft is miserabel. Waar blijft de
vervangende j j opname - capaciteit
voor Hotel Groot
Badhuis, Hotel
Seinpost, Hotel1 Noordzee, GrandHotel, Hotel Beau Site, Hotel de
l' Océan en de vele andere Hotelpensions van vóór de oorlog aan
DIT IS DE WANDELPIER VAN ZANDVOORT!
onze Noord-Boulevard??
De totale lengte is ± 500 meter. Dit ontwerp werd in de vergadering
Realiseert men zich wel eens hoevan de schoonheidscommissie van 8 mei j.l. definitief goedgekeurd.
veel bedden minder dit voor Zand(Foto: Cees v.d. Meulen).
voort nog steeds betekent??

TWEEDE EXPOSITIE
„OUD ZANDVOORT"
Daar de Conlactcommissie „Culturele Belangen" met de vorig jaar
door haar georganiseerde tentoonstelling over „Oud Zandvoort" in
het Gemeenschapshuis veel succes
oogstte en deze expositie zowel bij
badgasten als inwoners grote belangstelling genoot, heeft genoemde
commissie sich tot B. en W. van
Zandvoort gewend voor het inrichten van een, nieuwe expositie „OudZandvoort'V welke ditmaal in het
- bijzonder aan het vroegere stranden badleven zal zijn gewijd
B. en W. hebben hiervoor hun
toestemming verleend, waarna de
stichting heeft vastgesteld de tweede expositie te zullen houden weder
om in het Gemeenschapshuis gedurende de laatste week van juli en
de eerste twee weken in augustus.
Naast deze expositie zal een tentoonstelling worden ingericht van
beeldhouwwerken van kunstenaars,
die het vorig jaar de opdracht ontvingen tot vervaardiging van een
beeldhouwwerk ter verfraaiing van
het dorpscentrum. Voor de inrichting van deze afdeling is medewerking toegezegd door de heer L. J.
Linssen, stadsarchitect te Amèrsfoort en de heer Jan van Luijn,
beeldhouwer te Utrecht mst assistentie van de heer H. Landcaat te
Amsterdam. Voor de inrichting van
de afdeling „Oud Zandvooit" werd
wederom de medewerking verlcregen van 'de heer P. van der Mij e
Kczn. te Zandvoort.
Tenslotte doet de commissie een
beroep op ieder, die in. het bezit
mocht zijn van oude kaarten en
curiositeiten, die op het Zandvoort
uit vroeger jaren betrekking hebben, in het bijzonder op het stranden badleven deze in bruikleen voor
de expositie af te staan en toe te
zenden aan de afdeling bevolking,
Raadhuis Zandvoort.
VOOR HEN DIE DAMMEN
Dit keer alleen uitslagen, het rijn
er nog al aardig wat. Hier komen ze
L. J. v.d. Werff - J. Ovaa
0-2
J. v. Dijk - J. Koper
0-2
F. v. Beem - J. Schuiten
1-1
M. Webcr - P. Versteege
2-0
C. Draijersr. - J. Schuiten
2-0
J. Koper - P. v. Beem
2-0
J. v. Dijk - Th. ter Wolbeek 2-0
G. ter Wolbeek - A. Hoekema 0-2
M. Weber - C. Draijer sr.
0-2
P. Versteege - Th. t. Wolbeek 1-1
Verder nog 3 afgebroken partijen
tussen
'•
C. Draijer sr. en A. Hoekema
J. v. Dijk en A. Hoekema
J. Ovaa en P. v. Beem
Aan het eind van deze maand wil ik
trachten U een volledig overzicht
te geven van de onderlinge competitie.
„OEFENING STAALT SPIEREN"
Ruim 1350 wandelaars namen zaterdag en zondag .jl. deel aan de
jubileumwandeltochten van O.S.S.,
georganiseerd ter gelegenheid van
het 60-jarig bestaan van de vereniging. De route liep grotendeels door
de Zandvoortse duinen, waardoor
geen hinder werd ondervonden van
het drukke verkeer. Allen liepen
de tocht uit en kwamen na afloop
in het bezit van de herinneringsonderscheiding.
Afd. volleybal. Het jubileumtoernooi wordt zondag 7 juni a.s. op het
Duintjesveld gehouden. Behalve een
dames- en herenploeg van O.S.S.
nemen ploegen uit Haarlem, Beverwijk, Alkmaar, Grotebroek en Delft
deel. Er wordt in kompetitieverband gespeeld, zodat om 3 uur met
de finales begonnen kan worden.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Adventskerk, Leeuwerikenlaan
Aerdenhout
Zondag a.s. 9.00 uur: Ds. P. J. O.
de Bruijne.
Zandvoort:
Zondag a.s. 10.30 en 1 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne.
Huis in de Duinen:
7.30 uur: Ds. W. van Wijk van
Haarlem-Zuid.
HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30' uur: Ds. H. Denekamp te Amsterdam. 19 uur Ds.
E. Sneller te Heemstede. Jeugddienst.
Jeugdkapel, zondag a.s. 10.30 uur:
de heer G. J. Huygen.
PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag: 6.30, 7.30,
9.30 (Hoogmis) en 11.30 uur. Te
19.30 uur avondmis. Noord: 8.30 en
11.30 uur in de Beatrixschool.
In de week H.H. Missen "te 7, 7.45
en 9 uur.
NED. PROTESTANTEN-BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. P.
Hoekema (D.G.) uit Haarlem.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende cle maanden juni, juli
en augustus geen samenkomsten.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

Reparatie Inrichting
'van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG.58 - TEL. 4166'

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Marcel, z.v. A. Paap en
A. M. J. Kruishuur. Yolanda, d.v.
J. Sch tvanger en C. Schneider.
Geboren buiten de gemeente:
Arnoldus Hcndricus, z.v. A. H. P.
van den Berg en M. Schuit.
Ondertrouwd: Volkert Paap en
Marg. C. M. Stokman.
Gehuwd: J. O.~ Keur en C. B. M.
Franssen. Fr. P. M. Boon en M. J.
J. Keur.
Overleden: Cornelis Loos, 82 jr.,
geh. gew. m. M. Wijngaarden.
Overleden buiten de gemeente:
Trijntje Weber, 80 jr. geh. gew. m.
J. Molenaar. Anna Zevenbergen,
67 jr., geh. m. W. Hagoort.
GESLAAGD
De heren H. van Houten en R. Kok
te Zandvoort behaalde deze week
het diploma vakbekwaamheid Hotel-Restauranthouder.
Onze gelukwensen.
s
WIJZIGING SPREEKUUR
De burgemeester van Zandvoort,
Mr. H. M. van Fenerna is verhinderd
op de woensdagen 10 en 17 juni zijn
wekelijks spreekuur te houden. Hef
eerstvolgend spreekuur is vastgesteld op dinsdag 16 juni van 10 tot
12 uur.
Bfl f eestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150
GRAND PRIX 1964
GROOX EN GROOTS GEBEUREN!
De Grand Prix 1964, zondag 24
mei op ons circuit verreden, —
voor het eerst georganiseerd door
de Nederlandse Autorensportvereniging, de N.A.V. op een werkelijk
voortreffelijke wijze, groeide dit
jaar uit tot een groot en groots gebeuren. Stralend zomerweer, bijna
zestigduizend betalende bezoekers
en geen enkel ongeval van enige
betekenis, maakten dit top-evenement op 'auto-ren-gebied tot een
gebeuren, waaraan we met groot
genoegen terugdenken. Ondanks de
formidabele snelheden, bleek ons circuit weer bijzonder veilig, iets
wat deze grootmeesters van de
autorensport ten volle beaamden.
De race zelf bleef spannend van
begin tot eind met vele aantrekkelijke gevechten onderling en een
overtuigende zege van Jimmy Clark
die zijn Lotus van de aanvang af
aan de kop bracht en deze plaats
behield ondanks de felle aanvallen,
die er op hem werden ondernomen.
Een openbaring werden de verrichtingen van de Perrari's, de nieuwe
acht-cylinder, waarvan John Surtees er een als tweede over de
eindstreep bracht.
Ongelofelijk mooi was «ditmaal de
start. Het veld van 17 'renners,
langzaam met draaiende motor de
startstreep naderend, dan met oorverdovend gebrul wegschietend
naar de Tarzanbocht, het felle gevecht van het positie kiezen, was
een onvergetelijk moment en voor
mij persoonlijk het grootste ogenblik van deze prachtige auto-middag.
Ook onze coureurs in de twee
nationale sportwagenraces, die aan
de grote race vooraf gingen, hebben bijzonder mooi \verk verricht.
J. Deken in z'n Lotus 27, Rob Slotemaker in z'n Austin Cooper S waren hier wel de grote uitblinkers.
Onbegrijpelijk welhaast, dat dit
kleine wagentje snelheden wist te
halen, die enkele jaren geleden bij
de formule I renwagens reeds als
zeer behoorlijk werden aangemerkt.
José' Canga in z'n Simca 1000 op
twee wielen het circuit rond, zorgde
opnieuw voor de vrolijke noot en
wekte de grootste verbazing- met
dit stuntrijden en dat zeker volkomen terecht.
i Het heelt weinig zin, zo lang na
deze wedstrijd, waarvan we het gedetailleerde verslag in ons vorig
nummer wegens i j plaatsgebrek niet
konden opnemen,'' nu nog te herhalen. U heeft er alle brjzonderheden in de dagbladen over kunnen
lezen. Zandvoort beleefde een
prachtige dag aan deze „Grand
Prix", die als zeer geslaagd zal
blijven geboekstaafd in alle opzlchten.
K.

DICK HOLTMAN
f.
en
t
.li '. ,' -WILLY MOLENAAR;?
geven, hierbij — mede-namens wederzijdse ouders — kennis van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal 'plaats vinden' op
vrijdag 12 juni om 13.45*uur~in het
Raadhuis te Zandvoort.
•
Kerkelijke bevestiging om 14.15 uur
in de Ned.~ Hervormde kerk"; door
Ds. C. de Ru
"'
Amersfoort, Hooglandseweg ,,6,
Zandvoort, Cath. v. Renriesstra'at 1.
Receptie van 16-17.30 uur in paviljoen „De VijverKut", 'Vbndellaan.
Toekomstig adres:
Noordewierweg 109,
Amersfoort.
Geheel onverwacht is heden
van ons - heengegaan onze
lieve'vrouw, moeder en grootmoeder
Johanna Josephiria
Janssen
gob. Plankman
in de ouderdom van bijna
77 jaar-, .
Zandvoort:
P.J. Janssen
P.J. Janssen
C.A.M. Janssen-Lebesque ,
Vlissingen:
. ,
;
J.E. de Ruiter-Janssen
en Kleinkinderen.
•
Zandvoort, 4 juni 1964.' .
i
Koninginneweg 30(1).
Condoleantie-adres:
.•
Piet Leffertsstraat 6
Zandvoort.
,
De teraardebestelling zal
plaats hebben dinsdag 9 juni
i a.s. 11 uur, op de. Algemene .
. Begraafplaats te "Zandvoôrt. l
Vertrek van de rouwkamer
Dorpsplein circa 10.45 • uur. •
Dankbetuiging-.
Voor de vele bewijzen van belangstelling betoond na het overlijden
van onze lieve Vrouw, Moeder,
Behuwd-, Groot- ,en Overgrootmoeder
* . :
T. WEBER - DROMMEL zeggen wij allen langs deze weg
onze hartelijk 'dank. In 't bijzonder
de buurtgenoten, Dr. Zwerver en
de heer v.d. Waals, voor hun tôewijdmg gedurende haar ziek zijn.
Uit aller naam:
M. Weber.
;
Zandvoort, juni 1964.
Koningstraat 26. '
'- "•• :
Dankbetuiging-.,
:
Voor Uw bewijs van-belangstelling
en medeleven bij het overlijden van
mijn vrouw en onze moeder en oma,
betuig ik U mijn hartelijke dank.
Uit aller naam:
M. Molenaar. .
Zandvoort, juni 1964.
'
Haltestraat 81.
Dankbetuiging.
Voor de vele bewijzen van deelneming die wij mochten ontvangen
tijdens de ziekte en bij het ov.erlijden van onze geliefde Man, V^der
en Grootvader, de heer
W. G. GEBE,
betuigen wij hiermede onze harte-*
lijke dank. In 't bijzonder Ds. C.
de Ru en Dr. H. K. van Es •'
Uit aller naam:A. Gebe-Eberhardt.
Zandvoort, juni 1964.-- • "
Grote Krocht 30a.
Begrafenissen

-

Crematie's

Rouwkamer

JAC. KOPER

DORPSPLEIN lli- TEL.- 2872
Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel
vrijblijvend.

H O O GW A TER .
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
juni:
Strand
7 0.45 8.30 13.13 21.— 4.30-11.00
8
1.39 9.30 14.06 22.- 5.30-12.00
9
2.24 10.— 14.53 23.- 6.30-13.00
10 3.11 11.— 15.41 23.30 7.00-13.30
11 3.57 12.— 16.28 24.- 7.30-14.30
12 4.46 12.30 17.18
8.30-15.00
13 5.38 1.— 18.08 13.30 9.30-16.00
Samengesteld door P.v.d.MijeKCzn.
BU feest of party,
LEFFERTS dranken erbU! ^~
Telef. 2254
Telef. 2150
DOKTERSDIENST
^
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS.
Zondag a.s.: Zuster,A. Langevstd,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
==
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2818. '_=.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: Dr. G. Verhagen,.!
Anthonie Pokkerlaan 31, Haarlem,
telefoon (02300) 63070.
APOTHEKEN:
-£
Van 15 mei tot 15 septemberpzullen de beide te Zandvoort gevestigde apotheken: de Zandvoortse
apotheek, Haltestraat 8, telef.;3185
en de Zeestraat-apotheek, M. J.
Kerkhoven-Nieuwenhuis, Zeestr. 71
telef. 3073 alle L dagen (ook 's-zondags) geopend zijn.
* '•

r

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - .Tel. 02507 - 2002

Vraagt naar onze speciale wynaanbledingen!

Dé speciaalzaak in wonen en gedistilleerd

Boulevard de Favauge 10 - Zandvoort

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

Naast onze HOLLANDSE nu ook '
INDISCHE KEUKEN, onder leiding
van Javaans-Chinese koks.
Wij bieden U datgene, wat de meest
verwende gastronoom wenst.

V.W. -

Een kostelijk etentje en. een gezellig uitzicht op zee!
,

TAXI 2600

Zaterdag en zondag:
de befaamde .organist
' ' y.
HENK VAN MOORTHUYSEN
aan zijn Hammond-orgel.

l

J

f

;

"'

'

-

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

GROTE KROOST 18

VELO wascombinatie
vanaf f598,.
GRATIS céN WEEK OP PROEF! Uw oude wasmachine heeft een hoge inruüwaarde!
VELO ook voor T.V., radio's, meubels, yloerbedekking, gasfornuizen, koelkasten, centrifuges,
haarden enz. enz. Bezoek ons filiaal VELO, Grote
Markt, hoek Jansstraat, Haarlem, Telef. 10117,
of vraag vrijblijvend inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
VELO, Zeestraat 37, Zandvoort - Telef. 4590

Kwalitatief steeds vooraan
Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ,EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

Zaterdag-reklame:
t.
,
,
- 250 gr. Gelderse gekookte worst ƒ0,85
l blikje Weense Knakvvorst' ƒ1,15

olie-, kolen- en
gashaarden

Als U er op uit trekt

BOCAL-BECKERS'- DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

Zorgt U dan voor een goede wegenkaart!

Michelin Autokaarten
voor Nederland, Duitsland, België, Frankrijk,
en Spanje, zijn verkrijgbaar bij:
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN

BLOEIENDE GERANIUMS
in vele soorten en kleuren!

Autoverhuur
ZANDVOORT

. TOLWEG 18 - TELEF. 4321

Een sieraad in Uw' tuin, bordes of bloembak.
Grote sortering

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Voor Uw drukwerk;

'BLOEIENDE PLANTEN,

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Drukkerij Van Petegem & Zn.

klim-, struik- • en stokrozen.
.ir

Kerkstraat 28

-

JAMES BOND 007
met Sean Connery - TJrsuIa Andress - Bernard
Lee e.a. De held van lan Flemings internationale thrillers: Speler, Spionnenvanger,
Vrouwen-veroveraar, Geheim agent.
(Toegang 14 jaar).

met Sophia Loren, Anthony Perkins.
Parij D als achtergrond voor een opwindend
verhaal, dat met fraude begint en in doodslag
eindigt.
(Toegang 18 jaar).
MAANDAG 8, DINSDAG 9 en WOENSDAG
10 JUNI - 8 UUR

De Maffia slaat toe
Augie Martello, de beruchtste gangster van
New-York, werd vermoord in een kapperszaak.
De onderwereld bedreigde daarna de rust in
deze wereldstad.
(Toegang 18 jaar).
ZONDAGMIDDAG 7 JUNI - 2.30 UUR

Wij vragen U-w speciale aandacht voor onze
GROTE SORTERING VLEESWAREN!

• '

F.H. PENAAT

OPEL - TAUNUS 17 M

VRIJDAG 5 JUNI - 8 UUR

5 Mijl voor middernacht

Wij verwachten U gaarne. '

i

Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

ZATERDAG 6 en ZONDAG 7 JUNI - 8 UUR

Populaire prjjzen!

Bestel heden btf ons" uw nieuwste PHILIPS
Televisie U bent dan. verzekerd van een prima
i
ontvangst.
PHILIPS TELEVISIE 48 cm. beeld v.a. ƒ 728,of ƒ 7,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld vanaf ƒ 898,of ƒ,9,50 p.w. na de eerste betaling.
* .
PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS
:c
PHILIPS -'nieuwe 'PORTABLE ....'
• ƒ 99,-~r-:'~
r ' incl. oortelefoon en lederen tas.
nieuwste-PORTABLE- .
met f.m.'^én. antenne ,.
ƒ 189,—
Uw „oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijze
-*-~ • de betaling met U.
'<•
Komt U eens kijken en luisteren? •
Erkend Philips Service Dealer
'voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

HEEMSTEDE / AERDENHOUT

MONOPOI.Ï

SPORT IN BEELD
met
PhiUps Televisie Seizoen 1964-*65

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

Telefoon 2793

Geronimo,
de laatste der Apachen
met Chuck Connors, Kamala Devi.
Niemand was zo trots en onoverwinnelijk als
Geronimo. Zij vochten een bijna onmogelijke
strijd tegen het onrecht hen aangedaan.
a.l.

«7^ 2550
WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et.; kranten 6 et; plat karton en tijdschr. 4 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et.; lood 60 et.;
zink 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot /15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
Wg zijn elke dinsdag1 in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (b«
geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

-

TELEFOOO 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze'U in vele variëteiten]
Het speciaalVele soorte'n
kamerplanten.
adres voor1 Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bloeiende planten voor tuin en bloembak,
o.a. een grote sortering viooltjes.
Bediening, prjjs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!
Al heet de baas gesn Drommel meer
't Blijft tóch' hetzelfde als weleer:
.En 't mag hier nog wel eens vermeld
Het allerbeste voor 't minste geld!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151
t

21 juni vaderdag
-WAT: ZIJN DE VERLANGENS VAN VADER?
"We weten, het niet altijd, maar een haarlotion,
- after shave of goede brillantine komt steeds
van pas. Of als vader zich nog ouderwets
scheert (elcctrisch) .hebben wij een. keur van
SCHEERAPPARATEN, zoals Gillette (met 9
mogelijkheden), Eversharp en Pal.
~
"Schoner, gladder, prettiger.
Verder
verkrijgbaar:
zeep, lipstick, crème, parn
"'füms, deoderant en een uitgebreide collectie
ZONNEBRANDARTIKELEN.

Uw Perzisch
tapijt stuk?

een goed horloge...
een beste vriend

Laat het repareren door
ervaren reparatrïce.

OLMA horloges zijn kwaliteitsprodukten der Zwitserse
horloge-industrie.
OLMA geeft U een grote keuze
in modellen,
in prijzen vanaf f 56.-

Tollensstraat 31 - Zandvojort
Telef. 4823

OLMA horloges koopt U in
bij-de-tijd-zijnde zaken.

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

OLMA

Geen huis zo klein, of het
kan goed gestoffeerd zijn!

Mevr. Hose

Kostverlorenstraat 68

-

Telefoon 2O71

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)
De kleine winkel ,met het grote assortiment!
De vakantietijd is aangebroken!! Koopt nu een
REISTAS. Ook een KOFFERRIEM en. KLEDINGBORSTEL (met nagelgarnituur) is onmis;baar "Voor1 Uw'vakantie.
DEZE WEEK hebben wü een SPECIALE
RECLAME: Een set HERENSOKKEN en
STROPDAS ƒ8,90, NU voor ƒ7,50! .
De MICRO- MESH KOUSEN zijn nog steeds
voor de speciale prijs van 89 cent.
KOUSEN in de moderne kleuren (Lido) zijn'bij
ons verkrijgbaar. Sleutelringen, leren portemonnaies vanaf ƒ5,-, portefeuilles.
Heeft U een SUèDE" JASJE nodig? Komt U
vrijblijvend eens langs. Wij geven U gaarne
onze inlichtingen..
UW ADRES:

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR - TAXATEUR
AGENT: ,
Fries Hollandse Hypotheekbank

Was U al eens in

PAVILJOEN-CAPE- RESTAURANT

i

Strand, zee en duinen in ongerepte schoonheid
TELEFOON 2462

«LEBRU»

w.o.: blanke slaapkamers, huiskamers, tafels,
clubjes, dressoirs, lits-yumeaux, divanbedden,
schilderijen, boekenkasten, 2 electr. koelkasten,
2 piano's en veel ander meubilair en kleingoed.
KIJKDAG: DINSDAG 9 JUNI' van 2-8 uur.
Inlichtingen dagelijks: Telef. 2164.
Veilmgdirectie P. Waterdrinker.

woninginrichting
BilderdiJkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Erkend horloger

HET KARREWIEL
'i

voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14

J. van den Bos

C. Waanirig

Meubilaire veiling
op WOENSDAG 10 JUNI a.s. 's morgens 10 uur
in het Veilinggebouw „DE WITTE ZWAAN",
Dorpsplein 2,

Een ideaal .rustoord na uw wandeling.
Telefoon. 02500 - 57325
Schitterend gelegen aan Hollands Noordzeekust.
PRIMA KEUKEN - onze koffie wordt door een ieder geroemd!
, LUNCH EN DINER TEGEN POPULAIRE PRIJZEN.
BIER EN LIMONADE , ELEKTRISCH GEKOELD.

Eigen parkeerterrein en rijwielstalling
Wandelkaarten verkrijgbaar voor Natpark „de Kennemer duinen"
LET OP HET ADRES: Kop Zeeweg, einde Noord Boulevard.
Het gehele jaar geopend.
Exploitatie: J. M. A. Groenendaal.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

P. SCHAAP
Comectibles
HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215
ITALIAANSE OLIJFOLIE
per liter ƒ5,50; per 1/2 Itr. ƒ3,45; per »/4 Itr. ƒ1,85.
Ook luxe flacons ƒ 1,15
SPAANSE OLIJFOLIE, per liter
ƒ4,55
MAAIS-OLIE, per fl. inhoud 0.47 Itr. ƒ2,65
OLIJVEN met amandel en piment.
Ook rijpe olijven met ansjovis.
JAM:
Eng.Orange Marmelade, Fiamb.bessen aardbeien
Bulgaarse in blik en m glas.
Ook jam voor suikerzieken.
PAPRIKA in blik en in glas.
Koen Vissei kant en klaar RIJST MET KIP
in kerrysaus.
en RIJST MET GOULASH
ƒ 2.10

Schildersbedrijf

H. C. van Gog

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

A. J. v.d. Moolcnstraat' 38
Telefoon 4969

ƒ4,50
ƒ4,50

VOOR DE BOTERHAM:
150 gr. Gel. Lever
98 et.
250 gr. Leverworst . . . . 80 et.
150 gr. Pekelvlees ..'.. 98 et.
150 gr. Pork
65 et.
250 gr. Gek. Worst . . . . 95 et.
100 gr. Gehakt, 100 gr. poulet en l mergstaaf
ƒ 1,35

JAC.

VERSTEEGE & ZN.

Pakveldstraat 21

Telefoon 2323

BINNEN- EN BUITENWERK
Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

TELEFOON 2682

750 GRAM SCHOUDERCARBONADE
, 750 GRAM PRACHT OSSELAPPEN

GARAGE

Assurantie Kantoor

Bromfietsen en Rijwielen

JAC. HOEKEMA

Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Ziet onze showroom!

Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

Voor alle
verzekeringen

ERKEHOE PHILIPS
EiOIO SERVICE

RADIO
EN
TELEVISIE
PHILIPS
ERRES

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et, p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

STOELENJONGEN
Strandpaviljoen 14.

-

BLAUPUNKT

Vrije GARAGE gevraagd
in Zandvoort of Bentveld.
Br. met prijs no. 12-12
bureau van dit blad.

Voor spoedige indiensttreding gevraagd: Flink
MEISJE voor onze textielzaak. 5-daagse werkweek,
goed
salaris.
Prettige
werkkring.
NOOY - Grote Krocht
NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
W. Draüerstr. 12, Tel. 3751

.CENTRUM'

Bert geeft de
hoogste waarde!

RIPOLIN
Verkrijgbaar bij:

HOBOPLEX
Verf - Plakplastic
en alle andere
„Doe het zelf" artikelen.
Stationsplein 13, Tel. 3346

. £. t.
Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

Telefoon 4419

Vakkundige en sneUe REPARATIE aan alle
radio, en televisietoestellen.

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914
Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM
Eet nu goedkoop vlees
met verse kip van

MASSAGE IS GEEN
OVERBODIGE LUXE
Voor dit doel heb' ik een inklapbare massage-tafel laten maken, zodat RELAXMASSAGE aan huis mogelijk is. Nog laatste uren onbezet. Ook 's avonds. Prima
referenties. Maandag en donde'rdag in Zandvoort en omstreken.

POELIERSBEDRIJF
VAN BENTEN
BRAADKIPPEN
- SOEPKIPPEN
BRAADSTUKKEN.
Alles uit eigen mestery.
EIEREN, zó van de boer, 10 stuks
ƒ 1,19
ONZE WEEKREKLAME: B« aankoop van kip
een LITERPOT APPELMOES voor
49 et.
STATIONSSTRAAT 2a - TELEFOON 2358
ZANDVOORT

MASSEUR/YOGA-THERAPIST

Sarphatipark 44

FRED VAN BEEK
-

Amsterdam-Zuid

-

Tel. 733948

Een goede zonnebril
met

POLAROI

.QDSÜNGLASSËS

HALTESTRAAT 46 - ZANDVOORT - TEL. 2392
Ter kcnnismaHng met het huis „FUNEL" een
introductie flacon verfijnde Franse parfum
voor ƒ 5,50

Wij introduceren deze beauty-clean bij U voor
ƒ 3,50. Tevens ter kennismaking een doseerpompje a ƒ1,50 GRATIS.

Bij AANKOOP van een ZONNEBRIL
een ETUI GRATIS!

Luxueuze POEDERDOZEN, reeds vanaf

BADMUTSEN v.a. ƒ 1,95

Een GROTE COLLECTIE SIERADEN
welke wij U gaarne tonen.

ƒ 4,35

CHERAMY parïur-i „ESPACE",
*
een exquise
Franse parfum reeds v.a. ƒ 5,90

HAARBANDEN

DESSERT-FLOWER BEAUTY CLEAN,
een reinigingsmelk voor Uw huid.

ZONNEBRAND o.a. Meridol, Coppertane, Nivea,
Sea and ski, Delial enz.

vanaf ƒ 0,80

OPTICIEN A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
GROTE KROCHT 20
TELEFOON 4395
Leverancier alle ziekenfondsen.

Geslaagd!

GEBR. BURGER's slagerijen
vragen voor het filiaal te Zandvoort:

een allround slager
een prima halfwas
een cassière
en voor het seizoen:

noodhulpen voor de winkel

Dan krijst Uw dochter of zoon natuurlijk

een nieuwe fiets!
FONGERS RIJWIELEN, geheel compleet met
verlichting, jasbeschermer, pomp enz. ƒ 190,—
Idem, met 3 versnellingsnaaf
ƒ 222,—
RUDGE RIJWIELEN, geheel compleet ƒ199,50
KINDERRIJWIELEN, slechts
ƒ 69,DRIEWIELERS
ƒ 18,75
AUTOPEDS, luchtbandcn
ƒ 28,50

Sollicitaties na telefonische afspraak:
02907 - 5548 of na 20 uur: 02507 - 2643.

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

Van Lennepweg 38-3
Huurprijs per week ƒ 18,20.
Opgave vóór dinsdag a.s. 's avonds 7 uur
schriftelijk on-der vermelding van rangnummer
bij de secretaris D. v. Dijk, Dr. C.A. Gerkestr.22.

Een Koelkast
waar het hele gezin warmt voor loopt!

een net meisje

PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS

WEJFieil

motor en
bromfietsverzekering

Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager, .
D. BOON UW SLAGER! . . .

BEZOEKT

d. Automatenspeelzaal
Kerkstraat 11

Sfeer I

Gezelligheid!

Ook reparaties. Tel. 020 - 185987.

Akersloot

auto,

De gehele dag
geopend

GEVRAAGD:
Metsel- en Tegelwerk

betaalt voor lompen 30 et. per kg. Tijdschriften
en kranten 5 et., karton 4 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 50 et.; roodkoper ƒ 1,85; geelkoper ƒ 1,30,
alles per kg-. Tapjjt en gewatt. deken 8 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.

Speciaal voor Uw

Over 4 a 5 weken komt voor leden beschikbaar
de etagewoning

tevens:
Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk aan de
Directrice Nieuwstraat 10, Telefoon 3263.

Dr. Schaepmanstraat l
Tel. 4580 - b.g.g. 3283

SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

voor wpensdag- en zaterdagmiddag, eventueel
's avonds of op andere uren. Nadere inlichtingen verstrekt de hoofdleidster van deze school.

een kookster (extern)

J. S. FOLKERS

Slagerij D. BOON

zelfstandige werkster

een flinke huishoudelijke
hulp (intern)

Assurantie en financieringskantoor

HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS V
dat is het devies van:

ST. AGATHA-KLEUTERSCHOOL,
Lijsterstraat 6, vraagt

GEVRAAGD in Rusthuis der Ned. Herv. Gemeente te Zandvoort met pl.m. 23 bejaarden:

Autofinanciering

DOE EEN GOEDE KEUZE!

ESPRESSOBAR H. TEIJSSE,
Kerkstraat 38a, tel. 3562, VRAAGT voor direct:

VAMOR ATJTO-MOTORRIJSCHOOL

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

ENIGE KENNISGEVING!

TE KOOP: 2 pers. bed met
Auping en 3 d. kapokmatr.
i.pr.st. ƒ45,-. Oosterparkstraat 1.

Wij vragen VROUWELIJKE KRACHTEN voor
ochtend-,
middagof
avondbezetting. Ook ge- HUIS TE KOOP op goede
huwde krachten komen in stand. Alleen v.ingezetene.
Br. no. 5-6 bur. v.d. blad.
aanmerking.
NOOY - Grote Krocht
TE KOOP: PostzogelverNAAI-,
LINNENSTOP- zameling ,ook in gedeelten.
en VERSTELWERK gevr. Parallelweg 28, na 18 uur.
Tel. 2812
TE KOOP: B E O met
nieuwe kooi ƒ 100,-. Van
2e PROGRAMMA
zonder uw toestel omte- Lenncpwcg 17.
bouwen (al is het 10 jaar
Woninginrichting
oud), kijken naar het 2e
HEEMEIJER
programma. Met garantie,
Van Ostadcslraat 7a
gem. betaling Antennebouw
Telefoon 311G
J. KERKMAN, BeeckmanKan weer stoffccrwerk
straat 36, tel. 4307.
aannemen.
Aangeb. KOTELBEDRIJF, TE KOOP: Half Eng. kin20 kamers. Br. no. 3-2 bur. derwagen i.g.st. v. Lenvan dit blad.
ncpweg 53(4), Telef. 3085.
Net WINKELMEISJE gevr. TE KOOP: Nieuwe zwaar
Bakkerij v.d. Werff, Gast- verzilverde
CASSETTE.
huisplein 3, Telef. 2129.
Modern model. Geheel
GEVRAAGD: WERKSTER compleet ƒ245,—. Br. no.
een hele of 2 halve dagen 3-6 bureau van dit blad.
p. week. Mevr. Winkel, TE KOOP: Een keurig gev. Galenstraat 3, Tel. 5065 dr, meisjes-garderobe, 912 jr. Telef. 3354.
HELDERZIENDE
PEDICURE
- MANICURE
„MAJAFRA"
Voet- en bandmassage
(A. Frankenhuls)
Steunzolen naar maat.
Spreekuur: ledere dag van
Med. Gedipl.
2-8 u. Zaterdag van 2-4 u.
Privé consult ƒ 5,—.
Mevr. A.M. v.d. Mije-Walet
Overtoom 534 (1) (linkse Haarlemmerstr.46, Tel.3989
deur), Amsterdam-W.
TE KOOP: klassiek bankTe bereiken met lijn 1.
stel met ronde mahonieh.
HUIS TE KOOP GEVR. tafel, tevens 4 mahonieh.
Liefst Brederodestraat. Br. stoelen. Alles in pr. staat.
no. 12-3 bureau v.d. blad. Pijlslaan 67, Haarlem, Tel.
83937 (02500).
BEL EVEN 3 7 7 4 en Uw
WEG GRIJS HAAR
GEDIPLOMEERDE
Crème Marchal geeft haar
MANICURE-PEDICURE
de natuurlijke kleur. Grote
komt b« U thuis.
tube (voor half jaar) ƒ3,75.
Mevr. ten Wolde.
Kleine tube ƒ2,40.
Hout- en boardhandel Speciaal borsteltje ƒ 1,50.
Gratis folder krijgt U bij:
Parfumene HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107
Naast dr. Flieringa
Brederodestraat l
METSELZAND
PORTLAND CEMENT
Lompen 30 et. Kranten en
CARBOLINEUM
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
Eternielen
deken 8 et. Bedveren 25 et.
BLOEMBAKKEN
Metalen: rood koper 200 et.
TUINVAZEN
geel koper 135 et., lood 62
RONDE TAPSE
et., zink 55 et. Alles p. kg.
TAFELPOTEN,
POTGIETERSTRAAT 32
verschillende maten.
TEL. 4376
POLYCEL
U belt, wij komen!
PLAFONDPLAATJES
HEKPALEN
BOKKEPOOTJES
DOE HET ZEU
KIPPEGAAS
OOEHETZÓf
ALABASTINE
KUBUSVERF
LOODWITPLAMUUR
LADDERVERHTJTJR
Voor kamcrwandc»,
lambrizeringen enz.:
HOUT O LUX
PARANA PINE
Dagelijks geopend.
Jb. SLAGVELD
TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ 19,—. Eg afname
24 stuks 20»/o korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. /19,&0
BEZOEKT ONZE
XOONKAMERS
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947406.

J. KEUR

gevr.

2 scholieren (5de kl. gymnasium) ZOEKEN WERK
tijdens de vakantie. (Liefst
hoiel of pension). Br. no.
2-5 bureau van dit blad.
Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3652.

Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

De nieuwste speel-automaten
IGNIS koelkast, ISO 1. inh., 49 cm. breed, met
emaille binnenwand en autom. ontdooier ƒ298,Nihil stroomverbruik.
De Marijnen koelkast van 130 lot 310 Itr. inhoud
Alle maten en merken uit voorraad leverbaar!
Wij regelen op prettige wijze
de betaling met U.

Soendastraat 17 Tel. 02500 - 50131

PHILIPS SPECIALIST

Levering alle soorten tegels in kleuren.
Ook voor Hotels en pensions.
HERSTEL van verzakte en beschadigde
PADEN en BORDESSEN.

F. H. PENAAT
Zandvoort - Kostverlorenstr. 7 - Tel. 02507-2534

OH

Straatmakersbedrijf
J. J. WILLEMSE & Zn.

gedistilleerd!

Haarlem

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 215O
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

Tweede blad Zandvoorts Nieuwsblad, 24e jaargang np. .48 r ,;

Hervormde Zondagsschool
hield lentefeest
Ter afsluiting van het winterseizoen hield de afdeling Gemeenschapsouis van. de Hervormde
Zondagsschool zondagmorgen j.l. in
de muziekzaal van het Gemeenschapshuis één bijzonder geslaagd
lentefeest, onder leiding van de
hoofdleidster mevrouw S. HennisDorreboom.
Het prachüge werk, dat hier door
haar met een aantal assistenten
wordt verricht, gaf ons de indruk,
dat hier zeer belangrijk jeugdwerk
-wordt bedreven. Want niet alleen
de Hervormde jeugd bezoekt regelmatig deze bijeenkomsten, ook vele
buitenkerkelijke ouders gaven toestemming tot het bezoek aan deze
zondagsschool voor hun kleuters, die
hier op prettige en onderhoudende
wijze worden bezig gehouden. Deze
zondagsschool werd ingesteld voor
de allerkleinsten, van ongeveer 5
jaar af, die dan op hun achtste
levensjaar overgaan naar de zondagsschool in de Wilhelminaschool
onder leiding van Ds. J." van der
Mij e, om dan omstreeks hun elfde
jaar te vertrekken naar de jeugdkapel van de Hervormde kerk
onder leiding van de heer J. S. Kie-wiet. De prille jeugd in het Gemeenschapshuis vertoeft dus als het
ware in het voorportaal van het
komende godsdienstig, leven, een
moeilijke, maar dankbare en uitermate verantwoordelijke taak voor
de leidsters, die echter ten volle
blijken te beseffen, wat er van hen
wordt gevraagd. Daarvoor is zeker
veel geduld en opoffering nodig,
maar men heeft dit jeugdwerk lief
gekregen en heeft er daardoor alles
voor over.
Hoezeer verschilt het zondagsschoolwerk van thans met dat, zoals wij dat in vroeger jaren kenden. Eertijds een stijve en stijlloze
bijeenkomst, waarbij de peuters
dikwijls zaten te gapen onder een
lang, meermalen onbegrijpelijk gebed en een bijbelvertelling, die ook
meestal niet uitmuntte door originaliteit en begrip voor de kinderziel. De enige attractie die ik mij
nog van mijn vroegere zondagsschool herinner is het soort „bidprentje", dat we meekregen wanneer je je versje goed had geleerd
en uit je hoofd kon opzeggen en het
jaarlijkse Kerstfeest, met het fraaie
boekje" van de grote kinderschrijver
A. G. van - der Hulst: „Van twee
kleine schitteroogjes", een man, die
reeds toen begreep, wat de kleine
kinderziel van node had en met
•welke . boekjes wc' in" ' die tijd
dweepten.
*Nu is dat allemaal anders. Nu
wordt het godsdienstig leven de
kleinen als 't ware spelenderwijs
bijgebracht. Dat hebben we deze
kostelijke zondagmorgen ervaren.
' Een kort gebed, waarbij de jeugd
actief wordt ingeschakeld, zodat de
•betekenis ervan veel'meer tot hen
spreekt,- een prettig verteld Bijbels
EEN GUNSTIGE MEI-MAAND
De gunstige inzet van seizoen 1964
doordat Zandvoort een meimaand
meemaakte, zoals die in vele jaren
niet voorkwam, weerspiegelt zich in
de resultaten bij de Rijkspostspaarbank.
In het postkantoor te Zandvoort
werd namelijk gedurende deze
maand bij genoemde afdeling door
626 personen ingelegd een bedrag
van ƒ 140.860,79 en aan 337 personen terugbetaald f 87.676,24, zodat
ƒ 53.184,55 werd gespaard.
GESLAAGD
Op vrijdag 29 mei 1964 slaagde
Willem Aaij te Zandvoort aan het
fcorentz Lyceum te Haarlem voor
het eindexamen Gymnasium A.
ZEILJACHT GING NAAR
NOORD WIJK
Er heerste aan het Zandvoortse
strand in de loop van zondag nog
al enige ongerustheid, toen een
klein zeiljacht, bemand met een
tweetal personen wonende in de
Sterflat, enige tijd vermist werd.
Het jachtje koerste aanvankelijk
naar het zuiden, doch bleek daarna
van de middaguren af onvindbaar.
Reddingsbrigade en strandpolitie
• bleven terzake paraat en de red'dingsbrigade zette op zee nog een
speurtocht in echter zonder resultaat. Omstreeks vijf uur kwam het.
verlossende bericht, dat het bootje
door de steeds sterker wordende
wind geen kans had gezien, terug
te keren naar Zandvoort en in
Noordwijk behouden aan wal was
gekomen.

verhaal, afgestemd op hun nog zo
prille jeugdbelevenissen, waarnaar
ze verlangen en meestal ademloos
luisteren, waarbij vanzelfsprekend
de een een grotere gave openbaart
dan de ander, doch waarbij alles
erop is ingesteld, om de jeugd zoveel mogelijk actief te laten meewerken. En dan hebben ze hun
spelen. We zagen deze morgen een
alleraardigst verteld verhaal van de
droom van een klein meisje, waarbij
het vertelde gebeuren werd uitgebeeld met een engel, en kleuterballet met tamboerijnen, we zagen
een fraai gedanst balletje van een
der leidsters, dat een spontaan applaus uitlokte bij de jeugd, ze werden onthaald op een ijsje en 't ging
alles zo ongedwongen en spontaan,
dat er van het geheel een grote
bekoring uitging. Mevrouw Hennis
verstaat de kunst, de aan haar zorg
toevertrouwde jeugd te boeien en
bezig te houden, een • indruk, die
ook de talrijke ouders, die deze
feestelijke bijeenkomst bijwoonden,
met mij zullen hebben opgedaan.
De fleurige, kleurige toilet j es, die
deze morgen bij dit alles werden
getoond, droegen tenslotte nog zeer
veel bij tot het welslagen van dit
voortreffelijk georganiseerde lentefeest.
Vanzelfsprekend gaat het niet
elke zondag zó feestelijk. Dcch dat
de jeugd deze bijeenkomsten graag
bezoekt, bleek toch deze morgen
wel overduidelijk en dat is de grote
winst, die behaald werd op het verleden, waarvan ik mij nog wel herinner, dat ik dikwijls met „loden
schoenen" mijn wekelijkse gang
naar de Zondagsschool maakte en
daarmee is veel, ja alles gewonnen.
Het bijwonen van dit „lentefeest"
is voor mij en voor velen ir.et mij,
een ware openbaring geworden. K.

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid
der redactie).

Na de stormt
Na de vele tendentieuze woorden
tijdens de laatste raadszitting,
waarbij naast die van de voorzitter
speciaal de onware aanklachten van
de heer Van dor Werff opvielen,
meent het bestuur van de Zandvoqrtse Reddings Brigade er goed
aan te doen-nogmaals een overzicht te geven van de gang van
zaken rond de snelboot.
Dit temeer daar sommige kranteuverslagen en ingezonden stukjes
de tegenstemmende raadsleden en
ook de Z.R.B. gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef verwijten.
Het doel en de taak van de
Zandvoortse Reddings Brigade is
verdrinking te voorkomen. De taak
van de politie is de orde ie handhaven. Werkt men deze taken nader
uit dan blijkt er echter een overlappend randgebied te zijn, waar
beider taken ineen' vloeien, evenals
dit b.v. bij politie en brandweer het
geval is.
Het ïs dus uitermate gewenst dat
politie en reddingsbrigade in goede
verstandhouding met elkaar leven.
Gelukkig is dit ook vrijwel steeds
het geval en worden in de Koninklijke Nederlandsche Bond tot het
Redden van Drenkelingen, waar ook
de Z.R.B. deel van uitmaakt, vele
belangrijke posten door politiefunctionarissen bekleed.
Bij de overstroming in TuindorpOostzaan (1960) werkten rijkspolitie
en reddingsbrigades ten nauwste
samen en zijn vele vriendschappen
ontstaan.
Ook hier in Zandvoort was na een
periode van slapte de wederzijdse
achting en waardering groeiende en
werd voortreffelijk samengewerkt.
De reddingsbrigade mist de bevoegdheid bij wangedrag van het
publiek corrigerend op te treden,
de politie beschikt niet over voldoende deskundigen om het strand
afdoende te beveiligen.
Toen de strandpolitie dan ook een
door de importeur ter beschikking
gesteld snelbootje had getest, werden de resultaten in alle vriendschap besproken en kwam men gezamenlijk tot de conclusie dat de
grote snelheid voor het waarschuwen een belangrijk winstpunt was,
maar dat uitrusting en zeewaardigheid ver onder de maat bleven.
Elk jaar brengt de Z.R.B, op verzoek van het „Strandschap Zandvoort" een *rapport uit over de gang
van zaken op het strand.

rgpport .o
m
rant dan ook deze passage:
„Een nieuwe verschijning was de
„speedboat" van de strandpolitie.
Als reddingsmiddel is het nut van
deze boot o.i. zeer beperkt. Voor
dit doel zijn zeewaardigheid en
uitrusting beslist onvoldoende.
Echter, bij oostenwind is de zee
in de regel vlak en zoals is gebleken voor zwemmers gevaarlijk.
Onder deze omstandigheden is de
speedboat zoal geen reddingsmiddel dan toch het meest effectieve waarschuwingsmiddel dat
wij tot dusver zagen".
Het is goed er bij stil te staan
dat tot dit moment de samenwerking tussen politie en Z.R.B, nog
steeds uitstekend was.
Maar inmiddels had er een mutatie bij dé korpsleiding plaats gehad. De nieuwe chef voelde blijkbaar
.niets voor de samenwerking met
„burgers" en in een lang rapport
beschreef hij — die de zee nauwelijks kende — de goede eigenschappen van de snelboot, waarbij tevens
de onbevoegdheid tot oordelen van
de Z.R.B, in deze materie uitvoerig
uit de doeken werd gedaan.
De tegenstrijdigheid van deze
rapporten was voor het „Strandschap Zandvoort" aanleiding om
ook naar het oordeel van andere
kustbrigades te informeren. *
De Contactcommissie voor de
'kustbrigades van de K.N.B.R.D.
schreef hierop een enquête uit onder de zes en twintig Nederlandse
kustbrigades en vroeg bovendien
het oordeel van twaalf particuliere
deskundigen buiten brigadeverband.
Uitslag: 75% van de inzenders achtte
een snelboot als reddingsmiddel
ongeschikt;
70% achtte kleine snelboten niet
zeewaardig;
11% zou graag een snelboot hebben als waarschuwingsmiddel bij
mooi weer en vlakke zee.
Inmiddels had de Zandvoortse
politie aan haar collega's in Katwijk
geadviseerd een Catamaran, maar
dan van een zwaarder type, aan te
schaffen. Deze aanschaffing vond
plaats juist voor de resultaten van
de enquête bekend waren.
En zo begon de politie en vooral
haar hoogste chef zich, eigenlijk
tegen de oorspronkelijke bedoeling
in, steeds meer op deze Catamaran
vast te leggen.
Het was daarbij teleurstellend te
moeten constateren dat de houten
vlet welke het gemeentebestuur in
1956 aanschafte om op werkdagen
door de politie en "op de weekeinden
door de reddingsbrigade te worden
gebruikt, plotseling onbruikbaar
was geworden. Het onderhoud en
de opslag welke aan de politie was
toevertrouwd was - zo ondoelmatig
geweest, dat de vlet in 1963 niet
meer op het strand is verschenen.
Bij goed beheer gaat een vlet zeker
twintig jaar mee; deze was echter
na zes jaar „op".
Zo had de politie bij het begin
van het seizoen-1963 geen boot. De
houten vlet was onbruikbaar, de
Catamaran niet aangekocht.
Op 22 mei 1963 gingen daarom
voorzitter en secretaris van de
Z.R.B, naar de korpschef met het
doel kennis te maken en een goede
samenwerking te bevorderen. Omdat de Z.R.B, steeds op het standpunt staat dat de atrandpolitie over
een goede boot moet kunnen beschikken, boden zij de politie één
van haar vletten met buitenboordmotor aan om te gebruiken zolang
er nog geen andere boot voor haar
beschikbaar was.
Dit gesprek mislukte volkomen.
Wij werden direct met verwijten
overstelpt. Hoe wij het in ons hoofd
hadden gehaald over politie-materieel (de Catamaran van de importeur) te schrijven etc. De aangebpden vlet van de Z.R.B, kon men
niet accepteren, >want een officiële
instantie mag niets van particuliere
organisaties aanvaarden. Een, vooral in het licht van de activiteiten
van het „comité van badgasten",
zeer merkwaardige uitspraak.
Bovendien werd ons nog te verstaan gegeven dat als er verdrinkingen zouden plaatsvinden deze op
onze hoofden terecht zouden komen.
Een zo mogelijk nog merkwaardiger
uitspraak.
Inmiddels had de Z.R.B, een zgn.
,Rana-jol" aangeschaft, welke redelijk bleek te voldoen. Doch wij willen met nadruk vast stellen dat de
Z.R.B. nimmer geadviseerd heeft
om dit type ook voor de politie aan
te kopen. Wel is zij van mening dat
deze boot als reddingsmiddel veel
beter geslaagd is dan de Catamaran.

Kent U het gemak van een laadbak?
voor de afvoer van vuil, bouwafvallen enz.
Te plaatsen op bouwwerk, fabrieksterrein en
zonodig op straat, kortom daar waar behoefte
bestaat.

Practisch - Economisch
G. A. VELDHUIJZEN - Alb. Thqmlaan S Bloemendaal - Tel. 02560 - 8351 - 8240

. ,-,•*

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

KEYSER
Telefoon 2653

-~=Br-«4fwaïrt** een raadsvoorstel tot
aankoop van een Rana-jol voor de
politie; dit werd op 25 juni 1963
goedgekeurd. Alleen de voorzitter
verzette zich heftig en debiteerde
nog eens de grootst mogelijke nonsens over de Catamaran, o.a. zei
hij op het argument dat men met
de Catamaran niet terug kan keren
als de motor uitvalt: „Dan springt
de bemanning over boord en duwt
haar zwemmend naar de wal terug".
Ieder die bij oostenwind wel eens
geprobeerd heeft een gewone plastic bal terug te brengen zal deze
opmerking naar waarde weten te
schatten.
Hierna ontstond het „comité van
badgasten" dat de Catamaran op 7
augustus 1963 aan de burgemeester,
als voorzitter van het „Strandschap
Zandvoort", aanbood. Waarop het
rumoer haar hoogtepunt bereikte.
Wij schreven in het septembernummer van ons maandblad „De
Brigade" op o.i. rustige en verzoenende toon ons eerste commentaar
op de hele affaire.
Een hele winter ging voorbij en
de houten gemeentevlet keerde niet
meer terug naar het strand. De
Catamaran werd o.i. terecht, wederom afgewezen. Een ongeschikte
boot wordt niet goed als men haar
gratis krijgt. Toch is het zaak dat
de politie zo snel mogelijk weer de
beschikking krijgt over een goede
boot.
De Z.R.B, heeft er inmiddels voor
gezorgd dat vóór de politiepost „Rotonde" een goede vlet met buitenboorömotor gereed staat. Als de
politie wil en kan redden dan is het
materieel hiervoor dus aanwezig.
Ondertussen mogen wij opmerken dat de verstandhouding tussen
de goedwillende leden van strandpolitie en Z.R.B.-slrandwachters
veel beter is dan buitenstaanders
door de over hun hoofden uitgevochten strijd zouden vermoeden.
Wat dit betreft kan men gerust zijn.
Wij hopen echter dat er een
modus zal worden gevonden om de
Z.R.B, en politie ook officieel weer
goed te laten samenwerken. Daarna
is het wachten op snelle, goede
boten waarmede on politie én reddingsbrigade tot heil van Zandvoort
en haar strandbezoekers kunnen
uitvaren.
Het dagelijks bestuur van de
Zandvoortse Reddings Brigade
J. G. Bisenberger, voorzitter.
F. M. Dukkers, secretaris.
K.C. v.d. Mije Pzn., penningm.
Zandvoort, 4 juni 1964.

DE TIEN GEBODEN
voor baders en zwemmers

1. Ca nimmer op een onbewaakt strandgedeelte baden
of zwemmen, wanneer er 'n
sterke landiuind waait en
het water vallende is. De
bovenstroom en de muien
voeren U van de kust af.
2. Als ge. baadt en ge bevindt
U op de bank, ook al staat
ge maar tot kniehoogte in
het water, let dan op de
opkomende vloed. Het water stijgt in betrekkelijk
korte tijd. De mogelijkheid
bestaat dat ge niet terug
kunt keren.
3. Wilt ge veilig baden en
zwemmen, wilt ge volop
genieten van de heerlijke,
heilzame zee, ga dan alleen
baden en zwemmen daar,
waar uitstekend toezicht
door ervaren badpersoneel
wordt uitgeoefend.
4. Gedraagt U geheel naar de
aanwijzingen en raadgevingen van het badpersoneel.
Zij weten de gevaren die
dreigen kunnen beter dan
9V.

5. Breng de badman, die van
's morgens vroeg tot
's avonds, onvermoeid en
onafgebroken op zijn klanten heeft te letten, niet
nodeloos in gevaar. Bedenk
dat velen van hen huisvader zijn en door Uw onvoorzichtigheid een ongeluk
kunnen krijgen.
6. Leer wat een mui is.
7. Wanneer ge niet zwemmen
kunt, leer dan zwemmen;
maar onthoudt ook, dat
iemand die goed kan zwemmen, wel in zee kan ver-

drinken.
8. Vraag, wanneer ge een
goed zwemmer zijt en ge
wilt U iets verder uit de
kust begeven, aan de bodman hoe de stroom loopt.
Tegen de stroom optornen
is in het dagelijks leven
reeds moeilijk, in zee is het
geheel onbegonnen werk en
ge gaat zeker ten onder.
9. Lijdt ge aan eigenwijsheid:
ge wilt U niet laten raden
en ge lacht om elk gevaar;
zoekt dan een gevaarlijke
plek op, liefst waar ge voor
gewaarschuwd zijt en ga
daar in zee, wellicht bereikt ge dan spoedig Uw
doel.
lO.Laat U echter door al deze
voorschriften niet afschrikken. Baadt en zwemt naar
hartelust. Neemt echter
altijd de nodige voorzichtigheid in acht en ga wanneer
ge niet kunt zwemmen,
nooit dieper dan tot borsthoogte in zee.
Samengesteld door:
P. van der Mije K.C.zn.

Wij willen ons van commentaar
deze week onthouden, om deze op
vele punten aanvechtbare verklaring, die o.i. nu juist niet in een
toon werd gesteld om een betere
verhouding tussen strandpolitie en
Z.R.B, te bevorderen, nog eens nader en rustig te overwegen.
Meegedeeld kan nog worden, dat
de goedkeuring van G.S. voor de
aanschaffing van een Rana-jol voor
de strandpolitie donderdag j 1. werd
ontvangen, waarna de burgemeester reeds opdracht gaf, deze ten
spoedigste aan te schaffen. De
raadsleden L. J. Breure en J. Koning hadden hierom nog telegra- ERNSTIGE VECHTPARTIJ
Woensdagavond j.l. om 20.15 uur
fisch verzocht, niet wetende dat
ontstond een ernstige vechtpartij in
deze goedkeuring juist was verzon- het
woonwagenkamp in onze geden.
Redactie.
meente, tussen de families W.F. v.d.
V. en F. v.d. V. over de aankoop
van een auto. Het gevolg was dat
AVONDVIERDAAGSE K.N.B.v.L.O. de 24-jarige M. v.d. V. en diens
broer S. A. v.d. V. met
De jaarlijkse avondvierdaagse van 19-jarige
ernstige stoekwonden, toegebracht
de Koninklijke Bond voor Lichame- met
een mes in buik en onderIrjke Opvoeding zal dit jaar in Haar- lichaam,
de Mariastichting in
lem gehouden v/orden van 9 t.m. 12 Haarlem naar
moesten worden overgejuni a.s. Do start is vanuit gebouw bracht Als
van zware
„Domi" aan het Zandvoorterpad te mishandeling, verdacht
poging daartoe,
Overveen, iedere avond van 18.00 werd door de c.q.
politie aangehouden
tot. 19.00 uur.
en ingesloten de 19-jarige M. v.d. V.
Vanaf de leeftijd van 8 jaar kan
men hieraan deelnemen, zowel indi- INBRAAK
vidueel als in groepsverband.
In de nacht van zondag op maanEr zijn twee afstanden: van 8 t.m. dag is ingebroken in de kantoren
13 jaar loopt men 10 km. per avond, van The Coca-Cola Export Corpovanaf 14 jaar 3 x 17 en l x 14 kin., ration aan de Busvvcg. Do inbraak
werd tussen 2 en 4 uur door een
totaal 65 km.
nachtwaker ontdekt. Men had eerst
De laatste avond zullen 'de wan- getracht
een deur te forceren. Toen
delaars het laatste gedeelte van het dit niet gelukte
heeft men een ruit
parcours worden vergezeld van 2 ingeslagen, waarna
in de kantoren
drumbands. Aan de start bestaat kennelijk geruime tijd
is gezocht
gelegenheid om in te schrijven.
de sleutel van de brandkast,
Inschrijfgeld bedraagt dan voor naar
die men echter niet kon vinden. Bij
8 t.m. 13 jaar ƒ 1,15, ouder ƒ 1,40.
dit zoeken werd nog al wat ravage
aangericht, doch de onbekende en
A.S. ZONDAG MOTORRACES
ongewenste gast(en) moesten onverDe KoninkUjke Nederlandse Mo- richter zake vertrekken, want er
tcrrijders Vereniging oiganiseert a.s. wordt niets ver.mi'3t.
zondag 7 juni, op het circuit van
Zandvoort de jaarlijkse snelheidswedstrijden met originele standaardNeem Uw BROOD, KOEK,
motoren.
BESCHUIT en BISCUIT van
Een 70-tal deelnemers, variërend
van 125 tot 1000 oc zullen naar geBakker v.d. Werf f
lang van snelheid die deze motoren
Gasthuisplein 3 Telef. 2129
kunnen ontwikkelen, in vier groepon worden ingedeeld. Hierdoor
wordt bereikt dat het rennersveld
in iedere klasse dicht bij een komt
te liggen hetgeen de spanning van
BARKMEIJER
de races zeker ton goede zal komen.
Ook voor de sportmachines in de
Tolweg 24 - Telefoon 38X5
250 cc_klasse komt een wedstrijd op
het programma voor en tenslotte,
Voor alle voorkomende
wanneer de tijd dit toelaat zal er
een handicciprace worden gehouschoenreparaties
den die zodanig zal worden gepland
Voor Uw NAALDHAKKEN
dat nagenoeg het gehele rrjdersveld
gaan ANNETTE HAKJES
gelijktijdig de finish zal overschrijhet langste mee,
den. De aanvang van deze wedstrijden is vastgesteld op 13.00 uur.

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

ONTWIKKELEN
enAFDRUKKEN

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

FOTO „LION"

DEVELOPING
and PRINTING

EEN TAXIT

ENTWICKLEN
und KOPIEREN
2 min. vom Bahnhof
2 min. de la Gare
KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+16 m.m. Ciné-films

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT

AGFA-COLOR

2 min. van het station
2 min. from the station
GEVA-COL.OR FERRANIA-COLOR

Een echte gezinsauto

. L.

&

1923-1963 - Interieurverzorging - TELEP. 2596 - 3759 - 4015
TAPIFLEX voor winkel, hal, trap en
kamer. Bestand tegen naaldhakken. Vrijwel geen onderhoud. Grote slijtageweersland. Geluiddempend. Voetwarm.
20 moderne kleurschakeringen.
Ook onze Heuga Bouclé Tapijten en alle
tapijten in verschillende breedtes.
Ook voor het BETERE BEHANGWERK.
Gordijnen, bedden, dekens en ledikanten.

MODERNE WAGENS

Schildersbedrijf

C J.PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33 "'
Telefoon 4755
"'
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR l

Haltestr. 27-29, Tel. 2596, Zandvoort
HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een pr«s,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ 4795,— tot f 4995,—.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Vraagt een gratis proefrit en óók (J zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Garage Jac. Versteege & Zonen
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrijfszeker.

Italiaanse Zomerschoenen

Annex reparatieafdeling.
GROTE KROCHT, doch nu aan de overzijde!

Bad- en Strandmode] Wassenaar
Helanca badpakken dames
38 tot 46 één en tweedelig
37,05, 21,75, 28,50

Kinder zwempakjes. Uitgebreide sortering van 2 tot 14
jaar. Ook tweedelig v.a. 6,95.

Helanca Damosshorts maten
36 tot 45 modekleuren 13,25
Witte shorts 34-38 6,25; 4046 6,95.

Wollen Pullovers. Vele klcuren met V-hals en ronde hals
19,75, 22,75, 26,75.

Helanca pantalons slanke
pasvorm maten 32 tot 46
19,73, 20,75, 2i,75 m. 48 23,75,
fcO/52 25,75.

Nylon regcnmantels en. heren
regenjassen uni kleuren 19,90
trcnch-coat 23,75.

KERKPLEIN midden in het dorp.

f /t

Ook in Noord wij k aan zee.

Tuinbouwhuis"

Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

HEEMSTEDE

Voor zelf tuinieren
leveren wy U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ASEF kunstmest voor tuinen en bordessen.
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GROTE COLLECTIE TUINMEUBELEN.
Grasmaaimachincs - Motormaaiers - Tuinsproeiers - Tuinslang.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN GRASZADEN.
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsverhoging thuisbezorgd!
Wij geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant
„Tuingereedschappen" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
LAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!

Open brief
aan B. & W., Middenstandsver., Handelsver, en „Hanze".
Reeds meerdere malen hebben
diverse zakenmensen geprotesteerd,
dat op seizocndagcn en in 'c bijzonder op topdagen, het verkeer totaal
wordt omgeleid buiten het dorpscentrum, zodat de betreffende winkeliers en andere neringdoenden,
hun zaken geopend houden, ja voor
wie (?) en zij op deze dagen zwaar
gedupeerd worden in hun verdiensten. Zij, die winkeliers in het bijzonder, die zoveel fleur en leven
brengen in Zandvoort, vele kosten
maken (zie verlichting), om van
Zandvoort 'n aantrekkelijke badplaats te maken, worden door de
maatregelen die de Overheid neemt,
zwaar getroffen.
Bent U afgelopen zondag tussen
10 en 12 uur door ons dorpscentrum
gekomen, dan had U zelf kunnen
constateren de stilte, het leek wel
6 uur 's morgens.
Al die duizenden, per auto brommer of fiets, werden prompt via
Hogeweg en Grote Krocht verwezen naar de Hogeweg, zodat de weg
rechtuit naar 't dorpscentrum werd
geblokkeerd. Men moet niet zeggen
dat het niet waar is, daar er wel
fietsers en brommers doormochten,
daarvan zijn tientallen getuigen, ja
later, na protesten, werd het wat
soepeler, maar heel vlot deed men
het toch niet.
Onze vraag! Heeft de gemeente
geen belang bij 'n actieve winkelstand? Hoe meer service wij kunnen geven des te beter voor het gehcel. Waar blijven onze winkeliersverenigingen en onze afgevaardigden
m de Raad? Vele malen is hier
reeds over gesproken, geprotesteerd,
het resultaat is nihil. Onze eigen
inwoners en badgasten kunnen niet
eens 't dorpscentrum bereiken voor
hun boodschappen.
Onze daad, onze actie!
Winkeliers, zakenmensen, denk
om Uw zaak. Het is de hoogste tijd
dat hier maatregelen worden getroffen. Steeds meer stemmen gaan
op voor een nieuwe krachtdadige
vereniging en door ons aan te wijzen nieuwe vertegenwoordigers in
de Raad van de toekomst, die voor
onze beJangcn opkomen. Opdat er
rekening gehouden wordt met onze
wensen en geen dwang van hogerhand betreffende winkelsluilmg en
dergelijke.
Namens een grote groep winkeliers,
E. C. A. NOOY.
T.Z.B. MAAKTE UITSTAP
NAAR DUITSLAND
Afgelopen weckend is de voetbalveremging T.Z.B, met twee elftallen te gast geweest in het Duitse
stadje Grantorath. Spelers en bestuur logeerden bij de leden van de
gelijknamige voetbalvereniging en
genoten een voortreffelijke gastvrij heid.
Op zaterdag werd 's middags, na
de officiële begroeting tussen de
oudjes van beide clubs een sportievc match gespeeld in het Waldstadion aldaar, welke eindigde in een
2-1 overwinning van de oude gastheren. Na een zeer geslaagde, speciaal voor de gasten georganiseerde feestavond, betraden 's Zondags
onder grote belangstelling de jongeren het veld. Grote hilariteit verwekte de aftrapceremonie .waarbij
de pastoor van Granterath de wedstrijd inluidde door een ferme Hollandse kaas van de middenstip te
schoppen. Ook in deze wedstrijd
moesten de Zandvoorters de eer aan
de Duitsers laten door eveneens met
2-1 te verliezen. Doch beide neder[agen deden geen schade f aan de
buitengewone
vriendschappelijke
sfeer om en op het veld en nadat de
T.Z.B.ers tot afscheid hun'gastheren ronde veertig-plussertjes aan;eboden hadden keerden zij voldaan
over deze eerste stap in de komende sporluitwisseling huiswaarts.

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
De vorige week donderdag werd
het schaakseizoen 1963-'64 met een
gezellige avond afgesloten. De Ch.
Janssen-beker werd door mevrouw
Janssen uitgereikt aan de clubkampioen 1963-'64 dhr. Gerritsma,
terwijl de heren Lindeman en Glasbergen medailles ontvingen, resp.
als tweede en derde. Tevens wist
dhr. Lindeman de wisselbeker in de
wacht te slepen als de best geplaatste in de groepskompetitie. De heren Termes en Vos ontvingen medailles als kopmannen resp in de
B en C groep.
Aardige prijzen waren nog beschikbaar voor de heren De Bruin
en Luykx, die resp. in het eerste en
tweede tiental de beste resultaten in
de Bondskompetitie behaalden.
In de jeu^dgroepen gingen Bastiaan,
Weilers en Houtsma resp. met een
vergulde, zilveren en bronzen medaille naar huis. Ook voor de meisjes waren er nog leuke prijzen en
het jongste lid mocht nog delen in
de vreugd. Al met al een aardig slot
van een goed schaakseizoen en er
zal de eerste donderdag in september zeker weer op een grote deelname kunnen worden gerekend.

EEN PRACHTIG BEDRIJF
In de oude garage van de heer
Smit aan de Parallelweg no. 34
opende vrijdagmiddag j.l. de N.V.
Autobedrijf Van Yperen haar nieuwe garage en showroom. Er was
voor deze opening een zeer grote
belangstelling en een enorm aantal
bloemstukken getuigde van veler
medeleven.
Zonder meer kan worden gezegd,
dat Zandvoort met de opening van
dit ultra moderne garagebedrijf een
grote zaak rijker werd, die in deze
nieuwe en zich nog steeds uitbreidende wijk van onze gemeente,
waarvan de verdere uitbreiding
nog talloze perspektieven biedt,wel
zeer bijzonder past en daarin een
welkome aanwinst kan worden genoemd.
Niet alleen de Simca-automobiel,
waarvan de verkoop in dit bedrijf
de boventoon voert, is door de rijke
verscheidenheid, in de grote expositieruimte
op
aantrekkelijke
wijze opgesteld, bezienswaardig,
ook de verkoop-afdeling van de
meest uitgebreide collectie autoassescoires is buitengewoon voor-'
zien.
Daarnaast bezit de garage een EEN KOSTELIJKE UITGAVE- _
ultra moderne was-installatie, een
Wanneer U Uw vader of echtgewas-inrichting die Uw auto — het noot- nu eens werkeljjk wilt verklinkt bijna ongeloofwaardig — in
rassen de komende vaderdag op de
zeven minuten wast en droogt.
Deze „Washmobile" betekent. voor derde zondag in juni, wanneer U
Zandvoort dan ook een primeur. Uw verloofde, vriend of kennis
Het fraaie gebouw, dat zowel uit
als inwendig geheel werd ver- eens echt bly wilt maken bij de een
bouwd, voorzien van de meest mo- of andere bijzondere gelegenheid,
derne opritten en door het vele glas verjaardag- of iets dergelijks,, geeft
ook van buiten af een fraaie blik U hun dan eens een van de kostelijke
geeft op het inwendige, werd een
garagebedrijf
annex showroom, boekjes, die een dezer dagen verwaarmee wij de nieuwe exploitan- schenen bü de uitgever^ P. van
ten van harte geluk wensen. Deze Belkum Az., Prinsengracht 558 te
vestiging betekent voor onze Mid- Amsterdam.
denstand een belangrijke aanwinst.
Het is een trilogie over het vissen, een drietal boekjes, die elk
EEN KOSTELIJK KOOKBOEK
Het Voorlichtingsbureau voor de geheel afzonderlijk kunnen worden
Voeding heeft, in samenwerking aangeschaft, al naar gelang men er
met o.a. enkele Produktschappen, interesse voor heeft, al is het naeen eetpocket samengesteld. Deze tuurlijk mooier de gehele trilogie te
eetpocket „Dat is lekker", werd ons bezitten. Ze zijn geschreven door
niemand minder dan de expert op
ter beoordeling toegezonden.
„Dat is lekker" is niet „zo maar" visgebied Jan Schreiner en respekeen kookboek. Het geeft veel en tievelijk getiteld: „Algemene visveel meer. De huisvrouw kan erin techniek", „Voorn en brasem vissen"
vinden hoe de voeding volgens de en „Vissen met de vlieg". Stuk voor
nieuwste inzichten van de voedings- stuk prachtig uitgevoerde werkjes,
wetenschappen moet worden samen- fraai gebonden in een typerend Holgesteld. Zij krijgt deskundige infor- landschap en verlucht met talrijke
matie over alle produkten, die sa- verklarende tekeningen.
Ze werden ons ter recensie toegemen een goede verantwoorde voeding vormen, op gezellige wijze zonden en we waren 'er aanstonds
opgediend. Zo verrijkt zij spelen- enthousiast over. We kregen zo de
derwijs haar warenkennis. Het is indruk, dat wanneer U deze boekwel zeker, dat zij ook veel nut zal jes hebt gelezen en herlezen, er
hebben van de wenken betreffende voor U, wat het vissen betreft, geen
het bereiden en bewaren van die problemen meer kunnen bestaan.,
produkten en de vele andere we- Dan moet U wel met een „droomtenswaardigheden, die — verzameld vangst" thuis komen, indien U alle
onder het hoofdje „gulden regels" raadgevingen, die U hier op bijzon— in elk hoofdstuk zijn opgenomen. der prettige en populaire wijze
Zo leert zij elk produkt op zijn best worden gegeven, opvolgt.
kennen!
Jan Schreiner is niet alleen een
Er zijn hoofdstukken gewijd aan goed
visser, die deze sport lief heeft,
melk, boter en kaas, aan peulvruch- zoals
weer ui t. deze boekje»
ten, aan groenten en fruit, aan biykt, telkens
hy is bovendien een/gezellig"
pluimvee en eieren, aan vlees en n onderhoudend
schrijver. Zijn"
vleeswaren, aan vis en visproduk- boekjes zullen U een
antwoord ge-,
ten, schaal- en schelpdieren en aan ven op vele vragen de
vistcchnlek
de aardappel. Een keur van recep- betreffend, zij zullen telkens
ten sluit elk hoofdstuk af. Achterin worden opgeslagen, wanneer Uweer
er*-'
het boekje is een index opgenomen gens mee zit en U het antwoord
op deze recepten, zodat ze gemak- verschaffen, dat_U nodig hebt. Zokelijk terug te vinden zijn.
wel het zeevissen als het 'vissen in
Mocht mevrouw helemaal niet onze
binnenwateren wordt er uitmeer weten, wat zij nu weer eens voerig
in besproken.
op tafel moet brengen, dan kan ze
Onze gemeente telt talloze ente rade gaan bij de menu's voor .housiaste
Daarom wftden
alledag en voor feestelijke gelegen- wij gaarne vissers.
deze bespreking aan deheden.
werkjes, * 'die per stuk
De frisse uitvoering van dit ze unieke
kosten en verkrijgbaar zfln
boekje, maakt het doorbladeren al f 4,50
boekhandel van Petegem in de
tot een vreugde en de mooie kleu-* .
renreprodukties stimuleren om de Kerkstraat 28, Alhier.
recepten zelfs eens te gaan namaken.
Zij mogen deze handleiding bij
Dank zij de medewerking van de het vissen zeker niet missen, zij beverschillende Produktschappen is horen bij de visuitrusting. Onze harhet mogelijk gebleken de prijs van telijke gelukwensen met het verhet boekje op slechts''/1,- te stellen. schijnen van deze kostelijke uitgaWij menen dat deze eetpocket in ven, waaraan zeker behoefte beeen behoefte voorziet en raden U stond en die door de uitgever op
aan er bij bovengenoemd bureau zulk een sublieme wijze werden
eens naar te vragen.
verzorgd.
K.
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Langs de vloedlijn

Het is niet erg als een kind
bang is in het donker, veel
erger is het wanneer grote
mensen bang zijn voor het
licht.
Plato.
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Zware branding

In de dagbladpers heeft men deze
week kunnen lezen, dat de heren
Verolme en Zwolsman de sleutel
hebben gevonden om zonder RijksDat het bestuur van de Zandgoedkeuring belangrijke werken aan voortse. Reddingsbrigade met het in
de Nederlandse kust uit te voeren. publicatie brengen van hun opvatZonder dat er één Ministriéie haan tingen rondom de affaire „Catamanaar gekraaid heeft werd een vierde ran/Kanajol" onder de vcelzeggenpier-eiland voor Scheveningen te de titel „Na de storm" zulk een
water gelaten, terwijl voor het zware branding heeft doen ontvijfde de kiel werd gelegd. Hierop staan, die nu eenmaal onvermijdezal een luxe hotel verrijzen. Voorts lijk optreedt na elke zware storm,
,werd Nederland door de heer dat heeft men zich vermoedelijk
Zwolsman met de mededeling ver- niet gerealiseerd en zo men dit
blij d, dat hij in Vlissingen een pier wél gedaan heeft, maakt dit de
gaat bouwen, die ook al geen Rijks- zaak alleen nog maar bedenkelijker.
goedkeuring nodig heeft. Immers,
Want de golven van deze zware
de werken worden uitgevoerd in branding zqn inderdaad wel zeer
staalconstructies en de fundatie op hoog opgejaagd. Een zaak, die binde zeebodem is gelijk aan die van nenskamers had moeten worden afhet R.E.M.-eiland. Hierdoor krijgt
gedaan en beter in beslotenheid
de werf-capaciteit van de heer had kunnen worden behandeld, is
Verolme weer hel nodige full- door dit scherp gestelde schrijven
employment pn de aandeelhouders uitgegroeid tot 'n affaire van natioE.M.S. uien de gebraden duiven al nale betekenis, waarmee onze lanhangen
delijke pers - waar dan ook - zich
In Amsterdam wacht een fat- heeft bemoeid, een zaak, die daarsoenlijke en ouderwets-degelijke door onze gemeente geen goed heeft
Koninklijke Maatschappij al 3 jaar gedaan, omdat hierdoor weer eens
op toestemming om in Zandvoort duidelijk is aangetoond, waarin een
een wandelpier te mogen bouwen. gemeente, die zich graag groot weet,
Met het respect „voor de Overheid, ontstellend klein kan zijn.
die een Koninklijke Maatschappij
Wij hadden over een en ander
als maatstaf bezit, heeft men daar
een telefonisch onderhoud met de
nimmer naar middelen gezocht om
deze wandelpier er op onoirbare heer J. P. Weybuig te Santpoort,
de voorzitter van de Koninklijk
wijze „door te drukken".
Nederlandse bond tot het redden
Maar het is voor haar niet minder
irriterend te moeten ervaren, dat van drenkelingen. Hoewel deze uitdrukkelijk verklaarde, zich van deNederland in deze jaren schijnbaar
wordt geregeerd door machten, die ze aangelegenheid op zichzelf te
sterker zijn dan de door het Volk willen distanciëren, omdat elke zaak
twee kanten heeft, wilde hi] toch
gekozen Overheid.
wel als zijn mening te kennen geIndien de Rijks-overheid geen
kans ziet de ongebreidelde bouw ven, dat de Zandvoortse Reddingsvan bovengenoemde constructies in brigade met dit <nan de publicatie
de hand te -houden om een waar- overgegeven schrijven een bijzonder
slechte beurt had gemaakt, niet alborg te scheppen voor hen, die zich
met alle risico's wél aan de regels leen omdat het de zaak zelf meer
schade dan goed kon doen, doch
van'het spel houden, dan is hier een
ontzaggelijk gevaarlijk precedent bovenal, omdat de toon ervan tart_te met elk begrip voor, beschaving»
geschapen....
_
Nu kan mb'n op het standpunt "omdat het zijns inziens niet paste,
de overheid op een dergelijke wijze
staan, dat de heren Verolme en
Zwolsman door deze „ontduiking" aan te vallen, een wijze die spot
met elk begrip voor eerbied, die
van de Ministriële zeggenschap een
uitermate handige zet hebben ge- men deze overheid nu eenmaal
schuldig is.
plaatst, aan de andere kant zal men
Ja, inderdaad, een zware branmoeten toegeven, dat dit spel. ook
zijn gevaarlijke kanten heeft. Tien- ding is „Na cie storm" ontstaan. Wat
duizenden woningzoekenden zouden heeft onze Reddingsbrigade bewoop deze wijze ook een „oplossing" gen, op een dergelijke wijze te vrilkunnen vinden en dan is de totale len reageren op gevoerde Raadsdebatten? Ik moet U eerlijk zeggen,
chaos geboren.
Nog afgezien van het ieit, dat dat ik er niets van begrijp en het
op z'n zachtst gezegd erg dom vind.
iedereen zonder meer een pier kan
bestellen bij Verolme, zodat iedere Dat men en de burgemeester en de
badplaats er binnenkort mee „uitge- korpschef van politie persoonlijk
aanvalt, waarbij geen blad voor de
rust" kan worden.
De machtsstrijd in Den Haag is op mond wordt genomen, deugt al
volle toeren gekomen. Men mag evenmin als het feit, dat men een
zich er van verzekerd houden, dat raadslid, - in dit geval de heer W.
de Koninklijke Mij. voor Haven- van der Werf! - die met name wordt
werken te Amsterdam zich niet on- genoemd beticht van onware aanbetuigd zal laten om op te komen klachtcn, zonder te bewijzen, dat
deze aanklachten (het voeren van
voor haar (eerlijke) zaken.
diverse
Met andere woorden en met ver- telefoongesprekken met
wijzing naar een goed vaderlands raadsleden om de aanschaffing van
gezegde: We zullen spoedig zien hoe de Catamaran onmogelijk te maken)
de papieren liggen.
Steen. niet op waarheid berustten.
Eerlijk gezegd moet ik verklaren,
dat ik van de hele geschiedenis niets
WIJZIGING SPREEKUUR
meer snap. Hoe liggen immers de
Het spreekuur van de wethouder feiten? De raad schonk aan de
strandpolitie de Ranajol, (die men
van Sociale en Culturele zaken en
bedrijven, mevr. C. Stemler-Tjaden liever niet heeft) doch die men bij
zal dinsdag a.s. niet van 3-4 uur, gebrek aan beter, thans accepteerdoch van 4-5 uur worden gehouden. de. Men kon ook moeilijk anders.
Enthousiaste badgasten wilden de
politie daarnaast nog de snelle CaOPENING POSTKANTOOR
De directeur van het Postkantoor tamaran schenken, waarvoor de poverzoekt ons nog even te willen me- litie een 18 pk. motor heeft liggen,
dedelen dat het oude postkantoor die voor de Ranajol ongeschikt is,
aan de Haltestraat met ingang van omdat die daarvoor te zwaar is.
a.s. maandag wegens ingcbruikne- Wat was er voor de raad op tegen
ming \an het nieuwe postkantoor te besluiten dit geschenk onder dank
te aanvaarden? Het kostte geen
voorgoed gesloten zal zijn.
Voor alle postzaken gelieve men cent en ik denk hierbij aan enkele
zich dus van maandag a.s. af te raadsleden, die tijdens de eerste bevervoegen in het nieuwe postkantoor. handeling van het geval het vorig
jaar de idee aan de hand deden,
naast de Ranajol de politie ook te
doen beschikken over de Catamaran
M
Maar daarover werd nu met geen
woord meer gerept. De politie mocht
de Catamaran niet hebben, óók niet
als geschenk! Waarom niet? Omdat
de boot niet zeewaardig zou zijn
gebleken! Men •«.•is dus blijkbaar zó
bang voor de levens van onze politiemcnsen, dat men hen niet aan
het gevaar wilde blootstellen, met
deze levensgevaarlijke boot te varen
(waarmee overigens in het vorige
seizoen vier mensen van een zonder
hulp van deze boot 'wisse verdrinkingsdood werden gered). Dat moet
dan het enig overgebleven argument voor de weigering van deze
snelboot zijn geweest, want van
enige rivaliteit tussen reddingsbrigade en strandpolitie was immers
geen sprake?
Ik moet U eerlijk zeggen: ik begrijp er niets meer van. Wél kan ik
verklaren, dat ik de indruk gekregen heb, dat i'rij algemeen de opinie
heerst dat de 'Zandvoortse reddingsbrigade door de publicatie van dit
schrijven heeft ingeboet aan populariteit bij het publiek en dat acht
WULLUM V.d. WURFF:
ik een uitermate kwalijke zaak. ,
„Zou Zwolsman nou de allienOnze reddingsbrigade acht ik een
even nuttige en onmisbare instelling
verkoop van Piere kraige?"
als onze strandpolitie en ze zijn me
beiden even lief.

.WURF-PRAET

Het is daarom verheugend, dat
„Jiet schrijven van onze reddingsbrigade niet zo star blijkt te zijn als
de aanvang doet vermoeden. Ik
wijs met name op het gedeelte
waarin men opmerkt, dat de verstandhouding tussen de goedwillende
leden van de brigade en de strandpolitie veel beter is dan buitenstaanders kunnen vermoeden en dat gehoopt wordt, dat er een modus gevonden zal worden om ZRB en politie weer goed te laten samenwerken, waarna het wachten is op snelle en goede boten, waarmee én politie én, reddingsbrigade tot heil van
Zandvoort en zijn strandbezoekers
kunnen uitvaren.
Welnu, op dit stramien dient mijns
inziens verder te worden geborduurd. Hier wordt de kern van de
zaak geraakt: het heil van Zandvoort en zijn strandbezoekers. Laat
men daartoe om de tafel gaan zitten
en helen, wat stuk is onder het motto: „alles weten is alles begrijpen".
Hier moet een oplossing worden
gevonden, want het gaat tenslotte
om de veiligheid van onze baders en
zwemmers. Laat de Zandvoortse
reddingsbrigade daartoe het initiatief nemen. Ik twijfel er niet aan,
of men zal dan bjj de politie een
gewillig- oor vinden om te trachten
in nader overleg de standpunten
weer tot elkaar te brengen. Voor
mij is het laatste woord in deze tot
nu toe onverkwikkelijke affaire nog
lang- niet gesproken, daarvan ben ik
vast overtuigd. Met de zaak, op de
' spits te drijven schieten we niets op
integendeel. Laat men gezamenlijk
trachten de zware branding, die
„Na de storm" is ontstaan, door het

HOTEL 80UWSS
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Van 12 t.m. 18 juni
elke avond 8.30 uur:
Het gevierde Italiaanse orkest
„Quarleito Salerni"

*
In ons internationale
cabaret
en variélé-programma:
Van 12 t.m. 15 juni:
Gally-Gally
de beroemde goochelaar
uit Port Said.

Teresita de Alba
De Spaanse Koningin
der melodie
Van 16 t.rn. 18 juni:
COLLO AND PARTNER
Musical comical act '
TERRY KURRUCZ
Musical act
TORY BOYé
Deense danseres
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

Een hoekje in onze showroom

toiwMlitito /t
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 -

Haltestraai 57

-

Zandvoort

gieten van olie op de golven te maken tot een rustig en kalm binnenzeetje, waar af en toe misschien nog
wel eens een sterke golfslag staat,
maar. waarin, ,het to.clj. genoegclijk
varen is, hetzij met een Ranajol of
met een Catamaran of nog liever
met beide!
K.

Serie
1964

Stantiaarci-iftdtorraces
De races voor standaardmotoren,
die de K.N.M.V. elk jaar op ons
Circuit organiseert, zijn altijd een
sportief gebeuren van de eerste
rang. Rijders op normale toermachines betwisten elkaar dan in
een felle strijd de eerste plaats en
dit wordt meestal een. spectaculair
gebeuren. Dat men zondag j.l. ondanks de zware regenval de wedstrijden toch liet doorgaan was een
ons inziens wel wat aanvechtbaar
besluit. Op het gladde wegdek liepen de renners veel risico, bovendien belette de regen het vrije zicht
en werden noodgedwongen de tijden
aanzienlijk gedrukt. Dat onder deze
verre van ideale omstandigheden
enkele ongevallen niet konden uitblijven, was dan ook geen wonder.
Elders in dit blad leest U er méér
over, maar het viel tenslotte naar
omstandigheden in alle gevallen
nogal mee.
In de tweede wedstrijd reed voor
het eerst mee onze- plaatsgenoot, de
heer Tump op Ducati. Ondanks de
regen, waardoor hij zich zeer gehandicapt gevoelde, bereikte hij
toch nog een fraaie vijfde plaats.
Hij deed zich kennen als een veelbelovend en geen risico's nemend
rijder, van wie we ongetwijfeld in
de toekomst nog wel belangrijke
dingen kunnen verwachten.
De volledige uitslagen v/aren als
volgt:
Klasse D, 8 ronden, 33,544 km.:
1. Schummelkelel, Geldrop, 21.55.6
= 91.789 km. 2. F.L. v.d. Burg, Den
Haag; 3. H. Bonke, Haarlem. Snelste ronde: Schummelketel in 2.38.4
= 95,295 km.
2de wedstrijd over 8 ronden:
1. S. Luttik, Wormer, in 20.55.6 =
96,176 km.; 2. J. Strijbis, Dirkshorn;
3. R. Vingerhoed, Amsterdam. De
snelste ronde was voor Strijbis in
2.33.6 = 98,273 km.
3de wedstrijd over tien ronden=
41,930 km. 1. D. Scholten, Apeldoorn in 25.46.4 = 97,612 km.; 2. A.
K. Droog, Barsingerhorn; 3. C.W.M.
Weijts, Bergen op Zoom. De snelste
ronde was voor Scholten in 2.29.4
= 101,036 km.
4de wedstrijd over 10 ronden,
1. H. Spahn, Amstelveen in 24.11.8
= 103,972 km.; 2. J.A. Hutten, Apeldoorn; 3. R. de Leeuw, Ter Aar.
De snelste ronde was voor Spahn in
2.22.2 = 106.51 km.
,
5de wedstrijd over 10 ronden:
1. J. Moojen, Edam in 23.00.4 =
109,350 km.; 2. D. S. de Vries, Wormer; 3. H. Stoeten, Amsterdam. De
OP 'T NIPPERTJE
In zijn functie als badman ontdekte de heer C. Bluijs — lid van
de Zandv. Reddings Brigade — zaterdagmiddag een 16-jarige jongen
in bewusteloze toestand in het water. Hij bracht hem naar het strand,
waar hij er met behulp van een
arts in slaagde na geruime tijd de
levensgeesten weer bij de drenkeling op te wekken, die verder geen
nadelige gt-volgen van zijn hachelijke toestand heeft ondervonden.

snelste ronde reed Moojen in £.10.6
= 115.280 km.
.
^.,.
In de handicap-race moesten de
winnaars uit elke klasse met elkaar
de strijd aanbinden. Volgens de berekening moesten 16 rijders tegelijk
over de eindstreep gaan. Daar kwam
echter weinig van terecht. Hutten
toonde zich de snelste. Over de 41.93
km. deed hij 22.41.4 min., hetgeen
neerkomt op een gemiddelde snelheid" van 110,877 km. De Leeuw
werd tweede en Luttik derde. Spahn,
Moojen en De Vries kwamen resp.
op de Se, 6e en 7e plaats. De snelste
ronde reed Spahn in 2.01,6, hetgeen
neerkomt op een gemiddelde. _snélheid van 12-1,34 k,n. per uur, ^

HOut
BOard
triPLEX
VERF
PLAKPLASTIC
en alle andere
„DOE HET ZELF" artikelen.
Stationsplein 13 - Tel. 3346

• •-'-

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ 895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties tnuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 149.—
ƒ168,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

BADHOTEL

Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l - Telefoon 4941
Elke avond 8.30 uur

héren' haarverzp,r'ger

PI A

BECK en haar combo
in de WIENER BONBONNIERE.

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten

In, de BIER- en» WIJNKELDER
elke avond 8.30 uur de bekende entertainer

Wim Bos
met als speciale attractie: zingende bediening

DOLF en CORRY
U kunt tuch ook rekenen en
vergelijken !

20% KORTING
op alle
stoomgoederen

Radiatoren en
Plintverwarming
/TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

mits gebracht en cchaald b(|
GHEM. WASSERIJ en

KEYSER
voorjaar 1964
SALON DE COIFFURE

KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653
Ook voor stoppagc

Haltestraat 63 - Xelef. 2214
Maandags gesloten.

Dranken bestellen? QAAO
Brokmeier bellen! L\J\JL
S.v.p. ttfdiff voor VADERDAG!

'• Maandags gesloten

f-a. L. ftaUedutt &
1923-1963 - Interieurverzorging - TELEF. 2596 - 3759 - 4015
TAPIFLEX voor winkel, hal, trap en
kamer. Bestand tegen naaldhakken. Vrijwel geen onderhoud. Grote slrjtageweerstand. Geluiddempend. Voetwarm.
20 moderne kleurschakeringen.
Ook onze Heuga Bouclé Tapijten en'alle
tapijten in verschillende breedtes.
Ook voor het BETERE BEHANGWERK.
Gordijnen, bedden, dekens en ledikanten.

Haitestr. 27-29, Tel. 2596, Zandvoort

Italiaanse

Zomerschoenen

Annex reparatieafdeling.
GROTE KROCHT, doch nu aan de overzijde!

,/t Tuinbouwhyis"
Herenweg 149, uk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

HEEMSTEDE

Voor zelf tuinieren
leveren wy U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ASEF kunstmest voor tuinen en bordessen.
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GROTE COLLECTIE TUINMEUBELEN.
Grasmaaimachines - Motormaaiers - Tuinsproeiers - Tuinslang.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN GRASZADEN.
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prysverhoging thuisbezorgd!
wy geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant
„Tuingrereedschappen" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
Voor VADERDAG een grote collectie
NUTTIGE en-PRAKTISCHE GESCHENKEN!
LAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!

Nog één week

Zal strand bij
Scheveningen verdwijnen?
Ernstige bezorgdheid in Haagse gemeenteraad
DE HAAGSE REDACTEUR VAN
„TROUW" BERICHTTE DINSDAG
HET VOLGENDE:
Dreigt Scheveningen op den duur
zijn strand en daarmee zijn toerisme kw«t te raken? Volgens het
Haagse gemeenteraadslid ^de heer
Jac. den Duik is er reden tot ernstige bezorgdheid. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandagmiddag sprak hij somber: „De
toestand is zorgwekkend. Steeds
meer zand van het Scheveningse
strand wordt door zuid-noord-stromingen langs de kust in noordelijke
richting afgevoerd. Ik vrees, dat
een groot deel van het strand hierdoor zal verdwönen. Met alle schadelijke gevolgen van dien voor de
badplaats en voor de recreatie van
de Haagse burgerij.
Mr. A. J. Dankclman, de wéthouder voor openbare werken,
deelde de bezorgdheid van de heer
Den Duik. „Door de verplaatsing
van al dat zand evenwydig aan het
strand naar het noorden komt er by
Noordwijk wel wat bij, maar het
gaat om onze eigen* stranden heen",
zei hu. Met het opspuiten van zand
van elders is destijds wel 'geprobeerd, de verplaatsing van het
Scheveningse zand te ondervangen,
maar die maatregel had in verhouding met de grote kosten die zij
vergde toch niet veel resultaat.
Het gemeentebestuur van Den
Haag is al te rade gegaan bij het
waterloopkundig laboratorium en
heeft nu maar de hoop gevestigd op
de spoedige aanleg (door het r«k)
van een nieuwe buitenhaven met
lange pieren, die het kostbare zand
beter zullen tegenhouden. De verbreding van de voetglooiïng aan de
strandmuur, die over een afstand
van 260 meter is ondergraven, kost
de gemeente inmiddels ƒ 190.000,—.
ONS COMMENTAAR.
Van vele zijden ontvingen wij deze
week het verzoek om nader commentaar op bovenstaand bericht,
daar vele van onze trouwe lezers
zich herinnerden, dat wij m het
Zandvoorts Nieuwsblad van 5 april
1963 een uitvoerige beschouwing
hadden gewijd aan de zorgelijke
zandpositie van het Scheveningse
strand. In een interview met de
oude strandpachter v.d. Klauw vertelde hij ons:
„hoe vroeger de thans 4 meter
hoge muur nauwelijks te zien was.
Men liep eenvoudig van de Boulevard af zo het strand op. Wie
nu op de Boulevard loopt ziet 4 a
5 meter diep op het strandleven.
De muur is steeds hoger en
hoger geworden, het
str^rul
dieper en dieper
Er is geen
zand meer op het Scheveningse

PHILIPS TELEVISIE

Dan staat vader weer in
het middelpunt!
Waar vindt U de grootste keus?
Bij de speciaalzaak van Zandvoort
voor herenkleding en herenmode.
WEEKENDERS en SPORTSHIRTS in een overweldigende variatie, van ƒ 7,90 tot ƒ 24,—
OVERHEMDEN, tricot nylon, Belofast en noiron, van ƒ 9,80 tot ƒ 19,75
PULLOVERS en TRUIEN,
in de nieuwste kleuren,

ƒ 17,90 tot ƒ 42,—

DASSEN in Terlenka, Trevira en Terylene '
van ƒ3,75 tot ƒ6,75
SOKKEN in alle kleuren van de regenboog,
in alle prijsklassen.
KHAKI PANTALONS in diverse kleuren,
ƒ12,90 tot ƒ15,90
SHIRTS

van ƒ 9,73 tot ƒ 15,90

ZIJDEN SHAWLS en WEEKEND SHAWLS,
m tientallen kleuren.
PANTALONS in Terlenka, van ƒ 26,- tot ƒ 44,En verder alles waar vader maar mee aangekleed kan worden in een ruime keus tegen
aantrekkelijke pryzen.

l

48 cm beeld vanaf
ƒ 725,—
59 cm. beeld vanaf
'ƒ 898,PHILIPS PORTABLE RADIO en
AUTO-RADIO, vanaf
ƒ99,PHILIPS BANDRECORDERS en PLATENSPELERS en vele andere Philips producten.
Komt U eens kijken en luisteren. Wij regelen
op prettige wijze do betaling met U.
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en. Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

F.H. PENAAT
Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

KERKSTR.20 • TEL:3136

«LEBRU»
Eet nu goedkoop vlees
met verse kip van

POELIERSBEDRIJF
VAN BENTEN

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

II juni vaderdag
Geef voor Vaderdag een mooie
PORTEMONNAIE. Wij hebben ze vanaf ƒ6,75.

BRAADKIPPEN
SOEPKIPPEN
BRAADSTUKKEN.
Alles uit eigen mestcry.
WEEKEND-RECLAME:
EIEREN/ zó van de boer, 10 stuks . . . . 99 et.
Bij aankoop van kip:
een LITERPOT APPELMOES voor
49 et.

PORTEFEUILLES
SLEUTELHOUDER
SLEUTELRING
DIPLOMATENTAS
ACTETAS
ANKLETS

STATIONSSTRAAT 2a - TELEFOON 2358
ZANDVOORT

UW ADRES:

Wij bezorgen Uw bestellingen ook thuis.

DRUKPUNT OP DE KUST.
Waarom hebben we destijds dit
artikel geschreven? N.l. in verband
met de verlenging van de IJmuidense pieren met méér dan 2000 m.
Hierdoor zal het drukpunt op de
kust (dat nu bij het Bloemendaalse
strand ligt) veel verder naar het
Zuiden komen (dus vóór Zandvoort).
De zand-verarmmg in Scheveningen
is een govolg van een te geringe
afzet van zand uit het zeewater.
Het wordt met de vloedstroom om
de kop van de (te korte) pieren van
de havenmond gevoerd en op een
punt veel Noordeiyker dan Scheveningen komt de eerste bezinkmg.
Wij hebtoen gesteld (en we blijven
hierbij de theorie van wijlen Jaap
Termes trouw), dat de uitvoering
van de Delta-werken een verhoogde
stroomdruk langs de gehele Nederlandse kust zal veroorzaken en dit
gevoegd aan de invloed van de verlengde N Umuidense pieren maakt,
dat wij voor het Zandvoortse strand
in de toekomst ook zekere govaren
zien opdoemen. We releveerden destij ds in ons artikel het (totaal!) verdwijnen van het badstrand in Huisduinen, nu is het de badplaats
Scheveningen, die geconfronteerd
wordt met de meedogenloze wetten
van de natuur.
KUNSTMATIGE WEERSTANDEN
In ons artikel van 5 april 1963
hebben we gewezen op het grote
nut van kunstmatige weerstanden
aan de kust, die de zand-afzet uit
het water kunnen bevorderen. De
Scheveningse wandelpier heeft —
en dit heeft men ons getoond —
reeds beduidend zand-aanwinnend
ewerkt, al kan deze invloed nooit
an die-betekenis worden, dat~desituatie er door gered zal worden.
We hebben toen tevens gewezen op
de zeer gunstige invloed van de
Zandvoortse pierbouw op het behoud van ons mooie brede strand,
ook in de toekomst.
Want de verlenging van de
Umuidense pieren zal zonder tv/ijfel (al is dat eerst over ± 10 jaar)
in Zandvoorl nog wel eens stof tot
discussie geven!
ledere poging echter om bij voorbaat reeds maatregelen te beramen
lijkt ons aantrekkelijker dan straks
te moeten vaststellen, dat de badplaats Zandvoort óók lijdende is
aan (kust-)evenwichtsstoorms
Want zoiets verhelpt men niet
van vandaag op morgen
Zandvoort, juni 1964.
Steen.

f

PUROL-POEDER

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166
BURGERLIJKE STAND
Geboren: Peter, z. van R. v. Keulen
en E. Douma. Ehsabeth Margaretha, 'd. van J. W. Eijkolboom en
M. van Groen. Astrid L. M., d. v.
P. R. M. Lemmens en A. A. M.
Stokman. Marleentje, d. van W.A.
Kniese en H. Coenen.
Geboren buiten de gemeente:
Jan j aap Joost, z. van J. van Veenstra en E. Schoustra. Nicole V.M.,
dochter van A.^Burgerhout en A.
Schlanker.
Ondertrouwd: F. H. Freier en F. G':
Bruijning. P. M. H. Wagner en
E. H. J. de Wit.
Overleden: Pieter Nuisker, 86 jr.,
geh. gew. met B. Beekman. Wilhelmina Paauw, 81 jf., wonende
te Haarlem. Gerardus A. M.'Beukers, 71 jr., wonende te Haarlem.
Johannes Th. Ke'rsten$l69
jr., geh.
met M. S. Klein.
"'J'
Overleden buiten de gemeente:
Johanna J. Plankman, 76 jaar,
geh. met P. J. Janssen.
FRAAI SUCCES VOOR,RESERVE
GEMEENTEPOLITIE
Onder leiding1 van adjudant M.
J. Methorst heeft het korps van de
Zandvoortse reserve-gemeentepolitie
zaterdag j.I. met 33 man deelgenomen aan de jaarljjkse Nationale Reservistenmars over twintig kilometer te Amersfoort, waaraan ditmaal
voor het eerst een defilé verbonden
was voor H. M. de Koningin voor
het paleis Soestdijk. Onder 'de talrijke deelnemende korpsen maakte
de Zandvoortse afdeling een dusdanig kranig figuur, dat men de eerste prijs verwierf, welke uitslag met
groot enthousiasme ontvangen werd.
Binnenkort zal in Zandvoort een
avond worden belegd, om de Zandvoortse politie-reservisten voor dit
fraaie succes te huldigen.
LEERLINGEN-UITVOERING
De jaarlijkse uitvoering van de
Zandvoortse piano-leerlingen van
mevr. Aad Plas-v.d. Zwaai en vioolen cello-leerlingen -van de heer Jan
Plas, zal plaats hebben, op zaterdag
13 juni in de muziekzaal van het
Gemeenschapshuis. Met begeleiding
van het strijkorkest onder leiding
van de heer Plas zal ten besluite
van de avond door een piano-leerling van mevrouw Plas het pianoconcert van Joh. Chr. Bach worden
uitgevoerd.
DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van.de huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTEUS
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout,
Van Lennepweg 57, telefoon 4294.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag as.: Dr. W. Baljet, Kenaupark 13, Haarlem, tel. 02507-14524.
APOTHEKEN:
Van 15 mei tot 15 september zullen de beide te Zandvoort gevestigde apotheken: de Zandvoortse
apotheek, Haltestraat 8, telef. 3185
en de Zeestraat-apotheek, M. J.
Kerkhoven-Nieuwenhuis, Zeestr. 71
telef. 3073 alle ddgen (ook 's zondags) geopend zijn.

Mot grote blijdschap.geven,
wij U
kennis vanJ de -geboorte van :cmze
,zpon en ons broertje
ïf
JAN. •:~
Bij het 'H. Doopsel ontving het de
nanen
.
. „
"-;
JAN PETRUS MARIA
H. B. M. Baars (
G. Baars-Schweinsbergen
/'
' Petra
!
Zandvoort, 6 juni 1964.
Zeestraat 62 w
,
Enige algemene kennisgeving
Tot onze diepe droefheid
ging plotseling van ons heen
onze zuster *

Annie van der Meij
op de leeftijd(lvan 43 jaar. .
Uit aller naam:,
....
S. H. van der Meij
Amsterdam, 5 juni 1964.
De begrafenis heeft in alle
stilte plaats gehad op de
Algemene begraafplaats "
te Zandvoort.
GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK'
Adventskerk, Leeuwerikelaan, Aerdenhout, 9 uur: Ds. H. W. Wierda
,van Haarlem-Noord.
Zandvoort, 10.30 en 7 uur:
Ds. H.W/Wierda, Haarlem-Noord.
HERVORMDE KERK ;
Zondag a.s. 10 30 uur: Ds. C. de^ Ru.
18 uur: Geen dienst.
T'
1030 uur: Jeugdkapel in het jeügdhuis. Spreker de heer A. L. Moll.
PAROCHIE H. AGATHA;
H.H. Missen o£>' zondag: 6.30, J7.30,
930 (Hoogmis) en »a 1.30 uur.- Te
19.30 uur avondmis. Noord: 8.30 en
11.30 uur in de Beatrixschool.
In de week H.H. Missen te 7,' 7.45
en 9 uur.
. ~ "' ^~
NED.

PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15 »
Zondag a.s. 10.30 uur r Dr.''A. "van
Biemen (N.H.) -Bentveld.
Het Huis in'de"Duirïen, 19:3(T"uur:
Ds. J.Heidinga~~(N.H.f Haarlèm-N.
(Uitsluitend voor bewoners tehuis).
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maanden juni,, juli
en augustus geen samenkomsten.
l

^ V

JEHOVAHV GETUIGEN '
Maandag 20-21 uur,Gemeenschappelijke bijbelstudie."- Zondag 9 "uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem ,Drarjerstraat 5.
•
Bfl feest of party,
i
LEFFERTS dranken erbU! Telef. 2254
'
Telef. 2150

Onrustige Zenuwen?
Ml|nhardt'« Zerïuw»aB!ett«n

'

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - ' Zandvoort
Telef. 3394 -

Voor alle
verzekeringen

By feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

Vaderdag
sigarendag!
Zie onze enorme sortering.
,,,
U slaagt bij ons naar vader's wens
En krijgt vader's waardering!
SPECIAALZAAK VOOR
HERENHODE en HERENKLEDING

strand, zelfs niet voor een Kleine
verhoging om een strandtcnt op
te zetten. Wie geen bulldozer
huurt om bij eb de eerste bank
wat af te 'schuimen, zal zand
moeten kopen (a ƒ8,— per m3)."
(De zee heeft deze muur intussen
— zie het bericht — zelfs reeds
over een afstand van 260 m. ondergraven). Wij schreven voorts:
„Deze zandverarming is een verontrustend teken daar in'Scheveningen. Het is (nog) geen gevolg
van de afsluiting door het Deltaplan, waartegen wijlen Jaap Termes ageerde tijdens zijn leven,
want hij voorspelde toen een nóg
ernstiger beeld. Bij de stormramp
van 1953 heeft Scheveningen veel,
onnoemelijk veel zand verloren,
terwijl het strand toch al niet zo
breed was (men heeft er slechts
2 zandbanken en zandvoort 4!)".

-puistjes

STROPDAS
met bijpassende
HERENSOKKEN
HEREN SHAWL
HEREN SUèDE VEST
RIJBEWIJSETUI

«LEBRU»

bruining
en bescherming

een unieke collectie keramisch werk van dekunstenaar jaap dommisse kunt u de hele
maand juhi vrijblijvend bezichtigen in ~„ rf;.- '•

Picmaderm f'2.95

VIERING JUBILEUM
PASTOOR A. H. CLEOPHAS
De viering van het jubileum van
Zandvoorts pastoor A. H. Cleophas,
die zondag as. het feit herdenkt,
dat hij vóór veertig jaren tot priester werd gewijd, zal a.s. zaterdag
worden ingezet met een intocht in
de gemeente, welke des avonds om
7 uur aanvangt. Om half acht volgt
dan een plechtig lof in de parochiekerk St, Agatha, aan de Grote
Krocht.
Op de jubileumdag, zondag 14 juni,
wordt door de jubilaris 'n plechtige
hoogmis opgedragen om half tien,
waarna om drie uur de officiële
huldiging in het kerkgebouw zal
plaats hebben, ^an .ongeveer 4 uur
des midda'gs af .zal 'dan jf voor een
ieder gelegenheid zijn de jubilaris
geluk te wensen tijdens een te nouden receptie in het' Parochiehuis.
ONGEVALLEN OP CIRCUIT
Op het Zandvoortse circuit hebben zich het afgelopen weekend
verscheidene ongevallen voorgedaan.Tijdens de training voor de
standaardmotorraces, die door de
K.N.M.V. zondag j.I. werden gehou' den, sloeg in de bocht bij de Vrjverhut zaterdagmiddag j.I. een 35
jarige rijder uit Dordrecht verscheidene malen over de kop. Met een
gebroken pols en een schedelbasisfractuur moest hij in ernstige toestand naar het Grote Gasthuis in
Haarlem worden overgebracht. Op
het door de hevige regenval spekgladde circuit slipten zondagmiddag
tijdens de wedstrijden verschillende rijders. Een 23 jarige Inwoner
uit Heilo liep daarbij een zware
hersenschudding op en moest eveneens naar het Grote Gasthuis worden vervoerd. Een rijder, afkomstig
uit Kampen en een uit Krommenie
'kregen lichtere kwetsuren en konderi, na op het circuit te zijn behan* '
deld, naar huis terugkeren.

de. groene,
kunstnijverheid

hallestraat 19, tel. 3469

Polaroid zonnebrillen
* u. •

• Steeds voorradig!

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien
TELEF. 2174 - HALTESTRAAT S
Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

Op monturen
vastgestelde -vergoeding.
» '"'-

l

•*

•-

,v

Slagerij.?.
\
H ENK VAN Et Dl K
JAN STEENSTRAAT Ib

-

TELEFOON 2682

750 GRAM SCHOUDERCARBONADE .. ƒ4,50
750 GRAM PRACHT OSSELAPPEN . . . . ƒ4,50

,

t '~

}

;

' *

VOOR DE BOTERHAM:
150 gr. Gel. Lever
'. SS et.
250 gr. Leverworst . . . . 80 et.
150 gr. Pekelvlees . . . . 98 et.
150 gr. Pork '.'
.V 65 Ct.
250gr.Gek. Worst . . . . 95et.
i 100 gr. Gebakt, 100 gr. poulet en l mergstaaf
ƒ 1,35

\

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ fftf,

j

„BROKMEIER" A°1896

ZANDVOORT
Haltestraat 50 c- Tel. 02507 - 2002

geeft

GRATIS J

'

De

'

OLYMPISCH SPEL

Overhemden

VRIJDAG 12 JUNI - 8 UUR

Oordeel te Neurenberg

grootste sortering vindt U bij de

met Spencer Tracy - Burt Lancaster - Richard
Widmark e.a. In Neurenberg, het bastion der
bruine horde wacht de millioenvoudige moordenaars hun straf. Een alles onthullende film
zoals de wereld nog nooit heeft gezien.
(Toegang 14 jaar).

N.V. Ijzerhandel
„Zandvoort11

t

'4

MONOPOLI

] Geef vader een goed stuk gereedschap

Verras vader met „iets goeds".
Wij brengen U een keur van geschenken!
•'• (Geschenken, fijn om te geven, maar
o t, „, nog fijner om te ontvangen!)

Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Vaderdag

t/erf Van frettewinkel

VADERDAG
*

HEEMSTEDE / AERDENHOUT

Vraagt naar onze speciale wtfnaanbiedingen!

Dé speciaalzaak In wijnen en gedistilleerd

21 JUNI

1

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

Swaluëstraai 9

-

Telefoon 2418 .

ZATERDAG 13 en ZONDAG 14 JUNI - 8 UUR

Alias Jesse James

Alle tuinbenodigdheden

Weekendshirts

met? Bob Hope - Rhonda Fleming - Wendell
Coréy - Jim Davis e.a. Dit is een film van de
daverende dwaasheid, de klaterende kolder en
de dolle lach. Ten top gevoerde dwaasheid.
Geen hoop voor zwartkijkers. (Toegang 14 jr.).

KOELKASTEN - VERFWAREN - BUITENBIJTS

Polo-shirts

Sleutel bijmaken, klaar terwijl U. wacht!

Ariklets en sokken- *
.:

'Zakdoeken

•DOE EEN GOEDE KEUZE!
HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS?
dat is het devies van:

Pyama's

Slagerij D. BOON

Badjassen

SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
- .
^ANDVOORT

enz

i-i-

- enz.
,.

i ,'

,,

Wipt U even bij ons binnen en ,uw ,
„geschenk"problemen zij n •> opgelost! , u

•'

MAANDAG 15, DINSDAG 16 en WOENSDAG
17 JUNI - 8 UUR

Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
' Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,

Anth. Bakels N.V.

Arsenicum en oude kant

WAT ZIJN DE VERLANGENS VAN VADER?

met Cary Grant - Friscilla. Lane.
Het verrukkelijke verhaal van de twee oude
tantetjes, die moorden uit aardigheid.
(Toegang 14 jaar).

We weten het niet altijd, maar een haarlotion,
after shave of goede bnllantine komt steeds
van pas. Of als vader zich nog ouderwets
scheert (electrisch) hebben wij een keur van
SCHEERAPPARATEN, zoals Gillette (met 9
mogelijkheden), Eversharp en Pal.
Schoner, gladder, prettiger.

ZONDAG 14 JUNI -

TELEFOON 2513

Fa. GANSNER & Co.

voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14

• (Toegang alle leeftijden).

2550

Houdt U maar op
met zoeken!

TELEFOON 2462

SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

Vaderdag-cadeau nu geen
probleem meer.

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHQOL

Ook AUTOVERHUUR
;. zonder chauffeur
V.W.

-

OPEL ~- TA1JNUS 17 M

GROTE KROC9T 18

..• TAXI 2600

olie-, kolen- en
gashaarden

Iedere man springt een gat in de lucht als hij
iets voor z'n auto (of toekomstige auto) krijgt.
Ga een3 kijken bij de auto-accessoires van N.V.
Autobedrijf van Yperen in Zandvoort. Fantastisch gesorteerd in nuttige en sportieve autoaccessoires. (Van autohandschoenen tot opvoersets).
Neem Uw man of zoon mee, dan kunnen ze
gelijk eens rondkijken in ons prachtige bedrijf
(o.a. washmobile).

„C. L.

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFOKNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

Voor al Uw rijbewijzen
Luxe .auto - vrachtauto - scooter

e.a.

Brederodestraat 66

2.30 UUR

Serengeti mag niet sterven

Verder verkrijgbaar: zeep, lipstick, crème, parfums, deoderant on een uitgebreide collectie
ZONNEBRAND ARTIKELEN.

Spoetdee's

D. BOON UW SLAGER! . . .

Sinds 1874
KERKSTRAAT 29-31

21 juni vaderdag

Telefoon 4419

N.V.

AUTOBEDRIJF

VAN YPEREN
21 juni .vaderdag
Geef vader een goede

'

'

. of een zonnebril
'bestaande bril. .
Grote sortering
ZONNEBRILLEN
POLAROID
ZONNEBRILLEN
BRILMONT.UREN
BRILETUI's"
L LEESGLAZEN -

ZONNEBRIL
op , sterkte van vaders

VELDKIJKERS
PRISMA KIJKERS
ZAKMESSEN
NAGELKNIPPERS
THERMOMETERS
BAROMETERS

Opticien A.G. Slinger
Gedipl. Opticien

-

Optiek - Staalwaren

GROTE KROCHT 20a
TELEFOON 4395
Erkend -leverancier alle ziekenfondsen.

Een Koelkast
voor het hele gezin!

Z A N D V O O R T

Schildersbedrijf

Op vaderdag wordt voor vader

PARALLELWEG 34

C. J.PAAP

Wassen - Doorsmeren. - Simca service
Accessoires

Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

een goed horloge...
een beste vriend
OLMA horloges zijn kwaliteitsprodukten der Zwitserse
horloge-industrie.
OLMA geeft U een grote keuze
in modellen,
In prijzen vanaf f 56.-

•

By feestklankcn:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

OLMA horloges koopt U In
bij-de-tijd-zijnde zaken.

*
•
+

Krijgt U gasten?

OLMA
C. Waianing

Geen bezwaar l

+

WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid l

*
•

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Erkend horloger
*

Telefoon 2O71

Kostverlorenstraat 68

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Een echte gezinsauto

•

Laat het repareren door
ervaren, reparatrfce.

j

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3

Telef. 2129

- . PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT

voor Vaderdag!
HANDRADIO's alle merken en prijzen
vanaf ƒ17,50
ELECTR. SCHEERAPPARATEN, o.a.
Phili-Shave, Braun, Remmgton v.a./39,50
PHILI-SHAVE TONDEUSE
ƒ7,50
ZAKLANTAARNS, v.a
ƒ1,75
AUTOPECHLAMPEN v.a
ƒ 4,50
BUREAULAMPEN v.a
ƒ6,95
LIGSTOELEN, diverse prijzen v.a. ƒ9,95
VISSTOELTJE
ƒ4,25
ELECTR. BROODROOSTER .... ƒ27,50
enz. enz.
U slaagt bij ons altijd!
Doet Uw inkopen bij de

Fa. Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7

TELEF. 2974

EEN TAXI?

Zondag 21 juni Vaderdag
AFTER SHAVE LOTIONS
HEREN EAU DE COLOGNE
HEREN ZEEP
HAARLOTIONS
HEREN TOILETTASSEN
PERSONEN-SCHALEN enz. enz.

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

„Wij regelens op prettige wijze
de betaling met U.

CADEAUX

Mevr. Hose

ToHensstraat 31 - Zandvoprt
Telef. 4823
IGNIS koelkast, 130 1. joh., 49 cm. breed,, met
emallle binnenwand en autom.' ontdooier ƒ 298;Nihil stroomverbruik.
De Marijnen koelkast van 130 tot 310 Itr. inhoud
- _ < „ -JVanaf ƒ 325,-. *
Alle maten en. 'merken uit voorraad leverbaar!

TELEF. 02507-2391

DROGISTERIJ- D O 11 W M A N
PARFUMERIE
D W U W 1*1 M M
Gediplomeerd drogist
Oranjestraat 7 -

Telef. 2327

Zandvoort - Kostverlorenstr. 7 - Tel. 02507-2534

F
t.

Akersloot
'betaalt voor.lompen 30 et.'per kg. Tijdschriften
en kranten 5 et., karton 4 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 50 et.;' roodkoper ƒ1,85; geelkoper ƒ1,30,
alles per kg. TapQt en gewatt. deken 8 et. p. kg.
i Geysers, baden,, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.
,
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prijs,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ 4795,- tot f 4995,-.
VIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.

Autoverhuur
ZANDVOORT

Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Garage Jac. Versteege & Zonen

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Pakvcldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedryfszeker.

MODERNE WAGENS ...

fijnproever prefereert! LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
.

>•

..,

"

*~

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

KERKSTRAAT 9 • TELEFOON 215O
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

•

*
•
•
•

ERKENDE PHILIPS
I1DI1 SERVICE

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS -

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

Voetkundige

SCHOONHEIDS- EN
VERMAGERINGSSALON

TE KOOP: FIAT 1400, in
z. goede staat. Weinig gelopen. Billijke prijs.
Haarlemmerstraat 16.
TE KOOP: l pers. led. m.
spiraalbed. Harris kinderwagen, v. Delft wandelwagen, v.Delft kinderstoel en
een grote commode. Mevr.
Kimman, Houtplein 25rd.,
Haarlem, Tel. 02500-15018.

Hout- en boardhandel

.CENTRUM'

Naast dr. Flieringa
Brederodestraat l
METSELZAND
PORTLAND CEMENT
CARBOLINEUM
Eternieten
BLOEMBAKKEN
TUINVAZEN
RONDE TAPSE
TAFELPOTEN,
verschillende maten.
POLYCEL
PLAFONDPLAATJES
HEKPALEN
BOKKEPOOTJES
KIPPEGAAS
ALABASTINE
KUBUSVERF
LO.ODW1TPLAMUUR
LADDERVERHUtJR
Voor kamcrwandeii,
lambrizcringcn enz.:
HOUT O LUX
PARANA PINE
Dagelijks geopend.
Jb. SLAGVELD

HUUR Philips-TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767
en 's avonds 02964 - 17971
GEVRAAGD in gezellig
gezin m. 2 k. (4 en 5 j.):
per l juli of late..- een lief
en beschaafd MEISJE v.
8.30-13.30. Mevr. v. Oostrum, Tjerk Hiddesstr. 6,
flat 4, telef. 3647.
Huur een wasmachine of
combinatie. Zeer gunstige
voorwaarden. Geen vooruitbetaling. Recht van
koop. VELO, Rivier Vismarkt 3, Haarlem, tel.10117
VELO, Zeestr. 37, Zandvoort, tel. 4590.
2e PROGRAMMA
zonder uw toestel omtebouv/en (al is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
programma. Met garantie,
gem. betaling Antennebouw
J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel. 4307.
WEG GRIJS HAAR!
U hoeft niet grijs te zijn!
Borstel met Crème Marchal en binnen 3 minuten
verdwijnen grijze haren.
Volmaakt
onschadelijk,
geen hinderlijke nagroei.
Gratis folder krijgt U bij:
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107
TE KOOP AANGEB.:
lange witte bruidsjapon,
m. 38-40. HaarLstraat 90a.
NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
W. Dratferstr. 12, Tel. 3751
OORIJZER met toebehoren of onderdelen te koop
gevraagd door Wurff-lid.
Br. no. 10-9 Kerkstraat 28.
TE KOOP: Luxaflex, geel,
z.g.a.n. 1x2,90 m. lang
2.30 m. hoog / 75,-. l x
4.00 m. lang 2.30 m. hoog
/100,-. Discotaria, Thorbockestraat 15.
Woninginrichting
HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.
Marchal speciaal shampoo
is alles wat de wetenschap
vandaag vermag om Uw
haar blijvend gezond te
houden.
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107
heeft het!
Vraag gratis brochure.
TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ19,—. Bü afname
24 stuks 20% korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947406.

Voor Uw drukwerk:
Drukkerij Van Petegem & Zn.
1t

pak-maar-mee prijzen
uit het enorme Albert Heijn-assortiment

Wij spreken de wens uit, dat een ieder mot deze gedwongen maatrcgcl, na verloop van enige tijd, tevreden kan zijn. Wij verzoeken
daarom Uw volle medewerking, dat deze regeling zal slagen.
DE GEZAMENLIJKE BAKKERS.

COBI BEEK-MEISNER

Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ctTapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et., lood 62
et, zink 55 et. Alles p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!

ZIET ONZE SHOWROOM

In de AH-filialen 2000 tul 7000 artikelen

HIERONDER WORDEN DE PRIJZEN VOOR HET BROOD BEKEND
GEMAAKT ZOALS DEZE DOOR DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN ZIJN VASTGESTELD:
Gesneden
heel half
heel half
33
57
GEWOON WIT
29
65
38
MELK
68
34
75
TARVO
63
66
BRUINBROOD
51
27
62
31

SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Pedicure - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

Bert geeft de
hoogste waarde!

Betaling desgewenst in overleg

Wij spreken de wens uit, dat de moeilijkheden tot een minimum
beperkt blijven, maar indien U een gegronde klacht mocht hebben,
dan kunt U deze schriftelijk kenbaar maken bij G. Dekker Jzn.,
Floresstraat 74, Haarlem, secretaris Contactkommissie te Zandvoort.

AMANDA BALKE

TE KOOP: 2 STAPELBEDDEN. Tel. 4999.

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio, en televisietoestellen.

Sanering van de wijken bij de
dagelijkse brooddistributie

Afwezig

Vanaf ƒ9,— per maand
huurt U thans een wasmachine met recht van
koop. Geen vooruitbetaling
VELO, Rivier Vismarkt 3,
Haarlem, tel. 10117.
VELO, Zeestr. 37, Zandvoort, tel. 4590.
AANGEBODEN t.e.a.b.:
Kamerverh.bedr. in centr.
Z.vrt.: 12 kamers. Huur
ƒ 110,- p.m. Gcvr. woning
in rust. omgev. Br. no.
9-6 bureau v.d. blad.

Ko«lkast«n - Stofzuigers

Hel is U reeds bokend dat de gezamenlijke bakkers in Zandvoort,
noodgedwongen een zeer moeilijk besluit hebben moeten nemen, n.l.:

ARTS
ZATERDAG 13 JUNI a.s.

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3652.

BLAUPUNKT

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

J. KEUR

Geachte Huisvrouwen
in Zandvoort!

J. F. ZWERVER

W. Draijerstr. 3, Tel. 3412
Modernste behandelingsmethoden voor o.a. gezichts- en lichaamsmassage, blijvende ontharing,
vermagering, enz.
De salon voor de betere
schoonheidsverzorging.

ERRES

Electro-Radio
Technisch Bureau

Kerkstraat 28

Telefoon 2793

Mosel

Anth. Bakels N.V.

sprankelende, mousserende wijn van de Moezel

Kerkstraat 29-31 - Telef. 2513

VRAAGT voor de diverse afdelingen:

per fles

winkeljuffrouwen
De STICHTING HUIZE STERRE DER ZEE
Hogeweg 82, vraagt:

1 verzorgster
2 huishoudelijke hulpen
X

Bruto-salaris ƒ79,20 per week + AOW/AWWcomp., vak.toelage en huurcompensatie voor
23-jarige en ouder.
Aanmelden bij de directrice.

Per direct gevraagd voor het seizoen

een leerling- of
aank. kok
Goede verdiensten.
HAROCAMO - Kerkstraat 14.

AL DEZE ARTIKELEN MET

ONVOORWAARDELIJKE KWALITEITSGARANTIE

f* l» n n

Doetillnc Dellcata kwaliteit

nn

bnOC. raSuileS div. smakenrollOOgram OS

Gelardeerde Lever
Appelmoes
Grote Repen
Sinaasappeisap

. . 100 gram T1!»
, . 1/1 blik

59

. . O voor

I."

. fors blik

79

diverse soorten . . . zakje 100 gram 4Z

Sperziebonen .
Gelderse Ham

mm- 69
150 gram 79

l iphfraiimilrh frisse
,, Hljnwijn
™• -, . .per fles
„ £,,
y 25
LICIJHuUlllllbil
LlltlOnadeSirOOp sinaasappel flesO.Gltr 95

Echte ChOC. Hagel reuzepak 500 gram l.39

AnanaS Queen blikJeShalve sclujven t, voor l-

Windsor Biskwie .... grote ^ 59 MacQueen Thee

GEVRAAGD:

enige flinke schilders,
halfwas of leerling
Uitsluitend Ie klas onderhoudswerk.
Voor geschikte krachten het gehele jaar werk.
SCHILDERSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE & Zn.
Schoolstraat 9 - Zandvoort - Telefoon 2749

Gevraagd:
centr. verwarmings
monteurs en
hulpmonteurs
„TECHNISCH WERK", J. H. Blasé
Thorbeckestraat 19, Telef. 3270

21 juni Vaderdag...

Geef hem een boek!
Altijd welkom.
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN

Doperwten-fijn
1/1 wifc 89
Gebraden Gehakt mjus biik4banen 85
AH-6V2-PiIs . . .melk,
. in beter-bier-blik 49
puur,
Choc. Tabletten extra bitter
100 gram 48
j 95
Riesling x Sylvaner.
per fles
Grapefruitsap . fors mik 79
Zaanse Koehen ds IQ stuks 59
AH-Pindakaasiekwai. pot 85
Gebr. Gehakt . i5o ff ram49
Reuze Ontbijtkoek P. stuk 69
Leverpastei ^o™*
2 voor 79
Knakworst£ r f b e f ik iost.988
Cavelli Vermouth nterfleS2?
Macaroni oiieboogjes aso er. 27

Ahribnypn >halve
.,1 .„ 1275
reuzeblik
HUrlHOZen
g.ranl l.1 98

Maïskorrels DeiMonte wik 98
Mals Rookvlees 100 gram 55
Luncheon Meatbiikaoogr.7910
Groninger Koek ±?«> gram l.
AH-Cakejes . pat 5 stuks 65
Zaanse Korstjes P ak7st.30
Ananasblokjes zakje 175 gr. 45
Pepermunt . . 2r 0 nen29
Tafelbeschuit . grote roi 31
Spaanse tafelwljn
rood of wit

fles

175

'-

Fijne Snij worst .
100 gram
Soepballetjes
Vacuüm Rookworst
doos 13 stuks
Koffiekoeken
Nieuw! Jaffa Gold

VERSTEEGE & ZN.

Pakveldstraat 21

-

Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Pucb, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
VOOR VADERDAG GEEN, BETER ADRES!
Ziet onze showroom l

l.

AH-Lucifers . . per pak 25
Crabmeat cnatka bi. 220 gr. 3.49
Tuinboontjes-fijn 1/2 blik 95
Spaghetti . pak2SQgram43 Kokosbanket. . 250 gram 75
Kapucijners kant en ?& 69 Pf.Winzerschoppen'60p.fl. 195
69 Rosé d'Anjou . . perfles245
London Tonic . . 5flesjes1.10
Tutti .Frutti geseleet. 250 gr. 95
W eek-aanbiedingen
Rozebotteljam . per pot 99
Tomatensoep . w wik 79 69 *Diepvries-Spina/ie soogr. 79
Flan-Pudding .2 pakjes so38 * Haarlak . . . . spuitbus 1?5
Diepvries 3 voor 59
Witte Bonen 2biikjes9s89 *•InCroquetten
de meeste AH-fllialen
in tomatensaus
Volkorenbeschuit perrgi 37
Cocktailworstjcs AH i'w st. -.98
Appelmoes... 3 potten 1.Ontbijtkoekgesn. 25 plakken -79
Instant Pudding . . pakje 30
Theeworstjes . . per stuk 59
Haarversteviger 3 flaoons 75
Zonncbrandolie gr.spuitb. 250
Tandenborstel . per stuk 25
AH-"Viscosespons per stuk 49

De P MC in de praktijk
JAC.

l.09
8595

TéVé Zoute Pinda's 45zotr. 98
Tomatenpurée fa°2^'t 2 k 35

TOLWEG 18 - TELEF. 4321

GARAGE

76
49
99

Mevr. A. Zutt, 3e Schinkelstr. 20. Amsterdam-W., heeft sinds 11/2 jaar de PMC-koelkast 142 liter. „Ik ben er erg blij mee, een
heerlijke kast", zegt ze. „Daarom heb ik' niet
lang geaarzeld en direct de PMC-Castor-Wasautomaat Superdry besteld."

Kom ook naar

Eierkocken . doos 18 stuks 79
Vanille Toffees zak 180 gram 49
Botcrhaimvorst . • 200 gram 49
Blanke Tonijn in olie per blik 89
Haring in tomatensaus 2 blik 75
Carly Toiletzeep . 3 stukken 1.Gcmbcrjam . . . per pot 99
Marmclade . .
, per pot 99
.Rollen Drop . . , . 2 voor 29
. per tube 49
('AH-Mayonaisc
Piccalilly . . .
per potje 43
Bulgaarse Salade . pot 400 gr. 98
MacQueen Theezakjes ds 20 st. 85
Choco Prince . netje 6 stuks 89
Hele Siam Rijst droogk. 600 gr. 52
Gesneden Asperges m.pt. blik 89
Rode Besscngelei . . per pot 98
Tomatensap . . . . blikje 4 9
Kolfiemelk . . . . 3 blikjes 98
Oplbskoflie Bongo pot50 gram 177
AH-Pils
3 flesjes 95
Bannnonschuim . • per zak 49
Karvan Cevitam . • per fles 1.80
Tafelazijn Cordon Bleu per fles 50
Toilctpapicr . pak 4 rollen 50

Albert Heijn

"n~", '*•j*'T*.'*..rls' >

GEMEENTEARCHIEF

ANDVOORT:
IEUWSBIA
24e Jaargang no. 50

..TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK 15 EN RECHT!"

Ernstig kijken is niet zo belangrijk. Dat doet een. aap
altijd, maar alleen omdat hij
jeuk heeft.
Chesterton

19 juni 1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort.Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
. Abonnementsprijs f5,-; franco per post f 7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Anjeractie 1964
De volgende week vindt ook in
deze gemeente weer de Anjeractie plaats.
Verschillende personen uit het
plaatselijk verenigings- en schoolleven boden voor deze geldinzamelingsactie reeds , hun vrijwillige
medewerking aan.
Ook de lagere schooljeugd verzorgt weer een onderdeel van _de
actie, namelijk de verkoop van een
exclusieve foto van de Koninklijke
Familie. De kinderen zullen U deze
fotokaarten aanbieden tegen een
minimumbedrag van ƒ0,25.
Met genoegen vestig ik uw aandacht op deze belangrijke acties.
Ik vertrouw, dat U ze weer met de
grootst mogelijke sympathie tegemoet zult willen treden.
Het Anjerfonds Noord-Holland —
onderafdeling van het Prins Bernhardfonds — heeft ook het afgelopen jaar, dank zij veler medewerking, veel kunnen doen in het balang van de culturele ontwikkeling
in de provincie. Zo werden o.a.
belangrijke subsidiebedragen ter
beschikking gesteld van muziek- on
zangverenigingen, dorps- en gemeenschapshuizen en andere culturele instellingen, waarvan ook enkele in Zandvoort.
Het is van zeer grote betekenis,
dat dit fonds in staat wordt gesteld
zijn arbeid in dezelfde geest voort
te zetten. Om dit mogelijk te maken
doe ik dan ook gaarne een krachtig
beroep op uw financiële hulp.
Moge de Anjeractie 1964 iu Zandvoort een succesvol resultaat opleveren.
De burgemeester van Zandvoort,
VAN FENEMA.

Spontane feestvreugde bij 4O-jarig
priesterschap Pastoor Cleophas

HOTEL 80UWES
Annex CABARET^ EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Op spontane en hartelijke wijze ,liet aanbieden door de twee jongste
Van 19 t.m. 25 juni
heeft Zandvoort zaterdag en zon-'' parochianen, vergezeld van een
elke avond 8.30 uur:
dag j.l. meegeleefd met de viering oorkonde, vermeldende, dat hij de
van het veertig jarig priesterfeest inhoud naar eigen inzicht diende
Het gevierde Italiaanse orkest
van zijn pastoor A. H. P. Cleophas. te besteden. Nog nooit, verklaarde
„Quartetto Salerni"
de
heer
Bosman,
heeft
een
collecte
Niet alleen zijn parochianen gaven van dit meeleven blijk, doch een zó gunstig en spontaan resultaat
*
bij deze enthousiaste huldiging was gehad.
In ons internationale
cabaret
vrijwel geheel Zandvoort betrokken,
en variété-programma:
Namens
de
stichting
„Occumeom dan nog maar niet te spreken nisch Contact Zandvoort" sprak de
van de zeer velen uit andere vroeFerry Kurrucz
predikant Ds. C. de Ru,
gere standplaatsen van de jubila- Hervormde
Musical act
die
oncier
meer
verklaarde
dat
deze
ris die naar de badplaats waren pastoor in deze plaats van snelheid
gekomen, om pastoor Cleophas geTory Boyé
een grote snelheid bereikta in het
luk te wensen.
Deense danseres
veroveren
van
aller
sympatie.
Overduidelijk is deze beide da-, Snelheid ook op het gebied van de
gen wel gebleken, hoezeer deze
Karl en Karina
Oecumene ,want niet voor niets
zich in de drie jaar, die hij thans werd
Engels danspaar
hij
tot
voorzitter
van
de
stichin Zandvoort werkzaam is, in zeer ting gekozen, een nog wel jonge
*
brede kring bemind en geliefd heeft aangelegenheid, waarbij alle begin
's Zondags Matinee van 3-6
gemaakt. Een schat aan bloemen moeilijk
is, doch die door deze symuur, met volledig avonden geschenken, waaronder verscheijubilaris voor elkeen geprogramma.
dene zeer waardevolle, werd aan patieke
wordt gemaakt door
de jubilaris • geschonken, waaronder makkelijk
diens enthousiasme en aktiviteit,
een vptal bijzonder mooie en kostdeze elks vertrouwen heeft
bare kazuifels zgn. „vtffstellen" die waarbij
en schenkt. Namens de stichting
tijdens de Hoogmis van zondaghererf haarDs. de Ru de pastoor een
morgen voor het eerst werden ge- schonk
waardebon
voor
een
binnenkort
te
^'verzorger
dragen als geschenk van enkele pa- verschijnen boekwerk. Ter voorkorochieanen, die onbekend wensten mingi van misverstand zij in dit
te blijven.
verband nog opgemerkt dat de GeHet feest werd ingezet met een reformeerde predikant Ds. P. J. O.
„blijde incomste" in de standplaats de Bruijne van zijn meeleven had
van de jubilaris. In een met twee doen blijken door het zenden van Diaconiehuisstraat 21 - Telef. 3874
een fraai bloemstuk en zelf tot zijn
schimmels bespannen fraaie open
landauwer werd pastoor Cleophas spijt niet aanwezig kon zijn daar 's Maandags de gehele dag gesloten
om 7 uur afgehaald bij „de Tol" en hij met vakantie elders vertoefde.
In zijn dankwoord verklaarde
reed onder grote belangstelling,
voorafgegaan door de muziekkapel pastoor Cleophas zich in Zandvoort
en- het tamboercorps en een groot thuis to gevoelen, omdat men hier
Radiatoren en
aantal kinderen op versierde fict- in tegenstelling tot de grote steden
WIJZIGING SPREEKUUR
Plintverwarming
geen
nummer
in
de
massa
is.
Met
Het spreekuur van de burge- sen en autopeds onder voortdurend
meester van Zandvoort, Mr. H. M. klokgebeier naar de kerk op de het Oecumenisch Contact voelde
.TECHNISCH WERK'
van Fenema, zal inplaats van op Grote Krocht, om tussen een haag spreker zich eveneens zeer gelukkig
en hij hoopte in dit opzicht in de
van bruidsmeisjes, die hem een
woensdag 24 juni worden gehouden
Thorbeckestraat 19, tel. 3270
komende
jaren
in
Zandvoort
met
de
grootse bloemenhulde brachten, de
op vrijdag 26 juni van 10-12 uur.
stichting
nog
veel
te
kunnen
doen.
kerk te betreden, nadet de kapel
'BURGERLIJKE STAND ' -hem voor de kerk een serenade had Met begrip voor eikaars standpunt
zal ongetwijfeld nog veel bereikt
Geboren: Marleentje, d. van W. A. gebracht. Een indrukwekkend lof
Kniese en H. Coenen.
in de fraai met bloemen en vlaggen kunnen worden onder Gods zegen
Geboren buiten de gemeente:
en zich verzekerd wetend van de
versierde kerk werd deze dag het
Jan P. M., z. van H.B.M. Baars einde van de inleiding van de vrede en liefde van Christus, waaren G. Schweinsbergen.
bij deze jubileumdag moed geeft en
feestviering.
Nog even en het is 21 juni,
Adriaan Jan, z. van C. van der In de stampvolle kerk werd de door kracht om verder Ie werken.
vaderdag. Gezellig hè, zo'n
Leden en H. 'de Groot.
Het gemengd parochiekoor wisde jubilaris opgedragen plechtige
hele dag om vader eens
Ondertrouwd: W. H. van den Hoek Hoogmis zondagmorgen om half
selde de sprekers af met het zingen
heerlijk te verwennen en te
en S. M. van Roode. J. W. Eel- tien een indrukwekkend gebeuren, van het Excultate Deo van da Palaten merken, dat we heus
singh en A. Sinnige. W. Koper en waarbij het gemengd parochiekoor lestrina en het Sanctus uit de Mis
wel zien en waarderen wat
A. E. A: M. Everts.
op bijzonder mooie wijze de Mis van Charpentier.
hij allemaal voor ons doet.
Gehuwd: M. Draijer en M.E. Koper. van M. A. Charpentier vertolkte,
Een aangrijpend gebeuren werd
Heeft U al een vaderdag. J. Effern en A.G. v. Soolingen. onder leiding van de organist, de het optreden van de jeugd, die op
plannetje gemaakt? Wat zou
. Holtman en W. Molenaar.
heer J. Stammeyer. In zijn feest- ontroerende wijze een uitvoering
hij nou eens echt leuk vinden.
J.A. des Bouvrie en J.G. Balkstra. predikatie wees pastoor Cleophas gaf van het kinderdeclamatorium
Veronderstel dat U iets koopt,
V. Paap en M. C. M. Stokman.
op de grote blijdschap, die zijn deel „Op reis naar het paradijs" geschrewaar hij niet blij mee is ---Overleden:. Johanna M. F. Misset, was geworden bij de viering van dit ven door kapelaan J. Duin, een opKent U de after-shave-lotion
78 jaar, geh. met Jac. Keerwolf. 40 jarig priester-jubileum.
voering, die terecht grote indruk
„Arden for Men". Speciale
De eigenlijke officiële huldiging maakte.
aanbieding met vapo ƒ 11,75.
had des middags om drie uur plaats
In het Parochiehuis bestond hierZie „Pour vous Madame".
eveneens in de kerk. Talrijke auto- na van vier uur af gelegenheid om
Dit is een mannelijk geurenriteiten, zowel kerkelijke als burger- de jubilaris geluk te wensen. In
(Buiten verantwoordelijkheid
de after-shave-lotion. Daarl«ke, waren hierbij vertegenwoor- een lange rij had men zich voor het
der redactie), t
mede is het cadeau probleem
digd,
onder
meer
het
gemeentebegebouw
opgesteld
om
hiervan
gedus meteen opgelost.
AAN DORUS (OOSTEN)RIJK(ERS stuur met de burgemeester en de bruik te maken en het nam enkele
Bij een bezoek aan onze zaak
Bestei Dorus, jij die altijd
drie wethouders.
uren in beslag, voordat aan dit,hul-»
zult U de gehele collectie
rondloopt op het vaste land,
Bij het betreden van de kerk debetoon een einde kwam waarbij
aantreffen, waaruit U zeer
Wat ben jij toch óók deskundig,
nog
talrijke
geschenken
de
jubilaris
werd de jubilaris een speciaal welzeker een gezellige keus kunt
Als het gaat om schip en want.
ten
deel
vielen.
komstlied toegezongen, waarna kadoen, o.a. Victor Holland
Vroeger als je 'n „snipper"dag had, pelaan J. Duin een l>ort welkomstZandvoort heeft ongetwijfeld deHouse, Old Spice, Dunhill,
Schreef je steeds van 't vieze vuil. woord sprak en vervolgens het ze jubileumdag voor pastoor ClePartner, Moustache, Tabac,
Van de snippers die men gooide
ophas
tot
een
onvergetelijke
dag
gewoord verleende aan burgemeester
d'Or Say e.a.
Zó op straat, nooit in een kuil.
Mr. H. M. van Fenema. Deze wees maakt, een dag tevens vol blüdPARFUMERIE
schap
en
dankbaarheid
en
herinneerop, het een groot voorrecht te
Maar nu mot je motorpetje
achten, hier het woord te mogen ringen aan een welbesteed leven,
In een snelboot, helder wit,
het grote gebod „Hebt Uw
Schrijf je al tweemaal over 't zelfde voeren om tweeërlei redenen, na- waarbü
melijk de voorbeeldige dienstver- naaste lief als Uzelve" ten volle
Je .hebt je „stukkies'1 in 't gelid.
vulling van de jubilerende pastoor door hem in praktijk werd gebracht
Beste Dorus, grote redder,
K.
en diens voortreffelijke samenwerVeeg (nou) maar 't eigen
king
met
de
Zandvoortse
gemeen(straatje schoon. schap. Spreker memoreerde enkele
Kerkstraat 23 - Telef. 2107
Velen zullen je niet lezen,
aktiviteiten
van
pastoor
Cleophas,
Bar-Cabaret-Dancing
Maar veel dank is toch je loon.
tijdens diens thans 3 jarig verblijf
Wordt jij, snippersecretaris,
in Zandvoort, namelijk de voorgeCARAMELLA
U kunt tot li <><ik rckriit u «MI
Nu géén stuurman aan de wal!
nomen bouw van een nieuwe kerk
Stationsplein - Zandvoort
vt-r^i-lü^i'» '
Reddend zwemmer bij Van Maris
in Zandvoort-noord, de aanpassing
Dir. A. Neefs
Is je plicht: Dorus lig pall
van de Rooms Katholieke aan de
20% KORTING
L. J. Breure. binnenkort aan te leggen nieuwe
algemene begraafplaats in Zandop alle
voort en> de"bouw van een nieuw
stoomgoederen
t.m. 17 juli het populaire
gymnastieklokaal aan de MariaDANS- EN SHOW-KWINTET
school, waarvan ook Protestantse
mits
Rphrarht rn gohaalil l>i|
scholen gebruik zullen kunnen maGer Dijkshoorn
ken.
CHEIM. WASSIsni.l en
Van 18 juli t.m. 13 september
Daarnaast "herinnerde de burgeVKRVFRIJ
het populaire
mecster aan zijn persoonlijke symDANS- EN SHOWORKEST
patie voor de jubilaris, omdat deze
KEYSER
in een tijd waarin het materialisme
Hans Overmeer
doelbewust wordt gepropageerd en
KERKSTUAAT 2fi - TKI,. 2653
met zijn Holland-kwartet.
gemanifesteerd om de jeugd los te
Ook voor stoppacr
maken van 'godsdienst en Christelyke moraal, de hoge waarden van
het Christendom weet hoog te houden op een wijze, die ieders bewondering afdwingt. „Moge U Uw zegenryk werk nog lang kunnen
voortzetten tot heil van Uw parochie
Laat zaterdag Uw auto eens wassen!
en de Zandvoorise gemeenschap"
(klaar in een zucht!)
eindigde de burgemeester.
OF
NEEM
EEN ABONNEMENT
Namens de parochianen sprak de
heer W. M. 'B. Bosman, die de jubilaris kenschetste als een minzaam
en begrijpend priester die bij zijn
komst naar Zandvoort kon steunen
N.V. A U T O B E D R I J F
op een 37 jarige ervaring in grote
steden. Daarom heeft men in Zandvoort wat de jubilaris betreft, voor
Z A N D V O O R T
de komende jaren nog grote verWULLUM v.d. WURFF:
wachtinffen. De genegenheid van
PARALLELWEG
34 - TELEF. 02507 - 2391
de parochianen bleek volgens spre't Zal zundag wel weer
ker wel uit de waarde van het caWassen - Doorsmeren - Simca service - Accessoires
'n stropdassie worde.
deau, dat de heer Bosman pastoor
Cleophas vervolgens onder couvert

ê

Ingezonden

^

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

Serie
1964

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren / 49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties tnuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 189,^-MC?
ƒ 99,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

BADHOTEL
. - Hefcynieuwste hotel aan-de'-kust
Boulevard Paulus Loot l - Telefoon 4941
Elke avond 8.30 uur

PI A

BECK en haar combo
**~-'.
in de WIENERT BONBONNIERE.
•• » » e .
In, de BIER- en WIJNKELDER
elke avond 8.30 uur de bekende entertainer

Wim Bos
met als speciale attractie: zingende bediening

DOLF en CORRY
Verwen vader

_

smetteloos zuiver

en maak een keuze uit onze
grote collectie in de parfumerie-afdeling, o.a. Tabac,
Old Spice en Holland House
Parfumerie

«f
v
f

HOut
BOard
triPLEX

Haltestraat 53 - Telef. 3449

M
">

VERF
PLAKPLASTIC
en alle andere
„DOE HET ZELF" artikelen.
Stationsplein 13 - Tel. 3346

Dranken bestellen?
Brolcmeier beilenl
Óók voor Vaderdag-geschenken!

Dansent

.WURF-PRAET"

l 'l

als cadeau voor vaderdag!

VAN YPEREN

Een hoekje in onze showroom

f*

/t

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Koop voor VADERDAG bij BAKELS
Telef. 2513

1874

9O jaar kwaliteit en service

Kerkstr. 29-31

1964

Alles op gebied van FOTO en CIKÉ - Kodak - Agfa - Eumig - Voigtlander etc.
Lederwaren - Portefeuilles - Portemonnaies - Aktetassen - koffers - Sleuteletui's
Herenmodes - Pullovers - Vesten - El Mior en Kerko overhemden - Pyama's - Badartikelen
Onze Pastoor

Op vaderdag wordt voor vader
een goed horloge...
een beste vriend

Niet permanent
Het Amsterdamse Hof heeft dinsdagmorgen j.l. uitspraak gedaan mzake de verordening van de gemeente Zandvoort, waarbij de vakantieflats in het „Schelpcomplex" aan
de Dr. C. A. Gerkestraat, niet voor
permanente bewoning werden aangewezen. Het Hof heeft deze verordening thans bindend verklaard,
waardoor deze van kracht blijft en
deze flats zonder vergunning van
burgemeester en wethouders niet
permanent mogen worden bewoond.
Een langdurige en slepende procedure werd met deze uitspraak
voleindigd. Een procedure tussen het
Gemeentebestuur van Zandvoort en.
Dr. J. W. M. Driessen, die als directeur van een grond- en huizenmaatschappij deze vakantieflats exploiteert Dat deze uitspraak menigeen
zal verrassen, behoeft zeker geen
nader betoog.

OLMA horloges zijn kwaliteitsprodukten der Zwitserse
horloge-industrie.
OLMA geeft U een grote keuze
in modellen,
in prijzen vanaf f 56.OLMA horloges koopt U in
bij-de-tijd-zijnde zaken.

OLMA
c.

Erkend horloger

TeleSoon 2O71

Kostverlorenstraati 68

Herenpantoffel
Het geschenk voor VADERDAG!

Annex reparatieafdeling.
GROTE KROCHT, doch nu aan de overzgüe!

Was U al eens in

PAVILJOEN-CAFÉ- RESTAURANT

HET KARREWIEL
Strand, zee en duinen in ongerepte schoonheid
Een ideaal rustoord na. uw wandeling.
Telefoon 02500 - 57325
Schitterend gelegen aan Hollands Noordzeekust.
PRIMA KEUKEN" - onze koffie wordt door een ieder geroemd!
LUNCH EN DINER TEGEN POPULAIRE PRIJZEN.
BIER EN LIMONADE ELEKTRISCH GEKOELD.

Eigen parkeerterrein en rijwielstalling
LET OP HET ADRES: Kop Zeeweg, einde Noord Boulevard.
Het gehele jaar geopend.
Exploitatie: J. M. A. Groenendaal.

,/t Tuïnbouwhuis11
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

HEEMSTEDE

Voor zelf tuinieren
leveren wij U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ASEF kunstmest voor tuinen en bordessen.
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GROTE COLLECTIE TUINMEUBELEN.
Grasmaaimachines - JVIotormaaicrs - Tuinsproeiers - Tuinslang.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN GRASZADEN.
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prUsverhoging thuisbezorgd!
Wij geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant
„Tuingereedschappen" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
Voor VADERDAG een grote collectie
NUTTIGE en PRAKTISCHE GESCHENKEN!
LAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAEMACHINE SLIJPEN! '

fa. L. BaUedux &
1923-1963 - Interieurverzorging - TELEF. 2596 - 3759 - 4015
TAPIFLEX voor winkel, hal, trap en
kamer. Bestand tegen naaldhakken. Vrijwel geen onderhoud. Grote slijtageweerstand. Geluiddempend. Voetwarm.
20 moderne kleurschakeringen.
Ook onze Heuga Bouclé Tapijten, en alle
tapijten in verschillende breedtes,
Ook voor het BETERE BEHANGWERK.
Gordijnen, bedden, dekens en ledikanten.

Haltestr. 27-29, Tel. 2596, Zandvoort

Een waarschuwing
Een ernstig ongeval had zondagavond j.l. weer op ons circuit plaats.
Om half acht kwam de 26 jarige
R. R. uit Bazel met als mede-inzittende de 29 jarige II. S. eveneens
van Zwitserse nationaliteit, in zijn
pijlsnelle Alfa Romeo-sport uit de
dennen bij paviljoen „De Vijverhut"
en meende met een snelheid, die lag
boven de 150 km. p. u., de bocht
naar het rechte eind te kunnen nemen. Toen hij bemerkte, dat dit
onmogelijk was wilde hij zijn fout
ccorrigeren, doch toen was het reeds
te laat. Door het geven van „tegenstuur" met zulk een snelheid raakte
hij even de rechter wegberm, hetgeen tot gevolg had dat zijn rechter voorwiel onder het chassis werd
gedrukt en de wagen enkele malen
kantelde eerst zijwaarts, daarna
voorwaarts. De bestuurder zat vast
aan de veiligheidsriem en bleef in
de wagen hangen hetgeen hem fataal werd, want met levensgevaarlijke verwondingen moest hij naar
de Mariastichting worden overgebracht, aan welke verwondingen
hij dinsdag j.l. is overleden
Zijn mede-inzittende, die geen
veiligheidsriem cm had, werd
uit de wagen geslingerd en kwam
er met lichtere verwondingpn af.
Opnieuw demonstreerde dit ongeval, dat roekeloos rijden en onervarenheid wat betreft de mogelijkheden van onze racebaan, de oorzaak waren van dit ongeval. Ik
vraag mij daarom af, of het in verband met het optreden van vele i
..bravour-rijders" op ons circuit [
geen aanbeveling zou verdienen bij i
gevaarlijke bochten waarschuwings- i
borden te plaatsen, b.v. met het opschrift: „gevaarlijke bocht", „matig i
Uw snelheid" welke snelheid door >
de directeur van het circuit zou •
moeten worden vastgesteld. Op da- ,
gen, dat er geen wedstrijden zijn
op ons circuit, zouden deze borden
wellicht goede diensten kunnen be- '!
wijzen! Op wedstrijddagen zouden
ze dan weer kunnen verwijderd
worden, want een ervaren coureur
weet zelf wel hoe hij handelen moet
Met het oog op nog meerdere veiligheid van ons circuit lijkt mij het
plaatsen van dergelijke borden zeer
aanbevelenswaardig.
K.
B. en W. waren verhinderd
Naar aanleiding van het feit, dat l
burgemeester en wethouders van i
Zandvoort niet bij de officiële opening van het nieuwe postkantoor
aanwezig waren, hetgeen een enigszins vreemde indruk wekte, hebben
wij burgemeester Mr. H. M. van
Fenema gevraagd, wat hiervan de
oorzaak was.
Deze deelde ons mede, dat met
hem geen overleg
was gepleegd
over de datum van de opening. Hij
ontving slechts de mededeling, dat
deze op 12 juni des middags om half
drie zou plaats vinden, hetgeen
eveneens met de wethouders het geval was. Deze datum was echter
voor de burgemeester reeds bezet
en eveneens voor de drie wethouders.
Bij gepleegd overleg had volgens
Mr. van Fenema wellicht een andere
datum kunnen worden vastgesteld
en dan zou de burgemeester hierbij
bijzonder graag aanwezig zijn geweest, al was het alleen maar om
zijn grote blijdschap uit te spreken
over de totstandkoming van deze
zeer bijzondere en belangrijke aanwinst voor zijn gemeente. Nu was
dit niet mogelijk, hetgeen de burgemeester persoonlijk zeer betreurde.
Wat de raadsleden betreft, deze
hadden geen uitnodiging noch mededeling ontvangen, waarin de verklaring van hun afwezigheid moet
worden gezocht.
Al met al voor de P.T.T. geen beste
beurt!
K.
H O O G W A X E R
Juni:
Strand
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
21 1.11 9.- 13.42 21.30 5.00-11.30
22 1.59 10.—14.23 22.- 6.00-12.30
23 2.37 10.3014.59 23.- 6.30-13.00
24 3.10 11.—15.33 23.30 7.00-13.30
25 3.46 11.3016.10 24.- 7.30-14.00
26 4.19 12.—16.44 24.30 8.30-14.30
27 4.53 0.30
17.17 13.— 9.00-15.00
Samengesteld door P.v.d.MijeKCzn.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Adventskerk, Leeuwerikelaan, Aerdenhout, 9 uur Ds. W. Haverkamp
van Aalsmeer, Voorb. H.Avondmaal
Zandvoort: 10.30 uur: Ds. W. Haverkamp, van Aalsmeer, Voorbcr.
H. Avondmaal.
7.00 uur Ds. J. G. Marseillo van Amsverdam-Slotervaart-Osdorp.

Met grote blijdschap geven wij'TJ
kennis van de geboorte van onze
zoon en ons broertje ^ .,
ADRIANUS JOHANNES ""
Wij noemen hem André
A. J. v. Houten'
C. M. v. Houten-Peerdeman
Ria
Zandvoort, 12 juni 1964
Vondellaan 12

' Met welk een spontane vreugde
en dankbaarheid heeft het Katholieke volksdeel van Zandvoort zondag
j.l. zijn pastoor gehuldigd bij zijn
40-jarig priester-jubileum. En met
met minder spontaniteit en medeleven werd dit feest meebeleefd en
meegevierd door talloze niet-katholieken en belangstellenden, die op
HERVORMDE KERK
deze dag een goede gelegenheid
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. J. Streefkregen om te getuigen van hun
land, pred. te Haarlem.
grote sympatie en hoogachting voor
19 uur: Ds. M. L. W. Schoch, pred.
deze waardige priester.
Bijzondere
te Heemstede. Jeugddienst.
Het is toch wel opmerkelijk en
Onderwerp: Erotiek.
daarom mogen we er op deze plaats
JEUGDDIENST
Medewerking van het kerkkoor.
wel even bij stil staan hoe pastoor
Het Huis in de Duinen:
in~de NED. HERV. KERK
Cleophas in slechts 3 jaar bij onze
19.30 uur: mej. Ds. W. H. Buijs.
Zondag 21 juni 's avonds 7 'u.
bevolking een -populainteit heeft
Jeugdkapcl: bezoek aan openluchtverworven, die slechts een tegen•k Predikant: Ds. M.
theater Bloemendaal (Jeugddienst)
hanger vindt bij een voorganger
SCHOCH, uit Heemstede.
(Pastoor l' Ami), die hier aan het
PAROCHIE H. AGATHA
•fa Onderwerp:
einde van de vorige eeuw de paroH.H. Missen op zondag: 6.30, 7.30,
chie diende. Niet, dat de andere
9.30 (Hoogmis) en 11.30 uur. Te
pastoors tekort geschoten zouden
19.30 uur avondmis. Noord: 8.30 en
zijn m dienende liefde en gelopfsif Medewerking
11.30'uur in de"-'Beatrixschool.
ijver, niet, dat zij in enig opzicht
van het-KERKKOOR:-.
•
In de week H.H. Missen te 7, 7.45
'T^
minder werden geschat dan hij,
en
9
uur.
Iedereen
is
van
harte
welkom
maar toch is Pastoor Cleophas een
uitzonderlijke figuur, die door de
NED. PROTESTANTEN-'BOND
gehele bevolking van Zandvoort
Brugstraat 15
wordt geëerd en geacht.
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. J. HeiTijdens de druk bezochte recepdinga (N.H.) uit Haarlem.
tie van zondagmiddag hebben we.
vele, vele Protestanten opgemerkt,! NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
die „onze Pastoor" met warmte en ^Gedurende cle maanden juni, juli
oprechtheid de hand hebben gedrukt
en augustus geen samenkomsten,
Laat het repareren door
En als we dan spreken van „onze
ervaren reparatrlce.
JEHOVAH's ©ETUIGEN
Pastoor" dan betekent dat, hoe inderdaad hij het was, die in slechts 'Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
luttele jaren in een zeer moeilijke
plaats als Zandvoort de harten der _ Korte ochtenddienst, beide op adres
Tollensstraat 31 - Zandvoort
mensen wist binnen te komen door iWillem Draijerstraat 5.
Telef. 4823
zijn oprecht Christelijke nederigheid
zijn gave levensvisie, zijn in alle
Begrafenissen
Crematie's
opzichten dienend priesterschap. Hij
heeft in die jaren een zegenrijk
Rouwkamer
begin gemaakt met de oecumenische
toenadering der Zandvoortse kerSchildersbedrijf
ken, een contact, dat is doorgedrongen tot in alle geledingen van de
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872
bevolking. Het is Pastoor Cleophas
geweest die de opdracht aan alle
Verzekering in Natura
Burg. Beeckmanstraat 33
Christenen „opdat allen één zijn"
Inlichtingen geheel
Telefoon 4755 •
in alle duidelijkheid heeft begrepen
vrijblijvend.
en uitgedragen en we danken hem
Buitenwerk - Binnenwerk
daarvoor oprecht. Zijn priesterMuurwerk
schap voerde hem van een wijk-f DOKTERSDIENST
:. :•. -VERF 'GEEFT FLEUR!
Inlichtingen over / de weekend- :
parochie in het grote "Amsterdam'
diensten worden verstrekt via het
naar de badplaats Zandvoort en hij
telefoonnummer van de huisarts.
is daar dankbaar en verheugd over
zei hij in zijn dankwoord na de
DIENST WUKVERPLEEGSTERS
huldiging.
jZondag a.s.: Zuster E. Reitsma,
BÜ feest of party,
Want hier voelt hij sterker de
van Lennepweg 42, telefoon 2382.
LEFFERTS dranken-erbij!
beslotenheid en de band van het
Telef. 2254
• Telef. 2150
samen opgaan in elkanders vreug- j VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
den en noden. Hier kreeg hij eindelijk de kans om vorm te geven aan | Sophiaweg 3, telefoon 2816.
zovele verlangens en wensen, die
DIERENARTS:
EEN TAXIT
de grote stad hem moest onthouden.
Zondag a.s.: Dr. J. Hagedoorn,En dat geeft de zekerheid, dat
Heemsteedse Dreef 11, Heemstede
Pastoor Cleophas zal voortgaan op
telefoon (02500) 35521.
de ingeslagen weg met de blijmoeAPOTHEKEN:
digheid die hem eigen is. In hem
Van 15 mei tot 15 september zulvinden we het woord van de apostel
len de beide te Zandvoort gevesPaulus bewaarheid: „De liefde doet
tigde apotheken: de Zandvoortse
den naaste geen kwaad, zo is dan
apotheek, Haltestraat 8, telef. 3185
de liefde de vervulling der wet."
en de Zeestraat-apotheek, M. J.
Want het is door de kracht der
Kerkhoven-Nieuwenhuis, Zeestr. 71
liefde, dat hij de weg heeft gebaand
telef. 3073 alle dagen (ook 's zonnaar een grotere verdraagzaamheid
dags) geopend zijn.
tussen de Kerken, tussen ons mensen, burgers van Zandvoort anno
GESLAAGD
1964. Het is ook door de liefde, dat
Onze plaatsgenoot Meir Groen
jiij de geestelijke muren kon slopen,
die ons zolang gescheiden hielden. slaagde vorige week voor het eindexamen aan het , Maimonides LyMet de komst van Pastoor CleoMODERNE WAGENS
phas is er in Zandvoort op geestelijk
ceum te Amsterdam.
Onze gelukwensen!
terrein zeer veel veranderd. En dit
zal doorgaan want het zaad is gekiemd.
„En die spaarzaam zaait,
zal ook spaarzamelijk maaien en
die in zegeningen zaait, zal ook
VOOR VADER
in zegeningen maaien. 2 Cor. 9:6".
Wij hopen van harte, dat hij in
volle gezondheid nog vele jaren van
vruchtbare arbeid en zegenrijk
priesterschap in Zandvoort zal mogen beleven in de wetenschap, dat
altyd welkom!
hij niet alleen voor zijn parochianen maar ook voor allen van oprechte wil zal mogen zijn en blijven:
onze Pastoor!
St.
Mr. Opticien
TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5
» ,•",=•
DUINBRAND

„Erotiek"

Uw Perzisch
tapijt stuk?

Mevr. Hose

JAC. KOPER

C. J PAAP

een goede zonnebril

Briilenspecialist LOOMAN

Vermoedelijk door bliksem-inslag
ontstond zaterdagavond brand in de
duinen binnen het circuit. Padvinders, aanwezig in het in de nabijgelegen troephuis, slaagden er spoedig in het vuur te doven, zodat de
opgeroepen brandweer niet meer
behoefde op te treden. Enkele honderden vierkante meters duinaanplant gingen verloren.
„OEFENING STAALT SPIEREN"
Hedenavond zullen de leden van
jong tot oud demonstraties geven in
het gemeentelijk sportpark, Vondellaan. De oefeningen zullen bestaan uit vrije oefeningen, lange
mat springen en toestelwerk en
staan onder leiding van de heer J.
Grootschol ten en Mej. J. Brink
(afd. Noord).
SUCCES VOOR POLITIESPORTVERENIGING
Tijdens de in Utrecht gehouden
districtskampiocnschappen motorrijden, georganiseerd door de Nederlandse Politie sportbond, behaalde de Zandvoortse afdeling fraaie
successen.
In de bromfielsklasse ging de
eerste prijs naar het duo H, JansenG. Pols en in de klasse motoren
met zij span veroverde het duo H.
de Hoop-J. Popkema de 2de prijs.

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

Op monturen
-^
vastgestelde vergoeding.

Electro Technisch Bureau
ZWEMMER
Swaluëstraat 6

Telefoon 4035

GEEF VADER OF' VADERDAG EEN

electrisch scheerapparaat,
ook in cassette niet lotions.
of zo'n fantastische

electrische scheerspiegel.

|

En neem dan tevens met vader (op vaderdag altijd in een beste r
stemming) eens een kijkje bij onze KOELKASTEN!
l_
Ziet de etalage!
't*

.WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896

"ZANDVOORT
^Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

*'* .
1

'

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Vraagt' naar onze speciale wynaanbiedingen!

Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

i"

v

ONTWIKKELEN'
en AFDRUKKEN

pil J
• // ƒ

-

Foto- ,en Filmstudio Joh. v.d. Meer

7V

DEVELOPING
and PRINTING.

-

, : FOTO „LION"

-<N k* c
! r\J UW J
r wvA fV\f^
vJV^ ^** •

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

s

ENTWICKLEN
' A ALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT
und KOPIEREN
2 min. van het station
1
2 min. vom Bahnhof
. 2 rnin from the station
|
2 min de la Gare
GEVA-COtOR t FERRANIA-COLOK
KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+16 m.m. Clné-füms

**

J

.,',!, •'• . i T } .*-AGFA-COLOR

uoov een nuttig, geschenk!
Komt U daarom eens een kijkje bij ons nemen.

GARAGE

[vaderdag 1964 l
«

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21

Wat .'n feest zal 't worden
met'mLEUK GESCHENK van NOOY!

Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Grote keuze in heren artikelen!

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Zo juist ontvangen: Fraaie originele RACEFIETS, met 8 versnellingen derailleur, voor
slechts ƒ 198,—. Een waar juweeltje!

l

VOOR VADERDAG GEEN BETER ADRES!
Ziet onze showroom!

PHILIPS TELEVISIE

POELIERSBEDRIJF
VAN BENTEN
BRAADKIPPEN
- SOEPKIPPEN
BRAADSTUKKEN.
Alles uit eigen mesterü.
WEEKEND-RECLAME:
EIEREN, zó van de boer, 10 stuks . . . . 99 et.
KIP VOOR DE SOEP 500 gr. ƒ1,75
STATIONSSTRAAT 2a - TELEFOON 2358
ZANDVOORT

Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
:.-:•,-.-_:~; -pHIEIPS'ISPECIArHST - •< '••

w

HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJST
-'.
. dat is het devies van:

F.H.PENAAT

betaalt „voor lompen 30 et. per kg. Tijdschriften
enrJirantèn 5,cti karton 4 et. per kg. Lood 60 et.,
Zinik 50" ct.T'roodkoper ,ƒ 1,85; geelkoper ƒ 1,30,
alles per kg.' Tapüt en gewatt. deken 8 et. p. kg.
Gëysers, baden, • haarden, tegen de hoogste
-, waarde. Alles wordt gehaald.
.PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

" - PIEKER NIET OVER VADERDAG!
'''"-. ,

geef vader een boek

Slagerij D.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

21 juni vaderdag
Geeft voor Vaderdag een mooie
PORTEMONNAIE. Wij hebben 2e vanaf ƒ6,75.
PORTEFEUILLES
SLEUTELHOUDERS
SLEUTELRINGEN
DIPLOMATENTASSEN v.a. ƒ6,50
ACTETASSEN
ANKLETS
CUPPERTASSEN
UW ADRES:

STROPDAS'
met bijpassende
HERENSOKKEN
HEREN SHAWLS
HEREN SUèDE VEST .
RIJBEWIJSETUI'S
Suède en Nappa jasjes
Leren, geldbeurzen

«LEBRU»

HEREN PYAMA's - SOKKEN - ANKLETS
ZAKDOEKEN, los en verpakt.
„Sturka" Terlenka lange pantalons
ƒ29,95
STURKA SHORTS enz. enz.

Hlodehuis ,Dt k

Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid l

Haltestraat 40

Tel. 2087

Het huis van vertrouwen! Steeds een stap voor!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Wij vragen Uv/ speciale aandacht voor onze
GROTE SORTERING VLEESWAREN!

Kwalitatief steeds vooraan
Rund-, Kalfs- en Varkensslagerö

Zaterdag-reklame:
250 gr. Gelderse gekookte worst ƒ0,85
' l blikje Weense Knakworst
ƒ1,15

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 -

TELEF. 2616

HEREN ZAKDOEKEN

POLAROID

- PYAMA's

BABYGOED

HALTESTRAAT 59

XJDSUNGLASSES

Voorzorgzegels en Contantzegels

TE HUUR

Autoverhuur
ZANDVOORT
,

een goede zonnebril
met

Onze sortering vleeswaren is enorm. Wij vragen
Uw speciale aandacht voor onze rauwe rookworst, leverworst en gekookte worst.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

GEEF VADER OP VADERDAG

HEREN ANKLETS

KINDERJURKJES

300 vierkante, of 750 kubieke meter

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

i
Dr. Sch'aepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Fa. GANSNER:& Co.

ruimte voor opslag licht
materiaal

V

N.V. A U T O B E D R I J F

VAN YPEREN
Z A N D V O O R T

PARALLELWEG 34 - TELEF. 02507 - 2391
Wassen - Doorsmeren - Simca service
Accessoires

OPTICIEN A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
GROTE KROCHT 20
TELEFOON 4395
Leverancier alle ziekenfondsen.

SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 3Ga

olie-, kolen- en
gashaarden
BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

woninginrichting
Bilderdükstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

TOLWEG 18 - TELEF. 4321
-Op vaderdag - dat hoort toch zo Krijgt hij sigaren als cadeau!
Kies daarvoor uit onze sortering
Dat heeft zeker vader's waardering!

J. van den Bos

OVERHEMDEN

Wij hebben voor U een uitgebreide collectie
op alle gebied.
Tevens BALLPOINTS, DOZEN POSTPAPIER
enz. Kortom, een geliefd en blijvend geschenk
voor Vaderdag! vindt U zeker bij:

DASSEN in de nieuwste modekleuren en
dessins in de mooiste wasbarc kwaliteit
en geheel kreukvrïj ƒ6,95 - ƒ5,95 - ƒ4,95

GORDIJNEN of VITRAGE
voor woning en etalage!

NOTTEN

DOE EEN GOEDE KEUZE!

Köstverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

Akersloot

Voor alle
verzekeringen

Wij bezorgen Uw bestellingen ook thuis.

PHILIPS ^.BANDRECORDERS en PLATENSPELERS "?eh" vele andere Philips producten.
Komt U > eens kijken en luisteren. Wij regelen
op prettige.; wijze de betaling "met U.

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

Krijgt U gasten?
Een feestmaal op vaderdag
mét verse kip van

48 cm. .beeld vanaf
ƒ 725,—
59 cm. beeld vanaf
ƒ 898,—
PHILIPS PORTABLE RADIO en
AUTO-RADIO, vanaf
ƒ 99,-

Prachtige LAMSWOLLEN HEREN PULLOVERS
in 8 kleuren ƒ19,95
PULLOVERS on VESTEN „Altmann Wien",
in. de mooiste kwaliteiten, en kleuren ƒ55,- ƒ39,95
STRANDSETS, 3-oelig -ƒ 19,95 - ƒ 17,90 - ƒ 15,90
HELANCA ZWEMBROEKEN m alle prijzen en
talloze kleuren en dessins.
HEREN ZWEMSHORTS in een overweldigende
keuze in alle maten.
HEREN SPORTHEMDEN in de moderne dessins

Assurantie Kantoor

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Vaderdag in vakantiestemming
HEREN OVERHEMDEN
zwart/wit en terra/wit,
gestreept
ƒ 7,45
HEREN BOSSA-NOVA
SPORTHEMDEN
ƒ 8,50

HEREN SHORTS
pepita ruitje 48 tot 54 ƒ 13,75
HEREN ZWEMBROEKEN
helanca geruit
ƒ9,95
HEREN ZWEMSLIPS
helanca

ƒ 8,95

HEREN SPORTHEMDEN
zwart met pepita revers en
mouwomslagen
ƒ 14,95
Opengewerkte SPORTHEMDEN, uni kleuren
ƒ 15,75

HEREN ZWEMSHORTS
met binnenbroekje
ƒ9,75 - ƒ11,95 - ƒ14,75

HEREN PANTALONS
beige, dri-sil
ƒ16,95
Terlenka
ƒ 18,95

HEREN PULLOVERS
wol met V-hals
ƒ10,75 - ƒ18,75 - ƒ24,75

Heren sportcombinatie
WEEKENDER met SHORT
ƒ11,95 - ƒ23,90 - ƒ25,90

HEREN PULLOVERS
lambswool
ƒ 24,75

Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton en tijdschr. 4 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et.; lood 60 et.;
zink 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,- tot ƒ 15,- per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
WU zyn elke dinsdag in Zandvoort!

HEREN REGENJASSEN
nylon
ƒ19,75 - ƒ23,75

HEREN PULLOVERS
grof gebreid
ƒ24,75 - f39,75 - ƒ48,75

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

HEREN JACKS LUXE
lichte kleur
ƒ39,75

HEREN AUTOPLAIDS
ƒ21,50 - ƒ45,- - ƒ51,50

HEREN BADDOEKEN
ƒ2,95 - ƒ3,95 - ^4,95

HEREN BADLAKENS
ƒ7,50 - ƒ9,95 - ƒ13,90

Bafcenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (by
geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

Voor Uw drukwerk:

lVft6*4*t0lWU

Drukkerij Van Petegem & Zn.
•fc

Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

Bq feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

KERKPLEIN - TELEFOON 3430
Alle dagen tot 10 uur open, ook zondags.

\,
voorjaar 1964
SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.
Btf feestklankcn:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2351
Telef. 2150

EIKHE PHILIPS
RADIO SERVICE

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

ADVERTENTD3TARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m,
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

ERRES

BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

J

M CT l l D Bur£* Engelbertsstraat 64
. r\ C U l\ Telef. 2914

.WASMACHINES ea CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en sneue REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter

* Dank zij alleen tevreden klanten

Ir. A. M. Stiphout

ZIET ONZE SHOWROOM

: CADEAUX :

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

Hef grote succes

Betaling desgewenst In' everleg

•

voor Vaderdag!

Telefoon 4419

Brederodestraat 66

wegens vakantie

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Afwezig
t.m. 5 juli.
Waarn : Zr. A. Langeveld,
Gasthuishofje 27, Tel. 2791

Houdt U maar op
met zoeken!

Mej. G. Bokma

Vaderdag-cadeau nu geen
probleem meer.

VERLOSKUNDIGE

is verhinderd

Iedere man springt een gat in de lucht als hij
iets voor z'n auto (of toekomstige auto) krijgt.
Ga eens kijken bij de auto-accessoires van N.V.
Autobedrijf van Yperen in Zandvoort. Fantastisch gesorteerd in nuttige en sportieve autoaccessoires. (Van autohandsclioenen tot opvoersets).
Neem Uw man of zoon mee, dan kunnen ze
gelijk eens rondkijken in ons prachtige bedrijf
(o.a. washmobile).

op dinsdag 23 juni
spreekuur te houden.
/f7 -'"" f f f f'

'"t f

V / / . ' / / / / ' .••"•"-~

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3C52.
WERKSTER gevr. v.direct
tin. 15 sept. 3 ocht. p.w.
Hoog loon geen bezwaar.
Mevr. Booker, Brederodestraat 172.
Vanaf ƒ9,— per maand
huurt U thans een wasmachine met recht van
koop. Geen vooruitbetaling
VELO, Eivier Vismarkt 3,
Haarlem, tel. 10117.
VELO, Zeestr. 37, Zandvoort, tel. 4590.
TE KOOP: een l pers. divanbocl, 90 cm. breed m.
bmnenvermgsmatr. 1-delig
i. prst. 2 pers. spiraaldraadmatr. 130 cm. breed
met Pullman binnenver.
matr. tweedelig, i.z g.st.
Eiken ombouw v.e. opklapb. donker gebeitst, i.
gebr.st. Ta bevr.: Haarlemmerstr. 5, Telef. 5036.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ctTapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!
Wij vragen, liefst v. direct
een FLINK MEISJE voor
onze nieuwe banketzaak.
K. van der Wcrff, Tolweg
6, Telef. 5001

•

AuÊomobieibedrijf Jac. Versteege en Zn.
PAKVELDSTRAAT 23

V

TELEFOON 2121

GEVRAAGD: Zit-slaapkamer m. kookgel. Ing. l
juli, v. dame alleen. Br.
no. 16-6 bureau v.d. blad.
MOOI HAAR
Soepel,
glanzend-gezond
haar door Marchal speciaal shampoo (met de nieuwe vinding VITA F).
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107
heeft het!
Vraag gratis brochure.
Woninginrichting
HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a
Telefoon 311S
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.
GEVRAAGD voor direct:
AFWASHULP
's morgens en 's avonds.
Brederoclestr. 75, Tel. 2893

Leerling kelner gevraagd

Aank. verkoopster gevraagd
MERKELBACH Speelgoedmagazy'n - Kerkstr.Ga

The Coca Cola Export Corporation
Depot Zandvoort,

vraagt
mannelijke kracht
voor los- en laadwerkzaamheden.
Aanmelden: Haarlemmerstraat 13, Zandvoort.

.CENTRUM'

LADDERVERHUUR

PEDICURE - MANICURE
Voor kamcrwandeu,
Voet- en handmassage
lambrizeringen enz.:
Steunzolen naar maat.
HOUT O LUX
Med. Gedipl.
PARANA PINE
Mevr.
A.M.
v.d. Mije-Walet
Dagelijks geopend.
Jb. SLAGVELD Haarlemmerstr.46, Tel.3989

WAT ZIJN DE VERLANGENS VAN VADER?
We weten het niet altijd, maar een haarlotion,
after shave of goede brillantine komt steeds
van pas. Of als vader zich nog ouderwets
scheert (elcctrisch) hebben wij een keur van
SCHEERAPPARATEN, zoals Gillette (met 9
mogelijkheden), Eversharp en Pal.
Schoner, gladder, prettiger.
Verder verkrijgbaar: zeep, lipstick, crème, parfums, deodcrant en een uitgebreide collectie
ZONNEBRAND ARTIKELEN.

voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14

GRATISJ

OLYMPISCH SPEL

De

grootste sortering vindt U bij de

N.V. Ijzerhandel
„Zandvoort"
Swaluëstraat 9 -

Telefoon

vindt U in

Hengelsporthuis BLOM
KRUISSTRAAT 6 - TELEF. 2127

Een keurcollectie
geschenken
Alles op het gebied van de HENGELSPORT.
Lies- en knielaarzen. Regenkleding, kortom
liet ideale adres voor een welkom geschenk
voor VADERDAG, o.a. vele soorten hengels,
werpmolens en alle benodigdheden voor vader's
liefhebberij: de vissport.

*

TELEP. 2974

•
•
•

OP VADERDAG
kunt U cok vader bijzonder verrassen met vaste
planten voor zy'n tuin of
bloembakken.
Ook een leuk opgemaakt
bloemstuk] e óf een mooi
boeket is een altijd welkome attentie!

Bloemenhuis A. H. V.d. M CV
HALTESTRAAT 65
TELEFOOO 2060
Elke dag verse bloemen l
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bloeiende planten voor tuin en bloembak,
o.a. een grote sortering viooltjes.
Bediening, prijs en kwaliteit, 'stemt ieder tot
tevredenheid.'
Ziet onze etalage!

Een Koelkast
voor het hele gezin!

IGNIS koelkast, li'O 1. inh., 49 cm. breed, met
emaille binnenwand en autom. ontdooier ƒ298,Nihil stroomverbruik.
De Marijnen koelkast van 130 tot 310 Itr. inhoud
vanaf ƒ 325,—.
Alle maten en merken uit voorraad leverbaar!
Wij regelen op prettige wijze
de betaling-met U.
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT

2418

Zandvoort - Kostverloreustr. 7 - Tel. 02507-2534

Alle tuinbénodigdheden
TEVENS ENIGE INGERUILDE GRASMACHINES.'

Sleutel bijmaken, klaar terwijl U wacht!
Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150
Voor

VADERDAG
TABAC - OLD SPICE
YARDLEY - VICTOR
EXCLUSIV
en vele andere verrassingen.

Drogisterij
BLAAUBOER

V.W. - OPEL - TAUNUS 17 M

een unieke collectie keramisch werk van de
kunstenaar jaap dommisse kunt u de hele
maand juni vrijblijvend bezichtigen in

TAXI 2600

Schildersbedrijf

H. C. van Gog
A. J. v.d. Moolenstraat 38
Telefoon 4969
BINNEN- EN BUITENWERK

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
BOGEWEG 58 - TEL. 4166
Wegens ziekte tot nadere
aankondiging geen praktijk.

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS

GROTE KROCHT 18

ds. groene lantaarn,-,
haltestraat 19, tel. 3469

BEZOEKT

kunstnijverheid

Haltestraat 46 - Telef. 2392

Voor vaderdag

•

TELEFOON 2462

] Geef vader een goed stuk gereedschap

NAAIMACHINES

Hout-°en boardhandel Reparatie, taxatie, inruil.
W. Drayerstr. 12, Tel. 3751
TE KOOP: Cocker Spanicl
2 mnd., kamp. afstam ƒ65.
Naast dr. Flieringa
Tel. 070 - 725793.
Brederodestraat l
METSELZAND
2e PROGRAMMA
PORTLAND CEMENT zonder uw toestel omteCARBOLINEUM
bouwen (al is het 10 jaar
Eternieten
oud), kijken naar het 2e
BLOEMBAKKEN
programma. Met garantie,
TUINVAZEN
gem. betaling Antennebouw
J. KERKMAN, BeeckmanRONDE TAPSE
straat 36, tel. 4307.
TAFELPOTEN,
verschillende maten.
Huur een wasmachine of
POLYCEL
combinatie. Zeer gunstige
PLAFONDPLAATJES
voorwaarden. Geen voorHEKPALEN
uitbetaling. Recht van
BOKKEPOOTJES
koop. VELO, Rivier VisKIPPEGAAS
markt 3, Haarlem, lel.10117
ALABASTINE
VELO, Zeestr. 37, ZandKUBUSVERF
voort, tel. 4590.
LOODWITPLAMUUR

21 juni vaderdag

•

Vaderdag

f/erf l'an Ifettewinkel

geeft

GROTE KROCHT 5-7

VAN YPEREN

Café „HOLLANDIA", Telef. 2818.

•

Fa. Schuilenburg

AUTOBEDRIJF

Z A N D V O O R T
TELEF. 02507-2391
PARALLELWEG 34
Wassen - Doorsmeren - Simca service
Accessoires

TERRASSTOELEN

keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ 19,-. B(j afname
24 stuks 20% korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947406.

N.V.

*
»

HANDRADIO's "alle merken en prijzen
vanaf ƒ17,50
ELECTR. SCHEERAPPARATEN, o.a.
Phili-Shave, Braun, Remmgton v.a./39,50
PHILI-SHAVE TONDEUSE
ƒ7,50
ZAKLANTAARNS, v.a
ƒ1,75
AUTOPECHLAMPEN v.a
ƒ4,50
BUREAULAMPEN v.a
ƒ6,95
LIGSTOELEN, diverse prijzen v.a. ƒ9,95
VISSTOELTJE
ƒ4,25
ELECTR. BROODROOSTER
ƒ27,50
enz. enz.
U slaagt by ons altyd!
Doet Uw inkopen bij de

•

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT Ib - TELEFOON 2682
Kcklame: 500 GRAM PRACHTIGE RIBLAPPEN
ƒ3,75
750 GRAM SCHOUDERCARBONADE . ƒ4,50
750 GRAM PRACHT OSSELAPPEN .... . . ƒ4,50
VOOR DE BOTERHAM:
150 gr. Gel. Lever . . . . . . 98 et.
250 gr. Leverworst
80 et.
150 gr. Pekelvlces . . . . 98 et.
150 gr. Pork
65 et.
250gr.Gek. Worst . . . . 95et.
100 gr. Gehakt, 100 gr. poulet en l mergstaaf
ƒ 1,35

*•4»«fSA*:ilA«»M*ll

d. Automatenspeelzaal
Kerkstraat 11
De gehele dag
geopend
Gezelligheid!

Sfeerl

D* nieuwste speel-autometen

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON

2150

gedistilleerd! ZEESTRAAT44 . TELEFOON 2254

r~ A
'.«. *

ANDVQORT
IEUWSBLA
24e jaargang no. 51

..TREKT UNIETAEN WAT VEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHTJ"

r* 11\ i

--**%.fa'>ft.r r..,-»i»»-ry-infc-r''**»f*'^y y *"

Tangs de vloedlijn

26 juni 1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,-; franco per post f7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
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Eens had ik zes theorieën
over kinderopvoeding; nu heb
ik zes kinderen en geen theorieën.
John Wilmot.

Technisch Bureau FEENSTRA

Nieuw Unicum
begrip van hetgeen er in deze stich^.ting, waarin uitsluitend de zware
Expositie
gevallen worden opgenomen, gebeurt. Er zijn momenteel 58 pa tienDromerig weggedoken in een der
ten, die een bijna evengroot persooudste wijken van ons dorp, het
We waren vorige week te gast
neel behoeven voor verzorging en
oude
Zandvoortse
vissersdorp,
verpleging, buiten de doktoren, die
bij het bestuur van de stichting
waarvan nog maar zo heel weinig
aan de stichting verbonden zijn.
overbleef, leeft en
werkt in de
„Nieuw Unicum", het reactiveringsWat een ellende, wat een leed wordt
Smedestraat 5, - een der oudste
en verpleeghuis voor langdurige
hier zoveel mogelijk verzacht, waarhuisjes in deze wijk, waar alles
voor eindeloos geduld en tact nodig
nog van het verleden spreekt, de • zieken en gehandicapten aan de
Herenweg no. 215 te Heemstede, de
is, het wegcijferen van zich zelf en
22 jarige beeldhouwer Kees Verhet zich geheel instellen op deze
kade. Hij heeft in dit huisje zijn
fraaie voor de stichting omgebouwzwaar gehandicapten, die zonder
atelier en hij is er( terecht verrukt
de villa door de heer W. Kelder te
hulp niet zouden kunnen bestaan.
over, want menige kunstenaar zal
Bussurn, waarvan het laatste deel
er naar snakken in een dergelijke
Er zijn schreinende gevallen van
nu werd voltooid. ,
omgeving, vaar de jachtende, jaspastische aard met verwrongen en
gende tijd niet kon doordringen, te
vergroeide lichamen en ledematen,
We werden er gastvrij ontvangen
kunnen werken. Na zijn diploma te
er zijn gevallen
van uitgebluste
door ons Zandvoorts raadslid,, de
hebben behaald na een vijfjarige
schizophrenie, van multiple sclerose,
heer W. J. Zoet, als voorzitter van
studie aan de Academie voor beeler zijn er enkelen, die nooit meer
het bestuur en de heer J. Bergerdende kunsten te den Haag, vestigvan hun bed afkomen en bij het
voet, de directeur van de stichting.
de Kees Verkade zich in oktober
zien van deze hulpbehoevenden
De adjunct-directrice, Zuster H.
van het vorig jaar in onze gemeenkunt ge Uw ontroering maar nauen de hoofdverpleegster,
te, mede, of misschien wel in hoofd-, Meijer
welijks meester blijven.
Zuster G.Schipper leidden ons rond,
zaak omdat zijn toekomstige echtMaar welk een paradijs vonden
vergezeld van de artsen F. R. Wogenote nog tot een oud Zandvoorts
deze uitsluitend mannelijke persorisek en A. G. Degenaar.
geslacht behoort en hier nog altijd
nen in dit prachtige tehuis, omgeHet thans gereed gekomen tehuis
woont.
ven door een fraaie luin en voorzien
moet gezien worden als een voorOpmerkelijk vlug heeft deze symvan de meest moderne hulpmiddeloper van het grote tehuis, dat werd
patieke, nog jonge en veelbelovende
len om ze toch nog zoveel mogelijk
ontworpen door net architectenbukunstenaar zich in Zandvoort
in het leven in te schakelen. In
reau van de heer W. Kelder in
weten in te burgeren. . Sinds
prachtige ruime kamers vol licht en
Bussum en dat gebouwd zal worden
zijn komst in Zandvoort legde hij
zon zijn ze gehuisvest, ze komen bij
in de Zandvoortse duinen, ongeveer
reeds vele contacten, exposeerde
elkaar in een grote gezellige recrehoogte van de vroegere manege,
reeds in het Raadhuis onlangs tij- ter
atiezaal met radio en televisie, door
aan de Zandvoortselaan. Op de
dens een begroetings-avond voor
het gehele huis zijn langs de wanrijksgoedkeuring voor dit plan, dat
nieuwe inwoners en verscheidene
den steunen aangebracht, waaraan
geheel gereed ligt, en waarvan wij
opdrachten werden door hem reeds
ze zichzelf kunnen voortbewegen,
U reeds eerder de tekening toonden,
uitgevoerd of heeft hij than.3 in uiter is ook een electronisch werkende
wordt nog steeds gewacht. •
voering. Toen wij bij hem kwamen
lift, een waarlijk „unicum" in dit
De meesten onzer hebben geen
vertrok juist Toon Hermans, die
„Unicum", er is een moderne dokvoor hem in zijn atelier had gepoterskamer met een klein laboratoseerd.
rium en een oefening en rnassageals plaatselijk verslaggever, om
Het werk van Kees Verkade is
zaal, waar dagelijks de door de arts
over
deze
zaak
ons
oordeel
te
geven,
boeiend, artistiek, smaakvol en invoorgeschreven revalidatie-oefeninwaarom door velen wordt gevraagd
teressant en getuigt van veai talent
gen worden < uitgevoerd onder leiof
wat
als
"iets
vanzelfsprekends
en aanleg. De liefde voor zijn werk
ding yan_ een _ tweetal masseur/heil- ,
.wordt
aangenomen.
"Wanneerwe
spreekt uit elk werkstuk dat-U» bij
"gyihnasten mét hun assistenten. En
zouden
zwijgen,
zouden
we
in
onze
hem aantreft. We zagen onder anlest but not least de sociale werktaak tekort schieten, maar benijdere een klein beeldje in was, - geplaats, die in januari van dit jaar
denswaardig
is
deze
taak
nu
bereed om in brons te worden gegoten
werd voltooid dank zij de medepaald
niet.
van de welhaast legendarisch worwerking van de werkplaats van
Wanneer
U
het
mij
op
de.
man
af
dende Zandvoortse figuur „tante
„Meer en Bosch" in Heemstede en
vraagt, meen ik, dat hier opnieuw
Tonia", we zagen een levensgrote
waar oncler leiding van een arbeidsvan
beide,
kanten
fouten
werden
nog in uitvoering zijnde sterk aantherapeut voor elke gehandicapte
gemaakt, die alleen maar de zaak
sprekende kop van Toon Hermans
het voor hem passende werk wordt
nog
erger
kunnen
vertroebelen.
Van
en talrijke kleine beeldjes, die spegeoefend, waarbij verrassende rede
burgemeester
acht
ik
het
niet
ciaal tot ons in Zandvoort sterk
sultaten worden verkregen en een
verstandig,
hoewel
ik
mi]
het
bespreken, onder andere de beide
redelijk prestatiepeil wordt bereikt.
ledigd
zijn
ten
volle
van
Mr.
van
Zandvoortse oudjes op de BouleEn toch is dit alles nog maar een
Fenema kan voorstellen, - op deze
vard.
begin, zij het ook-dat het een begin
wijze hieraan uiting te geven al
Kees Verkade is thans op het luwas het alleen maar om het feit
is, waarvan U onder de indruk komt
mineuze idee gekomen gedurende
dat een vereniging hiervan de dupe
Maar bestuur en directie zelf zegde aanstaande
zomermaanden in
wordt die niets met de zaak te magen er in hun fraai uitgevoerde
zijn atelier een expositie te houden
ken heeft. Van de heer van der
prospectus het volgende van: „De
van zijn werk. U zult er de kunMije vind ik het evenmin juist, dat
ingebruikneming van dit gebouw
stenaar aan het werk zien en hij
hij op deze manier gereageerd heeft
moet gezien worden als een fase in
zal U uitleg geven over al *-hetgeen
de verdere ontwikkeling van onze
en de zaak door zijn openbaar
U daar zien en bewonderen kunt.
schrijven opnieuw in de publiciteit
plannen. Dit huis immers is in weWij zijn ervan overtuigd, dat deze
heeft getrokken. Zoals ik al meer
zen een noodoplossing, omdat op
expositie veel belangstelling zal
gezegd heb en dat geldt zeker spekorte termijn voorzien moest wprtrekken, waarbij alleen al het enige
den in een aangepaste huisvesting
ciaal voor dit geval, had deze aantijd vertoeven in deze rustige oude
van onze gehandicapten. „Nieuw
dorpskern een belevenis is op zich- gelegenheid binnenskamers kunnen
en moeten worden afgedaan. Van
Unicum" is echter van mening, dat
zelf.
de heer van der Mije neem ik niet
in de nabije toekomst de thans inWij wensen onze energieke beeldaan, dat hij de burgemeester doelgeslagen weg dient te worden verhouwer Kees Verkade, die ongebewust heeft willen grieven en van
volgd. x
twijfeld in de toekomst nog veel
van zich zal doen spreken, van harte laatstgenoemde meen ik, dat hij
Een verdere uitbouw van de rezeker begrip zou hebben getoond
met de op deze wijze bijzonder inactivering der gehandicapten en van
voor
de
ontstane
situatie,
indien
teressant opgezette tentoonstelling
de aangepaste arbeid staat daarbij
van zijn werk veel succes!
Kr men eens ronduit met elkaar had
voor ogen. Maar in eerste instantie
gepraat, want zo ooit, dan geldt
dienen onze plannen voor de bouw
zeker hier: alles weten is alles beNare nasleep
van een nieuw centrum in Zandgrijpen" én ik zie niet in, waarom
voort speciaal om voor het westen
Opnieuw heeft de „Catamaranbeide partijpn niet tot elkaar zouvan ons land meer woon- en veraffaire" een nare nasleep gekregen
den kunnen zijn gebracht.
zorgingsmogelijkheid te verschaffen
door de situatie die is ontstaan, naIs het daarvoor thans te laat? Ik
voor de lichamelijk gehandicapten
dat de burgemeester te kennen had
meen nog altijd van niet. Laat men
in de leeftijdsgroep van 18 tot 50
gegeven de heer K. C. van der
toch niet zo star blijven, aan beide
jaar, zowel mannen als vrouwen.
Mij e Pzn. niet meer Ie willen ont- zijden niet. Er zijn jn de wereld van
Daarbij zal veel meer het accent
moeten in diens functie van voorthans wel belangrijker zaken om
komen te liggen op de persoon van
zitter van de jubileumcommissie van
zich, druk over te maken dan over
de gehandicapte en diens recht op
O.S.S., waarop laatstgenoemde dezo'n rot boot, die de gemoederen
meer zelfstandigheid. Bouw van
ze functie heeft neergelegd, waar- verhit en blijft verhitten. Laat men
kleinere eenheden misschien zelfs de
over U elders in dit blad méér leest.
om de tafel gaan zitten en dei zaak
mogelijkheid om een eigen woonEn daar staan we dan maar weer
uitpraten, desnoods enkele mensen
ac'comodatie te hebben of te verkevragen, zoiets voor te bereiden op
ren in gezinsverband, zal daarbij
zeer korte termijn, want deze zaak
moet de wereld uit, zo gauw moge- noodzakelijk zijn.
Resumerende hopen wij te mogen
lijk. Het wordt nu een beetje al te
zeggen, dat wij onze stichting zien
gek en Zandvoort maakt zich op
als catalisator in het proces van het
deze wijze hopeloos belachelijk!
deelachtig worden van een zo normaal mogelijk leven voor elke geCatamaran-broodjes
handicapte, die voor zijn welzijn op
Men vertelt dat «een bakker in
onze diensten is aangewezen.
onze gemeente, - 't valt niet moeiEn in dit licht bezien, kan het
lijk te raden wie - binnenkort een
alleen maar verwondering wekken,
nieuw product op de\ markt zal
dat de Rijksgoedkeuring voor de
brengen, het zgn. „Catamaranbouw van het nieuwe, grote tehuis
broodje." (alleenverkoop in Zandin Zandvoort zo lang, zo vreselijk
voort).
lang op zich laat wachten.
Het schijnt een kort gedrongen en
Er wordt door zeer velen die op
plat broodje te zijn met zacnte korst
opname wachten, reikhalzend naar
zodat het met grote snelheid geconuitgezien, waar onder vele nieuwe
sumeerd kan worden. Eerst smaakt
en schreinende gevallen, die directe
het lekker maar 't moet later een
hulp behoeven.
wat bittere nasmaak geven. Oorzaak
Wij danken bestuur en directie
hiervan schijnt te zijn, dat 't iets
voor de kostelijke en leerzame morte zwaar gekruid is.
gen in „Nieuw Unicum" doorgeEn als de geruchten waar zijn,
bracht, een morgen die ons overwil een fritos-bedrijf als specialiduidelijk heeft getoond, dat een
teit voor Zandvoort een „broodje
goede gezondheid en een goede
Catamaran" gaan verkopen.
lichaams-conditie met geen goud te
Een „luchtig" broodje met een
betalen zijn, doch ons- er tevens van
speciale belegging waarvan men de
overtuigde hoe liefderijk en zelfopsamenstelling geheim houdt doch die
WULLUM v.d. WCRFF:
offerend werk het lot van mensen,
door de nog al sterk gepeperde indie zonder hulp nergens zouden
houd alleen geschikt lijkt te zijn
„Ie, wie, waei weg!"
zijn, dragelijk kan maken, ja meer,
voor mensen met een héél sterke
tot een leven, dat waard is geleefd
maag, omdat ihet anders niet te verte worden.
K.
teren valt.
K.

>

Telef. 2065

-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

Geloof in Uw roeping,
In het werk dat CJ wacht.
Aanvaard blij de taak
Die het leven U bracht.

.WURF-PRAET'

'• Maandags gesloten

Serie
1964

Radiatoren en
Plintverwarming
*TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties tnuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 189,""-Ma»
f 99,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
voorjaar 1964
SALON DE COIFFURE

^ Haltestraat 63 - - - Telef. 2214
Maandags gesloten.
U kunt toch ook rckemn tn
v«:i j,ehjl - n ï

20 % KORTING
op alle
stoomgoederen
mits trftbrarht en Kfliaulü hi)
CHEM. WASSKRI.I i-n
VKUVLKI.I

KEYSER
KERKSTRAAT 20 - TEI 265.1
Ook voor stoppaK^

Een hoekje in onze showroom

/t

HOTEL 80UWES

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Annex CABARET. EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend
Van 25 tm. 30 juni
elke avond 8.30 uur:
Het gevierde Italiaanse orkest

„Quartetto Salernf"
*
In ons internationale
cabaret

BADHOTEL
Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l - Telefoon 4941

en variété-programma:

Elke avond 8.30 uur

Ballet Moulin Rouge
4 Finse meisjes
Karl and Karina
Engels akrobatisch dance-duo
Moretti and partner
Illusionisten
*

Vanaf' l juli:
Het Italiaanse orkest
THE CRAZY GENTLEMEN
o.l.v. Franco Bologna
*
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.
/'hèrepihaar-.verzorger

PI A

B E w K en haar combo
in de WIENER BONBONNIERE.
In, de BIER- en WIJNKELDER
elke avond 8.30 uur de bekende entertainer

Wim Bos
met als speciale attractie: zingende bediening

DOLF en CORRY

Bar-Cabarct-Dancing

CARAMELLA

Dranken bestellen?
Brokmeior bellen!

Stationsplein - Zandvoort
Dir. A. Neefs
Diaconiebuisstraat 24 - Telef. 3874
's Maandags de gehele dag gesloten
H O O G WA T ER
Juni:
Strand
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
28 5.30 1.— 17.54 13.30 9.30-16.00
29 6.06 2.- 18.29 14.— 10.00-16.30
19.09 14.30 10.30-17.00
30 6.43 2.30
Juli
19.56 15.30 11.30-18.00
1
7.28 3.2
8.22 4.- 20.50 16.— 12.30-19.00
3
9,19 4.30 21.49 17.— 13.30-19.30
4 > 10.22 5.30
22.52 18.— 14.30-21.00
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

Dansen!

t.m. 17 juli het populaire
DANS- EN SHOW-KWINTET

Ger Dijkshoorn
Van 18 juli t.m. 13 september
het populaire
DANS- EN SHOWORKEST
HANS OVERMEER
met zijn
v

Holland-kwartet

HOut
BOard
triPLEX
VERF

PLAKPLASTIC

en alle andere
„DOE HET ZELF" artikelen.
Stationsplein 13 - Tel. 3346

„BROKMEIER" A° 1896

WIJNHANDEL - SIJJTERIJ

ZAND VOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

Vettewinkel

Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

Vraagt naar onze speciale wijnaanbiedingen!

ijzerwaren - gereedschappen
hang- en sluitwerk
WATERLEIDINGBUIS EN PLASTIC AFVOERBUIS
naar

N.V. Ijzerhandel
„Zandvoort"
Swaluëstraat 9
ETNA GASFORNUIZEN

-

Telefoon 2418

FRIVENTA KOELKASTEN

Sleutel bijmaken, klaar terwijl U wacht!

Somber beeld

Kanttekening- bij:

Het is wel een heel somber beeld
dat de situatie in de Hervormde
kerk in onze gemeente momenteel
biedt, een situatie, waarvan, de ernst
nog tot lang niet alle gemeenteleden lijkt te zijn doorgedrongen.
Door een teleurstellend resultaat op
de oproep tot verhoging der vrijwillige bijdragen, -waarvan U elders
in dit blad meer leest - is het de
kerkeraad onmogelijk, binnen afzienbare tijd een tweede predikant
te beroepen.
Mijn gedachten gaan hierbij in de
eerste plaats uit naar de huidige
predikant, Ds. C. de Ru, die ondanks
de steeds toenemende moeilijkheden in zijn gemeente en ondanks een
toch al niet in alle opzichten goede
lichamelijke conditie, met een bewonderenswaardige blijmoedigheid
zijn ambt blijft waarnemen, zo goed
als dat mogelijk is en God hem
daartoe de krachten geeft. Want
het moet toch waarlijk geen sinecure worden geacht in een zo grote
(en moeilijke) gemeente als Zandvoort geheel alleen als zieleherder
voor zijn gemeente te staan en dit
te meer, omdat hij vele jaren een
tweede predikant naast zich heeft
gehad. Ik geloof niet, dat de meesten van ons zich enige voorstelling
kunnen maken van hetgeen er aan
het goed beheren van dit ambt vast
zit, of op z'n minst zich daarin nog
nimmer hebben verdiept.
In het hart van onze gemeente
staat de oude dorpskerk. Van buiten thans opgeknapt, doch van binnen een troosteloze en vervallen
aanblik biedend. De oude dorpskerk
in ons gemeentocentrum, waar van
geslacht op geslacht onze inwoners
samen kwamen om God te biddenom uitkomst bij tegenspoed en Hémte danken in tijden van voorspoed.
Het eerste kwam heel wat vaker
voor dan het laatste. Zijn wij - gelet op de historie'- niet veel verplicht aan onze oude dorps-gemeente? Hier dienen wij allen, - ook de
lauwen onder ons, aktief te worden
en in tijden van geestelijk verval
de handen ineen te slaan. Zandvoort
heeft recht op een tweede predikant en heeft die broodnodig, want
het werk moet voortgang vinden,
het werk Gods in onze gemeente,
waaruit zo velen in vroeger tijden
kracht en troost hebben geput. Wij
mogen en kunnen niet verlangen,
dat Ds. de Ru alleen dit werk leidt,
daarvoor is zijn gemeente te groot
en te uitgebreid, terwijl deze uitbreiding nog steeds voortgaat.
Ik doe een dringend beroep op U,
U in deze eens m volle ernst af te
vragen, wat U nog zoudt kunnen
doen om de zorgen van onze Hervormde kerkeraad te verlichten en
of hot brengen van een werkelijk
„offer" hier niet verantwoord, ja
verplicht is.
K.

Een tweede predikantsplaats
Zoals wij in ons blad van de vo- de volle verantwoordelijkheid voor
rige week hebben bericht heeft de onvoldoende pastorale zorg en bijcentrale Kerkeraad van de Ned, stand in zijn schoenen wordt geHerv. Kerk te Zandvoort bekend schoven gaat o.i. niet op.
De Hervormde Gemeente heeft
gemaakt, dat de opioep aan de geirieonteieden tot verhoging van de door het weigeren van een verhoogvrijwillige bijdragen, die noodzake- de bijdrage iets tot uiting willen
hjk was om tot beioeping van een brengen, iets van onvervulde vertweede picdikant te kunnen over- langens. Men is het n.l. met de gang
gaan zover benaden de verwachting \an zaken in de Hervormde Kerk
(en het tekort) is gebleven, dat be- met eens. Al is er veel onder de
sloten moest worden voorlopig niet dekmantel der liefde verborgen getot het beroepen van een tweede bleven, het gestadig teruggelopen
predikant naast Ds. de Hu over te kerkbezoek der laatste jaren is menigeen niet ontgaan, de uittocht van
gaan.
en andere kerkelijke
Verder ontleenden we de volgende ambtsdragers
had bovendien ook
passage uit het Hervormd Kerkblad: medewerkers
een waarschuwing kunnen zijn.
De kerkeraad komt tenslotte tot
Op het ogenblik is de Kerkeraad
de konklusie, dat het er in Zand- nog steeds onderbezet door de gevoort moeilijker voorstaat dan in ringe bereidheid om onder deze
alle andere Hervormde gemeen- omstandigheden actief deel te
ten van deze grootte in ons land nemen aan de zorg en de veranten dat in Zandvoort dezelfde situ- woordelijkheid voor de kerkelijke
atie is ontstaan als in vele grote gang van zaken. Bij de laatste verstadswijken, waar men ook op 5 kiezingen van dit voorjaar was er
a 6000 zielen (en vaak meer) dan ook gebrek aan voldoende canslechts één predikant kan hebben didaten, zodat de Kerkeraad zelf tot
door gebrek aan middelen, het- voordracht en aanwijzing der „gegeen wel een bewijs is, dat Zand- kozenen" moest overgaan.
voort behoort bij het brandenste
Dit alles wijst op een afwijzing,
probleem van de hele Hervormde op een protest.
kerk van dit ogenblik: de onderAan de andere kant bewijst dit,
bezetting van de grote steden.
dat de Kerkelijke belangstelling er
is, maar dat bepaalde
De volledige omschrijving van dit in feite wél deze
(tijdelijk) onzichtKerkeraadsbesluit in het Hervorm- remmingen
Kerfcblad is een merkwaardig stuk baar hebben gemaakt.
En nu is er vonnis gewezen over
„voorlichting" aan de Hervormde
Gemeente en de beredenering van de gemeente. Er zal slechts één predit tragische besluit lijkt op het dikant blijven, terwijl „de mogelijkeerste gezicht vrij logisch. Maar we •heid wordt onderzocht om een bijmoeten er. direct op laten volgen, stand in het pastoraat te verkrijdat vele leden van de Hervormde gen". Dit betekent, dat het kerkKerk deze „logica" niet voor zoete bezoek nog verder zal teruglopen,
koek nemen. De zaak ligt n.l. geheel dat er van huisbezoek, doop bclijanders.
denis, cathegese, groei der gemeente,
De Ned. Herv. Gemeente in Zand- kortom van de gehele pastorale
voort heeft in het verleden bewezen zorg in de toekomst nog minder
tot grote offers xVoor haar Kerk be- terecht zal komen dan nu.
Terwijl deze gemeente m feite
reid te zijn 'omdat de Zandvoortse
Hervormden een sterke binding met groot genoeg is voor 3 predikanten!
hun Kerk hebben. Wij willen slechts Als er echter maar een mogelrjkherinneren aan de krachtige steun, heid was om de binding met de
die de kerkelijke gemeente verleende
Kerk te herstellen want or zijn volbij de hoogst noodzakelijke restau- doende gemeenteleden en kerkelijk
ratie van het Kerkgebouw, waardoor belangstellenden om de Kerk te
de buiten-restauratie kon worden
vullen.
De oorzaak van dit alles is, dat
voltrokken. Dit is slechts 3 j aar. geleden geweest, toen er bovendien de Hervormde Kerk in Zandvoort
nog 2 predikanten waren.
is vastgelopen in de sleur van een
Dat de kerkelijke gemeente het ambtsbediening, die reeds lang vernieuwd had moeten worden.De spannu laat afweten (waardoor ook aan
de restauratie van het kerkinterieur ningen, die hierdoor op moesten
niets meer gedaan kan worden) treden hebben verlammend gewijst o.i. op geheel andere oorzaken werkt. Een slechte samenwerking
en het lijkt ons goed dit eens aan tussen de opvolgende predikanten
de orde te stellen. Want de zuiver na de oorlog, die de heilloze
ambtelijke mededeling, dat de ge- Noord- Zuidscheiding van de gerneente het nu voortaan maar met meente noodzakelijk maakte, heeft
één predikant moet stellen, waarbij bovendien als een uithollingsproces

MONOPOLÏ
VRIJDAG 26 JUNI - 8 UUR

U gaat naar 't duin,
naar bos, naar zee!
Neem dan ook
Drommel's rookwaar mee!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

De Inspecteur-Generaal
Danny Kaye ontketent een orkaan van violijkheid rnct zijn ô.olle dansen en dwaze songs in
een meer dan dwaas verhaal. (Toeg. alle leeft.)

Een gezinskoelkast

ZATERDAG 27 en ZONDAG 28 JUNI - 8 UUR

TARAS BULBA
met Tony Curtis - Yul Brynner - Christine
Kaufmann. Een overweldigend schouwspel,
wreed en ontroerend door een onmogelijke
liefde, die bloeide temidden van krijgsgeweld.
(Toegang 14 jaar).
MAANDAG 29 en DINSDAG 30 JUNI - 8 UUR
WOENSDAG l JULI - 8 UUR

Houdt U van Brahms?
De vrouw is Ingrid Bergman, zij hield van haar
minnaar, gaf zich aan een andere. De man is
Yves Montand, voor hem was de wereld vol
prettige dingen. De indringer is Anthony Perkins. Hij kon zijn hartstocht niet de baas. 18 jr.
ZONDAGMIDDAG - 2.30 UUR

Alles de lucht in
(Alle leeftijden).

2550

>

-

.;.,-~
Zandvoortselaan 167 - Tel. 40270

IGNIS koelkast, 130 1. inh., 49 cm. breed, met
emaille binnenwand en autom. ontdooier ƒ 298,Nihil stroomverbruik.
De Marijnen koelkast van 130 tot 310 Itr. inhoud
Alle maten en merken uit voorraad leverbaar!
Wij regelen op prettige wijze
de betaling met U,
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT
Zandvoort - Kostverlorenstr. 7 - Tel. 02507-2534

J. van den Bos
woninginrichting
BUderdtfkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

BU feest of party,
LEFFERTS dranken erbfl!
Telef. 2254
" Telef. 2150

Neem Uw BROOD/ KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3

Telef. 2129

gewerkt. Lang, verwonderlijk lang,
heeft deze kerkelijke gemeente dit
alles nog kunnen doorstaan, maar
nu schijnt de strijd te zijn gestreden
En dit achten we een diep betreurenswaardig feit!
Want Zandvoort is voorzeker niet
on-kerkelijk, dit heeft zich altijd
zeer duidelijk gemanifesteerd. En
de Zandvoorters hebben als het nodig is, ook nog iets voor hun kerk
over gehad.
Maar als de lauwheid over de gemeente daalt, als de liefde plaats
moet maken voor de verdeeldheid"
en de gespletenheid -dan- komt, de
afbraak, het verval, de achteruitgang
maar ook het protest'.
Het besluit van de Kerkeraad is
weliswaar genomen met de rug tegen de muur, maar zou het niet beter zijn om zich te beraden
over de mogelijkheid om eens fris
bloed te brengen in de pastorale
zorg van deze Hervormde Gemeente?
Dan kon het wel eens gebeuren,
dat een spoedig gerestaureerde Hervormde Kerk van Zandvoort te klein
zou blijken te zijn ....
Dit is dan ook een andere logica.
St.
IN MEMORIAM
L. A. M. DROMMEL

Het onder zo tragische omstandigheden verscheiden van onze plaatsgenoot L. A. M. Drommel op de nog
jeugdige leeftijd van slechts 21 jaar
bij het vervullen van zijn militaire
dienstplicht, heeft ons allen in
Zandvoort diep ontroerd en geschokt. Geconfronteerd met de dood
^werden \ye opnieuw voor het raadsel " geplaatst: "•waarom " moest dit
jeugdige, veelbelovende leven zo
plotseling worden afgesneden?
Het antwoord daarop moeten we
schuldig blijven en het kan ons benauv/en, de broosheid van di1 leven
telkens weer te moeten ervaren.
Onze gedachten gaan uit naar dit
zo zwaar beproefde gezin dat in zo
diepe rouw werd gedompeld.
Moge het medeleven van geheel
Zandvoort bij dit tragisch verlies
hen tot steun zijn en moge Hij, die
heerst over leven en dood, balsem
gieten in de wonden, die hier zo
onverwacht werden geslagen.

.. i 'J !

HEEMSTEDE/AERDENHOUT ,

GORDIJNEN of VITRAGE
voor woning en etalage!

Voor al Uw

OLYMPISCH SPEL

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Adventskerk, Leeuwerikenlaan,Aerdenho.ut Zondag a.s. 9 uur: Ds. P. J.
O. de'Bruijne. Viering. H. Avondm.
Zandvoort. 10.30 uur: Ds. P.J.O.' de
Bruijne. Viering H. Avondmaal.
7 uur: Ds. P. J. O. de Bruijhe. Viering H.Avondmaal en Nabetrachting
HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.
Bediening van de H. Doop.
Medewerking van het keikkoor.
10.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. de heer A. J. Weermeijer.
10.45 u.: Kapel Woodbrookeis Bentveld. Da. W. H. Buys.
PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag: 6.30, 7.30,
930 (Hoogmis) en 11.30 uur. Te
19.30 uur avondmis. Noord: 8.30 en
11.30 uur in de Beatrixschool.
In de week H.H. Missen te 7, 7.45
en 9 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Mej. dra. A.
A. in, 't Veld (Rem.) uit Bentveld.
Ï9.30 uur: Het Huis in de Duinen.
Ds., C.'tP. Hoekema (D.G.)'uit Haarleni. i_(Uitsluitend voor bewoners
van het tehuis).
,'
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maanden juni, juli
en augustus geen samenkomsten.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.
DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
DIENST WUKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. Langeveld,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816._
DIERENARTS:
Zondag a.s.: J. Westerman, Hartenlustlaan 7, Bloemendaal, Telefoon
02500 - 51555.
APOTHEKEN:
Tot 15 september'a,s..z'ijn_ de beide,
te Zandvoort gevestigde apotheken:
de Zandv. Apotheek, Haltestraat 8,
tel. 3185 en de Zeestraat-Apotheek,
Zeestraat 71, tel. 3073, alle dagen
(ook 's zondags) doorlopend geopend
CONCERT PHILH. ORKEST
Het jaarlijkse concert van het
Noord-Hollands Philharmonisch orkest, onder auspiciën van stichting
„Touring Zandvoort" zal dit jaar
plaats hebben op vrijdag 10 juli in
de Hervormde kerk. Het programma
zal nog nader worden bekend gemaakt.
;

; 4J
- *'

Met grote blijdschap geven w,ij kennis van de geboorte van onze zoon
JOHN DAVID Jr. ,
John David Potis
Adèle M. Pottsvan Kemenade
9-5 Joachim Beijherstr.
Frankfurt a/Mayi.
„Uyt den Bosch"
Spanjaardslaan, Haarlem
15 juni 1964. * '„ "' * •" :
Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van onze
dochter
:
LAETITIA PAULINE
P. Lucassen
;
P. M. Lucassen-:
van Kemenade
23, Bertus v. Grouwstr.
Amsterdam-W. 2"
„Uyt den Bosch"
Spanjaardslaan, Haarlem
4
22 juni 1964.
Heden overleed geheel 'onverwacht onze lieve zoon,
broer, kleinzoon, zwager; en
oom
- -. Leonard „Antoj
Drommel
op de leeftijd van-21jjaar.J
L. Drommel- ' :
D. G. Drommel-Keur
P. W; Drommel <
,• ~", Avt-Orommel-Bos
Willem
i
, Diderik
'
Michiel
Roy
. _
D. G. Keur-te Kolsté
~~%
Zandvoort, 24 juni 1964. -.
Helmersstraat 33
De overledene is opgebaard
in een der rouwkamers Zijlweg 63 te Haarlem, gelegenheid toftfczüek'van twee tot
half vier en des avonds van
half acht tot acht uur, uitgezonderd zaterdag- en zondagavond.
De teraardebestelling ; zal
plaats vinden maandag 29
juni om 11.00 uur op de SAlg.
Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek van Helmersstraat 33
omstreeks 10.45 uur. ,
BURGERLIJKE STAND
Geboren buiten de gemeente:
Adrianus Johannes, z"."~van A. J.
van Houten en C. M. Peerdeman.
Karin, _d.-_van S-^Ac. Sarmaat en
F. Westenbcrg. ' x
Overleden: Cornelis Lenaarts, 80 j r.
gehuwd geweest met A. Ferwerda
(wonende te Haarlem)..Repke Visser, 48 jr., gehuwd gcw.- met W.
Twikkeler • (wonende _ te _ Beverwijk). Catharina H. Moriri;' 86 jr.,
gehuwd gew.'met M. v.d. Zande.
Overleden buiten de gemeente:
Evert Bol, 74 jr:, geh. m. "W. Koning. Philip van Beets, 69 jr., geh.met J. van Beets. Elizabeth J.
Zwaanenburg, ongeh., 58 jr. Maria
W. v. Gulpen, 87 j r., gehuwd gew.
met W. Claij. Johanna "M. J. Hasselbach, 81 jaar, ongehuwd.

Z AN D V O O RT E RS
Eigenlijk zou je, wanneer je een"
oud Zandvoorter ontmoet,
die. na
een afwezigheid van1 8 jaar een1 half
jaar met verlof in zijn geboorteplaats terugkeert na een periode
vol inspanning en avontuur, een
dag moeten uittrekken om alles
eens rustig te kunnen bepraten en
over en weer indrukken te verwerken.

Zo dit van iemand geldt, dan is
dit zeker van toepassing op pater
Jan van Staveren, die in oktober
1956 naar Surigao in het zuiden
van de Phillippijnen vertrok, een
grote havenplaats op een der zevenduizend eilanden, waaruit de PhilipPÜnen bestaan en waar hu secretaris
werd van de bisschop, eveneens een
Hollander, afkomstig uit Brabant
om hem te assisteren in een Diocees,
dat niet minder dan 6.000 zielen
telt.
In februari van dit jaar kwam hij
terug naar zijn geboorteplaats
Zandvoort, met een half jaar verlof.
10 juli a.s. stapt hij weer op de boot
om opnieuw voor een periode van.,
acht jaar naar zijn- standplaats
terug te keren, thans vergezeld van
zijn moeder, die met hem mee reist
voor een half jaarlijks bezoek aan
haar dochter in Brïsbane in Australië.
We hebben deze week een uurtje
bij pater Jan van Staveren in de
woning van zijn moeder boven de
bekende bakkerij in de Zeestraat
doorgebracht, de bakkerij, waarin
hij ook nog als bakker is werkzaam
geweest, vóór hij besloot, geestelijke
te worden.
Wat is een uur om een periode
van acht jaar fe bepraten? Wij
vonden hém niet — hij Zandvoort
wél veranderd! Ja tóch was er iets
veranderd in hem. De jaren in den
vreemde hadden hem gerijpt tot de
echte zielszorger, hij had zich aangepast aan de zeden en gewoonten
van het land, waarin hij thans
werkzaam is en dat zozeer verschilt
van het onze. Maar de hartelijke
jovialitelt was gebleven en zijn
onverwoestbaar optimisme en zin
voor humor. Pater Jan van Staveren bleef in dit opzicht de echte
oude Zandvoorter van weleer,

Met groot enthousiasme vertelt hij
van zijn belevenissen in dit verre,
vreemde land, waar gebrek -aan
priesters oorzaak was, dat geestelijken van buiten moesten worden
aangetrokken. Hij verhaalt van de
opening van een seminarie, dat in

Een half jaar
met verlof

Platzak weer weg?
Moet Pater Jan van Staveren platzak^naar zijn missiepost op de Philippijnen terugkeren?" Daar kan
Zandyoort toch wel wat aan doen?
In elk geval tijdens de collecte, die
a.s. zondag voor dit doel in de
Parochiekerk wordt gehouden.
Een arme gemeente in het verre
Oosten heeft véél geld nodig om
het werk te kunnen voortzetten!
Laat „platzak" een rijk gevulde
buidel; worden! .

1958 .geopend werd en- thans zestig
.studenten heeft,,hij'tvërtelt van oprichting van scholen, een zuster
vorm-school, van verre reizen per
kano over z.ee„ om op afgelegen
eilanden de H.-'Mis op te dragen en
de doop te bedienen. Hij verhaalt
v*an de gastvrijheid van de .bewoners van deze eilanden, van aardbevingen, typhoons en tornado's,
van het dikwijls primitieve leven,
dat moet worden.. geleid en van
ontmoetingen met de Zandvoortse
pater Frans Zegwaard, die op ruim
120 km. afstand van hem wer-Jtzaam
is en met wie de ontmoetingen altijd
opnieuw een feest zijn.
;
Als een bont schilderij trekken
zijn belevenissen aan ons voorbij en
het is moeilijk om zich daarvfan los
te maken wanneer we na een uurtje babbelen weer opstappen:
Tóch kan %ien in een" uur véél
leren! Wij leerden dat er in deze
harde wereld nog altijd mensen
zijn, die hun taak en roeping jonden
m het helpen van anderen. Die huis
en haard vaarwel zegden om in
"verre vreemde'landen een' dienende
taak 'te verrichten, dikwijls onder
de meest moeilijke omstandigheden.
Zulk een man <is pater Jan van
Staveren, 'dië""3ïfdanks het feit dat
hij het heerlijk vond 'weer eens
korte tijd in Holland te zijii^ snakt
naar het ogenblik, waarop ^hrj die
taak weer kan gaari"bpvatten. „Een
half jaar verlof is eigenlijk te^lang",
zegt hij.
~

Wij wensen hiërn gaarne nog enkele prettige weken; in.jzte geboorteplaats .temidden, .van- zijn
familie en voor straks een fceuwe
even zegenrijke periode op denverre
Philtpprjnen als hij nu achter ' de
rug heeft. • o. t. _14U: ^adr K.
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BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers
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JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
'
Telef. 3394

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

zieïxier 25 ij n

Voor alle
verzekeringen

O-A.R-.A.-'V.A.IST !

',/
Bg feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

-j. .., .. ,T*T> Liefst met tekenaanleg?'

t

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

J. KEUR

gereden in de QPEL KADETT ?

Assurantie Kantoor
Bij het gereedkomen van onze
nieuwe zaak in Zahdvoort-Noord
" is plaats voor e,en% ^
'
*' '

Electro-Radio
Technisch Bureau

Geboden wordt:
•fc 3 weken vakantie.

•

'-jlr Salaris volgens Grafische C.A.O.
;

- - '

•

-fc' Bij "gebleken geschiktheid een
leerovereenkomst van 4 jaar.
i
Sollicitaties schriftelijk of
mondeling na telefonische afspraak.

Schildersbedrijf

C. J..PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!
Zie 't! ... Leg 3 pagina's van deze krant naast
elkaar, daarboven nog 3 en daarboven nog 3 halve:
nauwelijks 'n bandbreedte smaller wordt de laadvloer als U de achterbank van de Kadett Car-a-van
wegklapt! Uitbundig toegankelijk, want de hele
achterwand (breder dan menige huisvoordeur!)
veert open tot bovenwet dak. Daarbij is hij"royaal '
voor 6 passagiers in 'totaal', want zijn laadruimte
is berekend op...'n derde bank! Kent U in zijn
klasse bovendien 'n representatiever raspaard?
Kom zijn fabuleuze rijkwaliteiten ontdekken!
Bij voorkeur halen we dan eerst Uw vrouw en
kinderen op, of rijden we langs Uw zaak om hern
vol te stouwen met Uw vrachtgoed... f%(")QO

EEN TAXI?

u K «.-.fotolitho inrichting drommel
~ l
«iSToorderduinw^g 58 - Tel. 4396-4993

-expositie
MODERNE WRGENS

kléïnplastiek

Ons nieuwe telefoonnummer is

(02500) 81550
.4 lijnen

N.V. van Lent
HEEMSTEDE

- Raadhuisstraat 53-65
Heemsteedse Dreef 261

ZANDVOORT - Hoge Weg

kees

- verkad

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbjj!
Telef. 2254
Telef. 2150

Een uitgebreide collectie

smedestraat 5, zandvoort

• gehele dag geopend
" ook "s avonds

i:r

monturen voor teenagers
Brillenspecialist LOOMAN

Uw Perzisch
tapijt stuk?
Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Mr. Opticien

een goede zonnebril
met

OLAROID

TELEF. 2174 -~ ^TALTESTRAAT'5'
Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

voor de slanke lijn!
Uw maaltijd in een koekje!

OLMA horloges zijn kwaliteitsprodukten der Zwitserse
horloge-industrie.
OLMA geeft U een grote keuze
in modellen,
•in prijzen vanaf f 56.-

C. Waan ing
Erkend horloger

Kostverlorenstraat 68

Telefoon 2O71

•

olie-, kolen- en
|
gashaarden

' HrjBRAADKIPPEN

"BR&'ADSTUKKEN.

-

^ „-_ - "Alles uit eigen mestery.

"\VEEKEND-RECLAME:

EIEREN, zó van de boer, 10 stuks . ...
KIP1 VOOR DE SOEP 500 gr. 'f 1,75

' BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

,,''

SOEPKIPPEN

99 et.

"•Iets nieuws: KIP-CROQUETTEN!
STATIONSSTRAAT 2a - TELEFOON 2358
'"" "
ZANDVOORT
Wij .b'èzorgen Uw bestellingen
ook thuis.
l
- ^-- •-'
• " •' -''
"- ,.
* -.

Bouwman
Gedipl. drogist
Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Onze sortering vleeswaren is enorm.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

Philips Televisie Seizoen 19G4-'65

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton en tij dschr. 4 et.; tapijt 7 et. J gonje en gewatt. deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 25 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130 et,; aluminium 80 et.; lood 60 et.;
,
zink 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
WU ztfn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (btf
geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porselein,
enz. voor. elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Drukkerij Van Petegem & Zn.
*

POELIERSBEDRIJF
VAN BENTËN

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

Voor Uw drukwerk:

SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

Waar moedier verse kip
serveert smult iedereen

HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS?
dat is het devies van:

Geen bezwaart

Fa. GANSNER '& Co.

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brcderodestraat)
F
Telef. 4580. Indien gesloten 3283. '
^'

GROTE KROC9T 18

Drogisterij -Parfumerie

Krijgt U gasten?

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
«^ . .
' en VOLKSWAGENS met roldak
'
q!
>
•
'i';1 -

TAUNUS 17 M

SPORT IN BEELD

OIMA

-

OPEL -

Bü feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

OLMA horloges koopt U In
bij-de-tijd-zijnde zaken.

"-

TAXI 2600

-

Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

Siks-koekjes

een beste vriend

i, 'Gediplomeerd opticien
- GROTE-KROCHT 20
TELEFOON 4395
Li- •
• Leverancier alle ziekenfondsen.

V.W.

DOE EEN GOEDE KEUZE!

»S«MGU15SES een goed horloge...

OPTICIEN A. G. SLINGER

Mevr. Hose

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

«LEBRU.»

Bestel heden bü ons uw nieuwste PHILIPS
Televisie, U bent dun verzekerd van een prima
ontvangst.
PHILIPS TELEVISIE 48 cm. beeld v.a. ƒ728,of ƒ 7,50 por week na de eerste betaling.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld vanaf ƒ 898,of ƒ 9,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

Is Uw dochter of zoon
geslaagd!!
Geef dan een mooie REISTAS! Wij hebben
hierin een enorme sortering.
Kledingborstel met nagelgarnituur, portemonnaies, portefeuilles, etui voor reispapieren,
Rijbewijsetui's, etui voor trein- en tramabonnementen, leuke sleutelringen.
SHAWLS in diverse kleuren.
GA EENS LANGS BIJ

«LEBRU»

VOOR UW GESLAAGDE ZOON OF DOCHTER
PHILIPS nieuwe PORTABLE
RADIO-GRAMOFOON / 199,Eventueel zonder aanbetaling.
PHILIPS nieuwe PORTABLE
ƒ 99,incl. oortclefoon en lederen tas.
PHILIPS nieuvrate PORTABLE
met f.m. e;i antenne
ƒ 189,—
Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijze de betaling met U. Koir.t U eo.is kijken en luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

F.H. PENAAT

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2531

Elke fijnproever prefereert:

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 215O
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

heeft plaats voor enige

In de AH-filialen 2000 tot 7000 artikelen

mannelijke
en vrouwelijke
employé's

DE
•""''
TWENTSCHE
BANK

liefst In het bezit van diploma ULO.
Leeftijd tot 30 jaar.
Sollicitaties schriftelijk of mondeling te
richten aan de Directie van het kantoor,
Grote Krocht 12 te Zandvoort, of aan
de afdeling Personeelzaken van het
kantoor te Haarlem. Zijlstraat 76.

kantoor ZANDVOORT

XXXKXXMKXXXXtOOOOOOOCOOtlOOCO»

ADVERTENTIETARIEF

losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

Zusier E. REITSMA
wegens vakantie

Afwezig

Het grote succes *

NSUPMNZ4

pak-maar-mee pzen
uit het enorme Albert Heijn-assortiment

* Dank zij alleen tevreden klanten

NIEUWE OOGST

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

t.m. 19 juli.

Waarn.: Zuster S. M. de
Wilde, Zeestr. 67, tel. 2720

P. FLIERINGA
Arts
Afwezig
tot 13 juli.

Waarn.: dr. R. Drenth,
dr. H. K. van Es en
dr. J. F. Zwerver.

C.Heilgymnast
H. WILLEMSE
- Masseur
Afwezig

Automobielbedrijf Jac. Versteege en Zn.
PAKVELDSTRAAT 23

-

TELEFOON 2121

tot 27 juli.

Emmaweg 3 - Telef. 3333

IN TOMATENSAUS .

Hout- en boardhandel

AMANDA BALKE .CENTRUM'

Naast dr. Flieringa
Brederodestraat l
METSELZAND
SCHOONHEIDSPORTLAND CEMENT
SPECIALISTE
CARBOLINEUM
Pedicure - Manicure
Eternieten
Massage
BLOEMBAKKEN
ZEESTRAAT 33
TUINVAZEN
Afspr. via telef. 2943
RONDE TAPSE
TAFELPOTEN,
Behandeling bij U aan. huis
verschillende maten.
POLYCEL
PLAFONDPLAATJES
HEKPALEN
BOKKEPOOTJES
KIPPEGAAS
ALABASTINE
Autoverhuur D. F. Pieters
KUBUSVERF
Steeds de nieuwste wagens
LOODWITPLAMUUR
alle van '63 en 1964.

Voetkundige

LADDER VERHUUR
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens - Voor kamerwanden,
Daf en Chevrolet Impala's lambrizeringen enz.:
HOUT O LUX
Haarlemmerstraat 2,
PARANA PINE
Tel. 4200 en 3C52.
Dagelijks geopend.

AANGEBODEN:
lieve mooie BOXER (teef)
2 jaar; rood gesn. KATERTJE, 7 maanden. Vóór 5 u.
Emmaweg 13.
BIEDEN ZICH aan: twee
aankomende
KELNERS.
Tel. 3390 (02968).

Jb. SLAGVELD

BLOND HAAR

wordt en blijft zijdezachtgezond door Marchal Speciaal Shampoo, waarin de
nieuwe vinding VITA F
verwerkt is.
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107
Vanaf ƒ9,— per maand
heeft het!
huurt U thans een wasVraag gratis brochure.
machine met recht van
Woninginrichtingkoop. Geen vooruitbetaling
HEEMEIJER
VELO, Rivier Vismarkt 3,
Van Ostadestraat 7a
•Haarlem, tel. 10117.
Telefoon 3116
VELO, Zeestr. 37, ZandKan weer stoffeerwerk
voort, tel. 4590.
aannemen.
Net MEISJE, 21 jaar, zoekt
een passende interne werk- Zandvoort. TE KOOP GEkring, liefst bij jong gezin VRAAGD per l sept. a.s.
en omgang met kinderen. event. later: 3 of 4 kamer
Br, no. 12-4 bur. v.d. blad. FLAT c.v. onsem. of gestof f. Vrije vest. Part. of
VOOR UW TEGELS in Ie et. Ind. lift ook hoger.
w.c.,
badcel en keuken, Br. no. 1-2 bureau v.d. blad
natuur tegelvloeren en
open vuren, metselwerk Huur een wasmachine of
enz. E. Paap, Jac. P. Thijs- combinatie. Zeer gunstige
seweg 21, Tijd. telef. 4989. voorwaarden. Geen vooruitbetaling. Recht van
koop. VELO, Rivier VisBert geeft de
markt 3, Haarlem, tel.10117
hoogste waarde! VELO, Zeestr. 37, ZandLompen 30 et. Kranten en voort, tel. 4590.
druk 5 ct.Tapijt en gewatt. Jongen 17 jaar (M.U.L.O.)
deken 8 et. Bedveren 25 et. Meisje,
16 jaar (M.M.S.)
Metalen: rood koper 200 et.
VAKANTIEWERK
geel koper 135 et, lood 62 zoeken
et., zink 55 et. Alles p. kg. v.n. 29 juni. Telef. 3217
na 5 uur.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
TE KOOP: Inzinkbare
U belt, wij komen!
TRAPNAAIMACHINE
GEVR.: Flinke WEHKSTER van '7.30 - 12 uur.
Café Bluys, Haltestraat 25
TE KOOP: Schotse Collie,
2 mud. (Lassie) kamp. afstam ƒ100,-. Tel.070-725793
HUUR Philips-TELEVISIE
voor / 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767
en 's avonds 02964 - 17971

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
W. Dratferstr. 12, Tel. 37S1

HUIS TE KOOP GEVR.
voor geldbelegging. Br. no.
12-2 bureau van dit blad.
20 PROGRAMMA

zonder uw toestel omtebouwen (al is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
programma. Met garantie,
jem. betaling Antennebouw
J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel. 4307.

Winkelmeisjes
gevraagd
bü Vishandel DUIVENVOORDEN
Haltestraat 49 - Telefoon 22G1

TERRASSTOELEN

keihard gemoffeld/ stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ19,—. Bfl afname
24 stuks 20% korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk /12,50.
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS

Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70; Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947406.

Banketbakkerij B.'Bosman

Kerkstraat 22
Vraagt een nette
LEERLING OF
3e BEDIENDE

TE KOOP GEVRAAGD:
JONGENSFIETS ± 6 jaar.
Brcderodeslr. 42, tel. 4453

Biedt zich aan (voor 3 a 4
weken): KINDERMEISJE,
leerlinge 6e klas gymn.
Telef. 02507 - 2472.
Begaafd MEISJE GEVR.
in klein gezellig gezin,
lief voor kinderen, 's morgens van 8.30-13.30. Mevr.
Van Oostrum, Telef. 3647.
Aardig MEISJE GEVR.
van 8.30-12.30 in kl. gezin.
Kerkhoven, Wilhelminaweg 36, Telef. 3528.
Te koop aangeboden:
ENIGE WOLLEN
SMYRNA
VLOERKLEDEN

door groothandel in
modelkamers gebruikt.
ƒ150,- per stuk. Niet
van nieuw te onderscheiden. Grote maten.
Eventueel thuis te bezichtigen. Br. no. 15-5
bureau van dit blad.

49
Delicata Choc. PastillesR'S&IS 69
Sinaasappelsap
FORS BUK 79
AH-Pindakaas<e KWALITEIT. .PERPOT 85

Zonnebrandolie BUSS GROTE SPUITBUS
Luncheon Meat
PER STUK
Theéworstjes
Tafelbeschuit
Wafelkoeken..
MacQueen Thee

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321

Voor Uw

Koelkasten
Wasmachines
Convectors
voor olie en kolen
en alle benodigde huishoudelijke artikelen, naar

Fa. Blom
KRUISSTRAAT 6 - TELEF. 2127
Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.
Voorzorgzegels worden aangenomen.
Wij geven ook Contantzegels.
Het bekende adres voor alle
HENGELSPORTBENODIGDHEDEN.
Thans ook verkrijgbaar maden en wurmen

AH-PÜS;

SFLHJES 95

Grote Repen BUTTERSCOTCH
8 VOOR
Limonades! roöp SINAASAPPEL . . fLES o.« LTB.
Soepballetjes .
2 BLIKJES
Doperwten-middel fijn . . . . 1/1 BLIK
Carly Toiletzeep . . . . . . . 3 STUKKEN
Crabmeat CHATKA.

1.»
95
99
69
1.-

.... . BUK 210 GRAM 3*'

TéVé Zoute Pinda's

ZAK «so GRAM

98

79 Rosé d'Anjou
PER FLES 24.5
59 Rosé de France
'. . .PER FLES 1?s
PER STUK 65
31 Kandijkoek. . . .'
Gekookt
Worstje
(VAcuuM-vERpAKT)
PER STUK 79
. : . '. ZAK 18 STUKS 65
SCHOTSE MELANGE
Gemberjam
PER POT 99
PAKJE 76
Chocolade Hagel MELK/PUUR PAK 500 GRAM l?9
. SNELKOKEND
PAK 500 GRAM 35
Vanille Toffees
GROTE ZAK 49
Perla Americana Koffie
9 AH-Pepermunt
2ROL 29
lt
VACUUMBLIK 250 GRAM . . . .
ISOGMM 49
5 Gebraden Gehakt
l? Gelderse Ham
Nièuw.'JaffaGold
iso GRAM 79
Zandtaartjes
PAK? STUKS 69 Toiletpapier
PAK 4 ROLLEN 50
Appelmoes
,/,BL.K 59 Tomatenpuree GOUDFAZANT . . . .2 BLIKJES 35.
PER TUBE 49
Sperziebonen
,/, BL,K 69 AH-Mayonaise
FORS BLIK 79
AH-SlaSaUS DE LEKKERSTE . . . PER FLES 79 Grapefruitsap
Perla de Colombia

160% PURE COLUMBIA-KOFFIE. .

Schelvislever Ncco

. blik 62

Pfalzer Winzerschoppen 1961 Rijnwijnfles,1.95
Zeiler Schwarze Katz
fles
3.50
Boerenmctworst. . . . . . . " 100 gram 49

Mosel Perlé

.VACUUMBLIK WO GRAM 1.

PER FLES 2*°.

Wiener Knakworst . . . . BLIK 10 STUKS 98
_ ._ i
_

London Tonic .
5flesjes1.10 WEEKAANBIEDINGEN
GELDIG T/M WOENSDAG 1 JULI
Rozebottcljam
per pot 99
Gesneden Asperges met punten . . blik 89
Haarversteviger
3 flesjes 75
EIERKOEKEN . .
DOOS 18 STUKS 7S 69
Tutti Frutti geselecteerd . . . . 250 gram 95 Pakje KNORR ASPERGESOEP \ SAMEN
Cavelli Vermouth

o.a. mutsen, toeters, maskers, feestncuzen, serpentine en alle leuke
fecstartikelen voor Uw kinderen en
voor bruiloften en partijen, vindt U
in een grote sortering bij:

75

. IN BETBR.BIER.BLIK

lever

FEESTARTIKELEN!

. Z BLIKJES

Portugese Sardines . . Z BLIKJES 755
Liebfraumilch
2?

literfles 2.98

' . . . . . lOOgram 49

Oploskoffie Bongo
Pindakoeken

pot 50 gram 1.77
zak 12 stuks 59

Hele Siam Rijst droogkokend

. 500 gram, 52

Bulgaarse Salade
pot 400 gram' 98
Feestpuclding
pakvoorlltr. 65
Rioja Spaanse tafelwijn rood of wit . .fles 1.75
Macaroni snclkokcnd; nieuw pakXinh. 500 gr.) 52
AH-Piccalilly.
per potje 43
Gesneden Ontbijtkoek . . . .23 plakken 79
Zaanse Korstjes
pakfistuks 30
Kokosringcn
' . . .pak9stuks 55
Perziken gesneden, RedDart . . . 1/1 blik Ï.29

Suikerklontjes
AH-Custard

,pak22Ssiuks 1.31
pak 400 gram 55

DePMC
, inde
praktijk
Mevr. E. Clslus-Alderts. Vcnusstr. 7, IJmulden' Is de
bezltster van 7 PMC-premles (o.a. scliommelbank. verrektjker, atlas, boek „De Ruimte", wandweeffschaal.
enz.) tevreden „omdat", zo zegt ze zelf. „do PMCartikclen van prima kwaliteit, goode vormgeving,
uitermate verzorgd en zeer nantrekteeWlc In prijs zijn".

+ Blikje SOEPASPERGES ) VOOR
KOFFIEMELK «M BUK/. . NU 2vOOR
2,
INSTANT PUDDING
49
OUDE GUOSE KAAS.
soo
Hcro-Sinas
.....
'. . . Nu ook in blikje 49
Fijne Snu'worst
..........
100 gram 49
Pain d'Alsace vlceswarcn-delicatesse 100 gram "49
Oranjc-marmclade
........
. per pot 99
Kokosbanket
........
... 250 gram 75
Kapucijners kant en klaar' . . . . . . 1/1 blik 69
Tomafcnsap
............
per blik 49
Rode Besscnsap . . . . . . . . . . per fles 65
Puddingsaus Tpva
.........
per flesje 70

Goulashsocp Linthorst . . . . . . . per blik 99
Tomatcnsocp met balletjes . . . . . . 1/1 blik 79

AH-Schocncrcmc '
........
2 doosjes 55
AH-Wrijfwas geel, bruin of wit . . . grote doos 65
Tafclamnndelen
.........
100 gram 98
Quecn Ananas 20 halve schijven . . . per blik 1.08
Tonijn in gelei . . . . . . . . . . . per blik 85 .
Champignons i la crème . . . . . . per blik 89
AH-Lucifcrs
.......
. . . . per pak 25
MacQueen Thcczakjes
.....
doos 20 stuks 85
Nylons Jolic Madame -met of zonder naad l . 1.55
Frou-Frou . . . . . . . . . pak 200 gram 59
Smecrkaas . . . . ' . . . . . pakje 1 00 gram 32
Prima Honing . . .
........
per pot 1.25

* Croquettcn kant en klaar om te bakken 3 voor 59
* Billcrballcn kant en kladrpm te bakken 9' voor 59 ,
* In de meeste AH-filialen,

Kom ook naar

Albert Heijn
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Kasleep „Catamaran-affaire"

Het lag in onze bedoeling vorige
week bij het verslag van de festiviteiten rondom het 40 jarig priesterfeest van pastoor Cleophas, een foto
van de jubilaris te plaatsen.
Helaas kregen wij deze te laat in
ons bezit, n.l. eerst vrijdagmiddag,
toen de krant reeds was gedrukt.
Om ons verslag toch nog geheel

volledig te maken, nemen wij deze
foto^thans in dit nummer nog 'op'.
Mejuffrouw Leonie Molkenboer
maakte dit plaatje van de Zandvoortse pastoor in zijn werkkamer,
als onderdeel van een herdenkingsalbum, die zij pastoor Cleophas 'als
aandenken aan zijn jubileum aanbood.

Karel Troost jubileerde
Onze plaatsgenoot, Karel Troost, ingrepen niet te boven zou komen.
ia in Zandvoort zeker geen onbe- Maar Karel Troost herstelde, zij het
kcndc. Op verenigingsgebied nam dikwijls na zeer langdurige verhij en neemt hij nog altijd een be- pleging en kreeg de laatste1 jaren
langrijke plaats in. Met wijlen' Kees zijn oude energie en enthousiasme
Schaap, zijn onvergetelijke vriend, weer terug, zij het ook, dat hij zich
aan wie hij praktisch nog elke dag uit het verenigingsleven wat moest
terugdenkt, was hij mede-oprichter terugtrekken en thans nog alléén
van de Zandvoortse Operette Ver- zijn geliefde operetfevereniging aaneniging en sinds de oprichting tot houdt.
Karel is thans 58 jaar en wat deze
nu toe penningmeester: Hij richtte
tezamen met mevrouw Failé de kin- opsomming met een jubileum te
deroperette vereniging „Jong Zand- maken heeft? Hij herdacht j.i. dinsvoort" op 'en was ook daar vele dag het fe'it, dat hij gedurende 40
jaren penningmeester. Nadat hij jaar bij zijn- werkgever, de N.V.
verscheidene jaren scheidsrechter Chemigrafische kunstinrichting v.h.
-was geweest voor do Nederlandse Dirk Schnabel, aan de Admiraal de
korlbalbond, zette hij ook in onze Ruyterweg in Amsterdam, we'rkgemeente, in de na-oorlogse jaren zaam was, eerst als kantoorbediende
weer een nieuwe Zandvoortse korf- maar al spoedig als vertegenwoorbalclub op, waarvan hij ook ver- diger, waarvoor hij het gehele land
scheidene jaren penningmeester was, bereisde.'
Ü
hij was. jarenlang een.^getrouw lid
van Zandvoorts Mannenkoor: én
eveneens vele jaren bestuurslid,
(natuurlijk weer penningmeester)
van Zandvoorts gemengd koor. •
Moeilijke jaren beleefde hij met
'zijn gezin van 1949 af, toen hij in
zeven jaar niet minder dan 6 zware
long-operaties onderging en het er
meermalen naar uitzag, dat hij deze

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid
der redactie).
Heer Brëure, 'k vond Uw aardigheid
Die sprak van dichters-vaardigheid
Slechts strijdend met Uw
. waardigheid
Als raadslid hier ia Zandvoort
U „jij 't" en „jou 't" maar beste man
Daar trek ik mij wel niets van an,
Maar wat weet U er eig'lijk van?
Hieronder dan mijïi antwoord:
Onthoud nu heus eens deze les:
Ik sta voor Zandvoort'op de bres
Niet vragend jiaar goedkoop succes,
Wanneer me iets niet aan staat
En als ik zoiets constateer
,
Schrijf ik daarover, zonder meer,
Als 't moet, heer Brëure,
keer op keer
Omdat het mij óók aan gaat.
Wanneer U oppositie voert
En op elk nietig kansje loert
Op 'n toon, soms wel heel laag
gevloerd,
Alleen maar om te fitten,
Bouwt U daarmee ons dorp niet op
Maar toont alleen een dwarse kop
En Zandvoort blijft dan
met de strop
En met de brokken zitten. • ' '
Verschil van mening kan er zijn
Dat brengt wat leven, soms ook gein
En-is tot zek're hoogte fijn,
Ben 'k voor U een rare klorus
Wat ik vertel meen ik oprecht ..
En 'k praat wat krom is
heus niet recht
Hetgeen van U niet kan gezegd
De groeten hoor! van Dorus.
Naschrift redactie:
'k Hoor twee heren
, Confereren,
O, wat w.as 't een wonder!
't Was een wonder
Boven wonder
. Wat die heren
Beweren konden
, Hi-hi hi, ha ha ha,
Wie doet 't deze heren na?

Dat men hem waardeert is deze
dag wel zonneklaar gebleken. Met
zijn vrouw en drie dochters werd
hij dinsdagmorgen door de Directie
in 't bijzijn van het voltallige personeel ontvangen.
Sympathieke
woorden richtte hier de heer A. N.
Mascini namens de Directie tot de
jubilaris, er zijn blijdschap over
uitsprekend, dat deze na een zo
zware ziekteperiode voor het bedrijf behouden bleef. Hij schonk
hem bloemen, een geschenk onder
couvert en als bijzonder bewijs voor
de vele verdiensten van de jubilaris
de draagmedalje van de afdeling
Amsterdam van- de Maatschappij
tot bevordering van handel en
nijverheid. Namens het personeel
sprak de heer H. van Heijningen,
die de jovialiteit en prettige vriendschap van de jubilaris met het personeel naar voren bracht en hem
een complete opera op langspeelplaten schonk en zijn echtgenote
bloemen. Geruime tijd bleef men
daarna nog in. gezellig onderling
samenzijn bijeen, nadat de heer
Troost een woord van dank had
gesproken. Vele zakenrelaties van
de jubilaris toonden in de loop van
de dag nog hun belangstelling,
waarna het feest werd voortgezet
des avonds in het Badhotel in
Zandvoort met een onderlinge
feestavond voor vrienden en bekenden, waarbij het Zandvoortse verenigingsleven zich niet onbetuigd
liet en de jubilaris naast vele gelukwensen nog vele tastbare bewijzen van meeleven en sympathie in
•ontvangst mocht nemen.
Op spontane en hartelijke wijze
heeft men algemeen dit jubileum
voor Karel Troost tot een onvergetelijke dag gemaakt, een dag die
wij hem — na alle moeilijkheden die
zijn werkzaam leven hem bracht,
zo van ganser harte hebben gegund.
K.

De heer K. C. van der Mij e Pzn.,
Westerparkstraat 15 te Zandvoort,
bestuurslid van de Zandvoortse reddingsbrigaüe on voorzitter van de
jubileumcommissie „Zestig jarig
bestaan Zandvoortse- gymnastiekvereniging Oefening Staalt Spieren"
heeft zich met een op 19 juni j.l.
gedagtekend schrijven gewend tot
het Bestuur van genoemde gymnastiekvereniging en afschriften van
'dit schrijven gezonden aan het erecomité, aan de jubileumcommissie,
aan het bestuur van de Zandvoortse
reddingsbrigade, aan de leden van
de Zandvoortse gemeenteraad en
aan de plaatselijke pers. De inhoud
van' zijn schrijven luidt als volgt:
Geacht Bestuur,.
Uw voorzitter, de heer J. H. B.
Brink deelde 'mij mede dat Mr. H.
M. van Fenema, Burgemeester van
Zandvoort, hem bij herhaling nadrukkelijk heeft . medegedeeld, dat
mijn^aamvezigheid als voorzitter van
de Jubileumcommissie bij de komende door ons georganiseerde
evenementen voor hem aanleiding
zou zijn deze evenementen niet te
bezoeken en ook de in uitzicht gestelde officiële ontvangst van de
buitenlandse turnsters 'en turners
ten Raadhuize af te gelasten, althans niet bij te wonen.
Z.E.A. zou n.l. zeer gegriefd zijn
door het mede door mij ondertekende schrijven van het dagelijks bestuur van de Zandvoortse reddingsbrigade d.d. 4 ^junii 1964 betreffende
de „Catamaran-affaire" (het door
negen raadsleden waaronder de drie
wethouders afwijzen van het geschenk (Catamaran) van het Comité van badgasten).
Ik zou het zeer onaangenaam vinden indien de „Catamaran-affaire"
op enigerlei wjjze een ongunstige
uitwerking zou hebben op Uw festiviteiten.
Ik ineen U een keuze tussen de
aanwezigheid van Z.E.A. en diens

officiële gunsten en mijn toch wel
overbodige aanwezigheid bij de komende O.S.S.-evenementen te moeten besparen en LEG DERHALVE
BIJ DEZE MIJN FUNCTIE ALS
VOORZITTER VAN DE JUBILEUMCOMMISSIE NEER.
Ik dank U voor de bijzonder pretlige w«ze waarop ik met U heb mogen samenwerken en wens U een
in alle opzichten bijzonder succesvol
slot van Uw jubileum toe.
Hoogachtend,
Uw dw.
was getekend,
K. C. van der Mij e Pzn.
Wtf spraken met de heer
K. C. van der Mije Pzn. - - v
Het hoogst ongelukkige besluit
van de burgemeester van Zandvoort
om de heer K. C. van der Mije te
dwingen tot aftreden als voorzitter
van de jubileumcommissie van
O.S.S. in verband met zijn ondertekening van de brief der Zandvoortse Reddings Brigade inzake de
Catamaran, kreeg deze week in de
grote landelijke pers helaas weer
ruime belangstelling.
Zonder enige restrictie kreeg de
Burgemeester de volle laag, omdat
men voor dit wel zéér bedenkelijke
besluit geen enkel goed woord kon
vinden.
Wij hebben deze week een onderhoud gehad met de heer v.d. Mije
inzake deze kwestie. Hij vertelde
ons, dat zijn besluit in brede kring
waardering heeft gevonden. Ook in
kringen van zijn ambtelijke loopbaan (hij is gerechtsdeurwaarder in
Haarlem), heeft hij talloze reacties
gekregen, o.a. van advocaten, die
zijn zienswijze volkomen onderschreveii. In Zandvoort acht men
de handelwijze van de Burgemecster voorts des te bedenkelijker,
omdat O.S.S. in het geheel niets
met de Catamaran-geschiedenis te
maken heeft.

WETENSWAARDIGHEDEN UIT VROEGER EEUWEN
(Vervolg)
DE SCHOOLMEESTER
Om ons verhaal over die ongelukkige meester Teunis Smit, die hier
van 1727 tot 1742 schoolmeester was
en vervangen -werd door IJ. Langeveld, even af te maken, eindigde ik
mijn vorig overzicht met de mededeling, dat de Baljuw en de dominee
mededeelden, dat zij met dit geval
geen raad wisten. Er moet wel iets
heel bijzonders met die meester
Teunis zijn gebeurd, want bij werd
niet alleen uit zijn baantje gezet en
uit alle bijbaantjes, aan het schoolmeesterschap verbonden, maar hij
moest ook van het dorp verdwijnen.
Men scheen zelfs bsng te zijn, dat
er uit dit alles ongelukken zouden
kunnen voortkomen, want letterlijk
schreven de dominee en de 'Baljuw
op 20 juni 1742 aan de Ambachtshecr onder meer hierover het volgende: „Hoe het nu met meester
Teunis gaan zal, en wie het hem zal
aanzeggen, om niet meer op 't dorp
te komen en hoc hij zïjn goed dat
hier is, zal krijgen, weet ik geen
raad toe, althans ik hebbe gezeid,
mij in deze zaak, die mij zeer zwaar
voorkomt, niet meer te zullen bemoeien. (God behoede voor ongelukken").
Wat er met die ongelukkige meester Teunis is gebeurd konden wij
niet te weten komen. Wel weten
wij, dat hij uit zijn ambt ontzet
werd, nadat hij van 't dorp wéggetrokken was. Als eerste schoolmeester treffen vrij in de dorpsrekeningen van 1657 aan zekere Jacob
die voor het klokluiden enig geld
kreeg. Men vindt daar: „28 augustus betaald aan meester Jacob voor
klokluiden over den heer van Brederode de somma van ƒ 10.00."
Verder hebben hier de functie van
schoolmeester bekleed:
J. Hercules tot 1670.
H. Valcken. 1670-1702.
J. Verlaan 1702-1727.
T. Smit 1727-1742.
IJ. Langevcld 1742-1764.
J. Koning 1764-1814.
J. Koning 1814-1857.
J. E. Voet 1857-1859.
L. v.d. Wilk 1859-1865.
J. v.d. Heyden 1865-1890.
C. van der Werff 1890-1910.
Hier volgt de aanstellingsbrief van
J. Koning uit 1764.
Wij, J. v. Marsolis, Heere van
Santvoort etc., doen te weten, dat
overmits de persoon van IJ. Langevelt, zo om redenen van zijn zwakheid, als door zijn hoge jaren afstand doet van zijne functie als
schoolmeester, koster en voorzanger
waartoe hij was aangesteld bij onze
acte van 24 juli 1742, tot ons wederopzeggen toe en verder niet, hebben
het nodig geacht, dat de gedachte
dienstwaarncming zijn behoorlijken
koers hebbc. Zo hebben wij den
Edelen gerechte en kérkenraad aldaar geauthoriseerd en gelast, dat
zij naar een' bekwaam persoon zou-

De heer van, der Mije is door
diverse dagbladen benaderd om een
nadere verklaring van zijn besluit,
waarbij men de vraag stelde waarom hij zijn schriftelijke verklaring
alleen aan de Gemeenteraadsleden
en de plaatselijke pers had toegezonden. Zijn mening hieromtrent
v/as de volgende: hij wilde de zaak
niet opblazen, teneinde te voorkomen, dat Zandvoort in den lande
opnieuw op minder prettige wijze
„in het nieuws" zou komen. Er is
de laatste tijd al weer zoveel over
Zandvoort geschreven in de dagbladen, dat het grote publiek wel
een zeer onprettige indruk moet
hebben gekregen van de onderlinge verhoudingen in de badplaats.
Deze zienswijze van de heer van
der Mije is dan ook volkomen
terecht, want als rechtgeaarde
Zandvoorter voelt hij er niets voor
om zijn geboorteplaats in opspraak
te brengen.
Het is dan ook te wensen pverigens, dat de landelijke pers zich in
de toekomst wat meer gaat onthoudcn van het zenden van- „speciale verslaggevers", die op verzoek
van een gekrenkte burgemeester of
een korpschef der gemeentepolitie,
hun onvervulde verlangens publicercn, waarbij bij herhaling personen en bevolkingsgroepen in het
harnas worden gejaagd.
Dat de Burgemeester nu eens in
een ander daglicht werd gesteld in
de dagbladpers kan evenwel verhelderend werken.
Zandvoort vraagt zich af of dit nu
zo langzamerhand de laatste rel is,
waarbij de Burgemeester is betrokken.
St.
RIOOLWATER ZUIVERINGSINSTALLATIE

De rioolwater zuiveringsinstallatie in Zandvoort-noord zal op maanjdag 6 juli a.s. officieel in gebruik
worden gesteld.
AGENDA RAADSVERGADERING

dinsdag 30 juni 1964, des n.rn. 8 uur.
1. Notulen van de vergadering,
gehouden op 26 mei 1964.
2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, ontslagen enz.
4. Wijziging verplaatsingskostenverord'ening.
5. Wijziging regeling tegemoetkoming ziektekosten gepensioneerde en op wachtgeld gestelde
ambtenaren.
6. Vernieuwing automatische huistelefooninstallatie.
7. Verbetering Kennemerweg.
8. Verbreding ventweg langs de
Tolweg.
9. Verkoop binnenterrein M. Molenaarstraat.
10. Subsidie Stichting Hartewensfestival.
11. 'Subsidie Stichting voor Gereformeerde Sociale Arbeid „Zuid
Kenneme'rland".
~~
12. Tentoonstelling beeldhouwwerken en „Oud Zandvoort".
13. Rondvraag.

den omzien, ten einde enige personen te horen, en zich degelijk van
hem doen informeren ~ en aan ons
rapport, van hun wedervaren doen,
opdat wij hun Ed. van een vroom,
bekwaam persoon voorzien zouden,
zo is 't dat wij gehoord hebben het
gerapporteerde en op alles gelet, zo
hebben wij na rijpe deliberatie den GESLAAGD .
Voor het toelatingsexamen eerste
persoon van J. Koning van Katwijk
aan Zee, thans onder-schoolmeester Chr. Lyceum te Haarlem slaagden:
te Loenen, aangesteld en gecommi- Linda Brandse; Pachard ter Brugteerd, zo als wij hem aanstellen en gen; Barbara Dekker; Tetchen
commiteren bij deze, in plaats van Dekkers; Anneke Lukkassen; AnIJ. Langeveldt, (doch tot ons weder- nelies Nieveld; Annemarie Pols;
opzeggen toe en langer niet) tot het Bert Pomper; Warner van Vliet;
koster-, schoolmeesters- en voorzan- Robert Zuidema. Allen leerlingen
gersambt tot Santvoort, waarin hij van de Julianaschool, Brederodezich, zo in de onderwijzing der straat 15, alhier.
jeugd, als in de dienst der kerk in
allen ijver en naarstigheid tot de ZO'N KLEIN BERICHTJE MAAR
meeste stichting zal moeten reguleWij lazen in de Telegraaf van
ren in opvolging van de plakaten zaterdag 20 juni:
en ordonnantiën op de school- en
„Plastic snelboot voor Haagse
kerkdienst bereyds geëmaneerd en strandpolitie.
alsnog te emaneren, en dit op een
Den Haag, zaterdag.
zodanig traktement en zulke voorHalf juli wordt de Haagse stranddelen, als zijn voorganger heeft ge- politie uitgerust met een snelvarend
noten of kunnen genieten'.
plastic motorvaarluig, waarmee zij
Actum,-25 okt. 1764 J. v. Marselis. langs de Scheveningse kust waagOm tot de onderwijzer terug te halzen moet terugdrijven en drenkeren want er was er maar één of- kelingen kan redden. Slaagt het exschoon er ver over de honderd kin- periment, dan zal een tweede boot
deren waren, deze genoot in 1800 worden aangeschaft.
een salaris van ƒ 150,—, maar mocht
Wat een klein berichtje toch veel
daarbij een schoolgeld heffen, dat kan zeggen, vindt U niet?
3 cent per week en per leerling bedroeg. Later werd hot schoolgeld tot
ƒ 2,— per jaar verhoogd.
baantje van doodgraver nog houden.
In 1823 werd de oude school ver- Dit gaf toen ƒ 50,—.
bouwd, nadat daarover herhaaldeNa zijn dood vroeg zijn weduwe
lij k klachten waren geuit door om pensioen, maar dit werd niet geschoolopziener Prinsen. De kosten geven. Als hoofd kwam nu de heer
beliepen 1200 gulden. Toch bleven Voet, die tot zeer grote tevredener klachten komen, nu over het te hcid al enige jaren als onderwijzer
grote aantal kinderen, waardoor er hier aan de school was werkzaam
van het onderwijs haast niets te- geweest. Het traktement bedroeg
rccht kwam.
toen, alles bij elkaar gerekend plm.
In 1841 werd toen eindelijk een ƒ 1000,—, waaronder nog steeds het
hulponderwijzer aangesteld op een schoolgeld behoorde.
salaris van ƒ 100,—, benevens vrij
In 1858 werd oen nieuwe school
kost en inwoning bij hot hoofd der gebouwd. (Stond de oude in de Postschool.
straat ten Westen van de pastorieDeze moest dus die hulp groten- tuin, deze stond even achter de
deels zelf betalen want dat kost- vroegere school A aan de Hogeweg.
geld werd op ƒ 150,— 's jaars gere- Deze school kostte ƒ 9000.— en werd
kend. Het schoolgeld moest dus in 1884 vervangen door school A.
weer verhoogd worden, want vroe- (Het tegenwoordige politiebureauX.
ger heerste de mening, dat wie onIn 1891 werd ook deze school weer
derwijs wilde ontvangen, dit ook te klein én toen werd school B gemaar moest betalen. Het werd nu bouwd bestaande uit 2 lokalen en
G et. per week maar dan was er l et. gymnastiekzaal. In 1894 werd school
bij ten voordele van de gemeentekas B verplichtend gesteld voor kindeDenkt U echter niet, dat er bij ren, wier ouders boven een zekere
zulke karige traktementen gebrek som in de belasting waren aangeaan onderwijzers was. In 1850 vroeg slagen (ƒ 15,—). De school aan de
o.a. G. Koning om hier een bijzon- Hogeweg werd nu een school voor
dere school te mogen stichten, om- onvermogenden genoemd. Hiertegen
dat hij nergens een plaats als onder- kwam sterk verzet, zodat dit besluit
wijzer kon krijgen wegens de mas- al spoedig ingetrokken moest worsa sollicitanten. Het verzoek werd den.
echter van de hand gewezen, daar
Hoofd van school B was de heer
men de dorpsschool voldoende acht- Schumacnor later hoofd van school
te. In 1857 moest J. Koning ontslag C, terwijl de heer van Asporen in
nemen wegens hoge ouderdom. Hij zijn plaats aan B. kwam.
kreeg ƒ 100,— pensioen en mocht het Wordt vervolgd.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
EN LEESZAAL

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

FOTO „LION"
HALTESTRAAT 69 -

DEVELOPING
and PRINTING
AGFA-COLOR

2 min. van het station
2 min. trom the station
GEVA-COLOR FERRANIA-CQLOR

GENIET VAN DE NATUUR! EEN GOED RIJWIEL IS NIET DUUR!

Compleet Vesting
Sportrijwiel v.a. f 143,75
inet 3 versnellingen

ƒ193,20

, KINDERRIJWIEL vanaf
ƒ 65,FONGERS
f=— ƒ.§ LOCOMOTIEF
B.S.A. en alle bekende merken
uit voorraad leverbaar!
Vraagt onze prettige betalingsregeling.

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7

-

TELEF. 2974

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

-

TELEFOON 2682

500 GRAM PR. OSSELAPPEN
ƒ 3,500 GRAM SCHOUDERCARBONADE . . ƒ3,25
500 GRAM RIBLAPPEN
ƒ 3,75
VOOR DE BOTERHAM:
150 gr. Gel. Lever
98 et.
250 gr. Leverworst
80 et.
150 gr. Pekelvlees
98 et.
150 gr. Pork
65 et.
250 gr. Gek. Worst . . . . 95 et.
100 gr. Gehakt, 100 gr. poulet en l mergstaaf
ƒ 1,35

TE HUUR aangeboden ruime garage CONCERT
omg. Kostverlorenslraat, huur ƒ 35,- ACCORDEONVERENIGING
Op uitnodiging van de Oranjep.m. Br. onder no. 16-8.
vereniging ,Zandvoort' zal de accordeonvereniging ,Zandvoort' onder
leiding van de heer J.Davids, maanLEERLING BANKETBAKKER
dagavond a.s. in de muzicktent op
GEVRAAGD. Nieuwe bankctbakke- het Raadhuisplcin een concert geven ter ere van de verjaardag van
rij R. v.d. Werff, Tolweg 6.
Z.K.H. Prins Bcrnhard.

Kwalitatief steeds vooraan
Ruud-, Kalfs- en Varkensslagerij

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

ENTWICKLEN
und KOPIEREN
2 min vom Bahnhof
2 min de la Gare
KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+18 m.m. Cinê-fllms

ZANDVOORT

Boeiende autoraces
Dit was de echte enthousiaste
autosport, die de Nederlandse Autorensportvereniging (N.A.V.) ons zondag j.l. op het circuit van Zandvoort voorschotelde en die door het
bar slechte koude weer slechts
door ruim tienduizend bezoekers
werd bijgewoond. Sportief en
boeiend in alle klassen, nu het ging
om de eerste wedstrijd van de drie,
die dit jaar op ons circuit zullen
worden gehouden en waarvan de
uiteindelijke puntentelling zal uitwijzen, wie zich kampioen in zijn
klasse voor toerwagens zal mogen
noemen voor het jaar 1964. En opnieuw hebben we ons verbaasd
over de mogelijkheden, die de huidige teorwagen biedt. Doodgewone
auto's, die in steeds groter getale
verschijnen op de weg, doch in
slaat, respectabele tijden te maken,
tijden, die bij de eerste wedstrijdjaren op ons circuit bij de renwagens geen gek figuur maakten.
Welk een enorme vooruitgang heeft
de autotechniek de laatste jaren
geboekt, daarover verbaast men
zich steeds opnieuw.
Vele bekende rijders zagen we aan
de startstreep verschijnen, naast
hen was het rennersveld aangevuld
met vele nieuwelingen, wier auto's
tevoren zorgvuldig waren gecontroleerd, want de N.A.V. wedstrijdleiding staat erom bekend, geen
enkel risico te nemen. En ondanks
de vele nieuwelingen bleven ongevallen uit, hetgeen de wedstrijden
alleen maar aantrekkelijker maakte.
Met dergelijke wedstrijden te organiseren wordt de naam van de autorensport hoog gehouden en daarom
menen we de N.A.V. te mogen feliciteren met dit initiatief, waarvan
de inzet zo bijzonder succesvol
werd.
Wat de nieuwelingen betreft denken we aan onze plaatsgenoot Van
Yperen, die voor de eerste maal een
race meereed in een Simca 1000,
aanvankelijk door een mooie derde

Wij vragen Uv/ speciale aandacht voor onze
GROTE SORTERING VLEESWAREN!
Zaterdag-reklame:
l blikje Weense Knakworst

ƒ1,15

GARAGE

BEZOEKT

JAC. VERSTEEGE & ZN.

a» Automatenspeelzaal
Kerkstraat 11

Pakveldstraat 21
Telefoon 2323
Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.

Al deze merken uit voorraad leverbaar.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.

Zo juist ontvangen: Fraaie originele RACEFIETS, met 8 versnellingen derailleur, voor
slechts ƒ 198,—. Een waar juweeltje!
Ziet onze showroom!

De gehele dag
geopend

plaats en beheerst rijden hoopvolle
verwachtingen wekte, doch tenslotte in de laatste ronde met een
lekke linkervoorband toch nog als
achtste over de eindstreep wist te
komen.

Wat waren er een groot aantal
felle gevechten in alle klassen, dikwijls zowel aan de kop als in de
achterhoede, gevechten, waarbij
men af en toe ogen tekort kwam,
om alles te kunnen blijven vollen.
Jan Deken met zijn fraaie en
snelle Lotus 27 kreeg reeds direct
na de start in de „vrije formulerace" een gebroken aandrijf-as,
waarna het voor Tonio Hildebrand
een „zacht eitje" werd, na dit verdwijnen van zijn grootste concurrent in zijn Lotus 23 de race te
winnen met een ronde-gemiddelde
van ruim 135 km. per uur en een
snelste ronde van rum 141 km. p.u.
En zo waren er de gehele middag
door van die interessante en onverwachte voorvallen, die deze sporlieve races zo aantrekkelijk maakten. We menen ons te kunnen onthoüden van het geven van de uitslagen. Belangstellenden hebben ze
vanzelfsprekend reeds lang uit onze
dagbladen genoteerd of op het circuit zelf aangetekend. Wanneer
straks op 18 oktober de laatste wedstrijd van de drie, meetellend voor
dit zo fel begeerde kampioenschap
1964 voor toerwagens, zal zijn verreden, hopen wij U de totaal-uitslag
bekend te kunnen maken, races,
waarvan deze wedstrijden de inzet
vormden, een inzet die door het
algeheel welslagen &rote beloften
inhoudt voor de toekomst en waarmee we de N.A.V. van harte gelukwensen.
K.
Ie ZOMERBRIDGEDRIVE

Dinsdag 9 juni hield de Zandvoortse Bridgeclub de traditionele
zomerbridgedrive m hotel Keur met
als inzet de Keur-wisselbeker. Het
aantal deelnemers bedroeg 150. De
wedstrijd stond onder leiding van
de heer Joh. Fabel uit Haarlem.
Na afloop reikte de voorzitter J.
G. Bisenberger de wisselbeker uit
aan de gebrs. Tabbers, die de hoogste score (63,10) wisten te behalen.
De gedetailleerde uitslagen luiden:
A-lijn: 1. gebr. Tabbers, 53 p.; 2.
Jongbloed-Schutte, 50V2 punt.
B-lijn: 1. Evers-Swies, 51V2 pt; 2.
Groen-de Jong, 49 p.
C-lijn: 1. Sanders-Jansen, 64 p.;
2. Fluit-Rijcke, 62'/2 p.
D-lijn: 1. Kamoen-mevr. Osensec,
64p; 2. mevr. Brossois-Heldoorn,
59 p.
E-lijn: 1. Baart-Cleesen, 65</2 p. 2.
dames Horsmeijer-Nickelen Kuiper, 62'/« p.
F-lijn: 1. dames
Van der Laan-Verhoef, 651/» p. 2. Kaaiman-Klomp,
62 p.
G-lijn: 1. fam. Pieterse, 65>/2 P2. fam Versteege, 61 p.
H-lijn: 1. dames Denekamp-Prins,
66p. 2. dames Dröse-Heldoorn 60p.
MEDEDELING T.Z.B.
afd. Gymnastiek

Gezelligheid!

Sfeer l

De nieuwste speel-automaten

Adverteren doet verkopen!

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. per kg. Tijdschriften
en kranten 5 et., karton 4 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 50 et.; roodkoper ƒ1,85; geelkoper ƒ1,30,
alles per kg. Taptft en gewatt. deken 8 et. p. kg.

Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

Zo juist ontvangen:

Een mooie sortering
CACTEEëN EN
VETPLANTEN

Grote collectie vaste planten
voor Uw tuin, o.a. Geraniums
en Begonia's.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65
TELEFOOO 2060
Elke dag verse bloemen!
Wrj bieden ze U in vele variëteiten!

Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

Telefoon 4419

Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.

Bloeiende planten voor tuin en bloembak,
o.a. een grote sortering viooltjes.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

Donderdag 2 juli zullen weer in
de Wim Gertenbachschool tijdens
de lesuren door de leden onderlinge
wedstrijden gehouden worden.
Waarbij een wisselbeker en verschillende medailles uitgereikt zullen worden voor de beste prestaties.

Op donderdag 18 juni werd de
jaarlijkse algemene vergadering gehouden.' De volgens rooster aftredende bestuursleden, de heer L. J.
Breure, voorzitter en de dames Th.
Robbers-van Oosten, M. Simons-Hin
en E. E. van Toor-deBruin, werden
herkozen.
In het jaarverslag van de secretaris, de heer G. F. Beill, spreekt
het bestuur zijn voldoening uit over
de behaalde resultaten, temeer daar
deze werden behaald ondanks een
nog steeds nijpend personeelstekort
en financiële moeilijkheden.
Uit het jaarverslag van de directeur, de heer P. V. de Wit, blijkt
dat dank zij de toenemende belangstelling van het publiek, waarbij
ook veel jongeren, het zuinig beheer van het bestuur en de inspanning van het personeel, de exploitatie zeer bevredigend verliep.
De uiterst karige middelen baren
het bestuur echter grote zorgen. De
nieuw aangeschafte werken op het
gebied van electrotechniek, radiotechniek, televisie, natuurkundige
techniek, verkeerstechniek en bouwkunde vonden grote belangstelling.
'Hoewel het bezoek aan de leeszaal beduidend steeg, zou dit zeker
nog meer toenemen als door uitbreiding van personeel ook meer
leesgelegenheid kon worden gegeven. Bovendien is het nog niet voldoende bekend, dat al deze prachtige periodieken, naslagwerken maar
ook vrijwel alle kranten gratis bereikbaar zijn.
Aan de redactie van de Zandvoortse Courant werd dank gebracht voor de wekelijkse vermelding der boekenaanwinsten.
Aan de directeur en zijn staf
heeft het bestuur ,dank gebracht
voor de voorbeeldige wijze waarop
zij het vele werk hebben verricht.
GESLAAGD

De heer J. Franssen te Zandvoort
slaagde voor het patroons-examen
„café en aanverwante bedrijven", in
Utrecht gehouden.
Mejuffrouw Corrie Hollenberg te
Zandvoort deed met goed gevolg
eindexamen aan de Sociale Academie te Amsterda/n. Onze gelukwensen.
/
GESLAAGD

Onze plaatsgenote, mejuffrouw
Ineke Folkers slaagde voor het toelatingsexamen voor het Dr. Jac. P.
Thijsse lyceum.
ONVERWACHT MOOIE
COLLECTE-OPBRENGST

De in Zandvoort gehouden inzamelings-actie ten bate van het JNederlandse Rode Kruis heeft opgebracht een bedrag van ƒ 3.082,60.
Het bestuur van de afdeling Zandvoort brengt alle medewerkenden
hartelijk dank voor deze enthousiaste hulp waardoor het bijeengebrachte bedrag hoger werd dan ooit
tevoren.
TWEEDE ZOMER-BRIDGEDRIVE

De tweede zomer-bridgedrive voor
badgasten en inwoners zal door de
Zandvoortse bridgeclub worden georganiseerd op dinsdag 21 juli in het
Gemeenschapshuïs aan het Schoolplein.
ZOMERBIJEENKOMSTEN
„OECUMENISCH CONTACT"

De stichting „Oecumenisch Contact Zanuvoort" organiseert de komende beide hoogseizoenmaanden
een tweetal openbare bijeenkomsten
voor inwoners en badgasten
De eerste hiervan vindt plaats
op woensdag 22 juli. Daar hoopt Ds.
F. Veenhuizen van Overveen te
spreken over het onderwerp: „Bij
God en in Zandvoort is alles mogelijk". Het muziekkorps van het Leger des Heils zal medewerking verlenen.
De tweede dienst wordt gehouden
op woensdag 19 augustus. Dan zal
als spreker optreden Prof. Dr. H.
Berkhof uit Leiden met het onderwerp: ,De wereld heeft haar .Hoofd'
verloren'. Aan deze dienst werken
mee „The Sea-horsés" met negro
spirituals. Beide bijeenkomsten vinden plaats in de Hervormde kerk,
terwijl de sprekers zullen worden
ingeleid door pastoor A. H. P. Cleophas van Zandvoort.

„'t Tui n bouwhuis11
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36W3

HEEMSTEDE

Voor zelf tuinieren
leveren wq V gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ASEF kunstmest voor tuinen en bordessen.
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GROTE COLLECTIE TUINMEUBELEN.
Grasmoaimachlnes - Motormaaiers - Tuinsproeiers - Tuinslang.
GROENTEZADEN - BLOEMZADEN GRASZADEN.

Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, hondan en kattenbrood,
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prjinyerhoging tnuisbezorgd!
WU geven ook Contantcegela!
Onze nieuwe prijscourant
„Tuingereedschappen" is gratis verkrijgbaar of wordt op. aanvrage gaarne toegezonden.
LAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!
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AN DVO ÖKT
IEUWSBIA
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..TREKT UNIETAEN WAT YE D ER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK 15 EN RECHT!"

Langs de vloedlijn

Degenen die hun tijd het
slechtst gebruiken, klagen er
het meest over dat die zo
vlug voorbij gaat.
Jean de la Bruyère.

3 juli 1964
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Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout
men, doch over pl.m. l jaar, wanneer men met de nieuwe v/et enige
ervaring heelt, deze zaak opnieuw
ter sprake te brengen.
Rondvraag
Mevrouw A. M. Mol-van Bellen en
de heer L. J. Breure braken een
lans voor het stichten van een
jeugd-zwembad in Zandvoort naar
het voorbeeld van Zaltbommel,
waar de burgerij werd ingeschakeld
bij de totstandkoming ervan.
De voorzitter achtte dit stellig interessant, doch wees erop, dat in het
nieuwe Bouwes-hotel een overdekt
zwembad komt, dat zomer en winter
geopend zal zijn. Spreker achtte het
beter, de resultaten hiermee eerst
eens af te wachten, terwijl hij het
nog een open vraag achtte, of de
burgerij wel zo spontaan zou meewerken. Een excursie naar Zaltbommel achtte de voorzitter wel aan te
bevelen.
De heer A. J. van der Moolen vroeg
aandacht voor een drietal gevaarlijke toestanden op verkeersgebied.
Allereerst het inrijden van de bus
op de Busweg bij de Haarlemmerstraat, de onoverzichtelijke verbindingsweg Zandvoortselaan-Gerkestraat en de kruising OosterstraatKoningstraat. De voorzitter gaf grif
toe, dat alles 'om een oplossing
schreeuwt, men doet wat men kan,
doch de verkeerssituatie blijft in
Zandvoort moeilijk.
(Doorlezen: pagina 2).
Hierboven een afbeelding van de
nieuwe supermarkt van Albert Heijn
zoals die verrijzen zal aan de Grote
Krocht en waarvoor met het voorbereidend grondwerk reeds een
aanvang werd gemaakt. Indien de
Rij'ksgoedkeuring, waarop thans met
spanning wordt gewacht, tijdig afkomt, hetgeen men wel verwacht,
hoopt men het imposante gebouw,
dat stellig op de Grote Krocht straks
een sieraad voor deze drukke winkelstraat zal worden, nog vóór de

aanvang van seizoen 1965 in gebruik
te stellen.
Deze supermarkt heeft een oppervlakte van 1224 m2, waarvan 715 m2
als verkoop-oppervlakte gebruikt
zal worden. Het ontwerp is van het
architectenbureau AE. G. & J. D.
Pôstma uit Devonter-Gorssel-Rotterdam, de bouw wordt uitgevoerd
door de aannemingsmaatschappij
„Dura" te Rotterdam.
Het wordt ook inwendig een opvallend grootwinkelbedrijf. Een rol-

trap zal naar de bovenverdieping
voeren. Behalve kruidenierswaren,
zal men er groenten, vlees, vleesconserven, zuivel, delicatessen, brood
gebak textiel, drogisterij-ai tikelen,
lectuur, bollen en zaden en diverse
seizoen-artikelen kunnen verkrijgen. Via een zevental zgn. „checkouts" zal men langs deze smalle
doorgangen met een lopende band,
het gebouw na de inkopen en het
passeren van de cassière weer kunnen verlaten.

DE RAAD BIJEEN
Büna twee uur had de Gemeenteraad van Zandvoort dinsdagavond
j.l. nodig om de slechts 13 punten
tellende „zomer-agenda" af tewerken. Een langdurige rondvraag was
hier mede de oorzaak van.
Ingekomen stukken
Bij do ingekomen stukken was
een verzoek van de heer J. G. de
Jong om opheffing van het bouwverbod op een perceel aan de Hogeweg en de Brederodestraat, hetwelk
deze als eigenaar van hotel .Marina'
dringend nodig had voor'verbetering
en uitbreiding van dit hotel.
Verschillende raadsleden steunden
dit verzoekschrift en wezen erop,
dat dit bouwverbod reeds jaren lang
geldt in verband met saneringsplannen, (onder andere doortrekking van
de Oranjestraat naar de Brederodestraat) waarvan misschien nooit iets
terecht zal komen en deze ondernemer thans de dupe dreigt te worden. De heer J. W. Gosen diende
een motie in tot opheffing van dit
bouwverbod, doch toen de voorzitter
voorstelde, het verzoek om pre advies in handen te stellen van B. en
W., waarbij met de verlangens van
de raadsleden zoveel mogelijk rekening zou worden gehouden, ging de
raad hiermede akkoord en trok de
heer Gosen zijn motie in.
Een wijziging van de verplaatsingskostenverordening werd göedgekeurd evenals een wijziging van de
regeling tegemoetkoming ziektekosten van gepensioneerde en op
wachtgeld gestelde ambtenaren.

,WURF-PRAET'

WULLUM V.d. WURFF:
Wij leven vrolijk en tevrêe,
Omdat wij wonen aan de zee.
(Refrein Zandv. Volkslied).
Was 't maor waer!"

Geen Zwolsman in Zandvoort
De raad ging tenslotte akkoord
met een voorstel van B. en W. om
een krediet van ƒ 30.000,- beschikbaar te stellen voor vernieuwing
van de automatische huistelefooninstallatie in het Raadhuiis. De aanneming van dit voorstel had nog een
vermakelijk voorspel, toen de heer
Gosen opmerkte, dat dit een voorstel was met een achtergrond in
verband met de onzekerheid die er
bestaat over een eventuele verbouwing van het Raadhuis indien het
oude postkantoor wellicht als dependance hiervan zou worden ingericht. Wat dit oude postkantoor betreft en een eventuele afbraak
hiervan vroeg spreker zich onder
vrolijkheid af, of het niet aan te
bevelen zou zijn, hierover eens in
onderhandeling te treden met de
heer Zwolsman. Mogelijk, dat die
er wat in ziet, waarna spreker enkele mogelijkheden naar voren
bracht. De heer J. Koning vond het
idee van de heer Gosen kant noch
wal raken en meende, dat Zandvoort de heer Zwolsman niet binnen
moest halen, omdat deze meer eigenbelangen dan gcmeenschapsbelangen voor ogen heeft. De voorzitter merkte daarna nog op, dat de
eventuele afbraak van het oude
postkantoor een zaak op zichzelf is.
waarvoor in de eerstkomende vergadering van de raad een voorstel
zal worden ingediend, naar aanleiding van eeri rapport, dat de Dienst
van Publieke werken thans bezigx is
over de zaak samen te stellen.
Verbetering van wegen
Enkele voorstellen tot verbetering
van wegen hielden hierna de raadsleden vrij langdurig bezig. Allereerst de verbetering van de Kennemer weg en het aanleggen van een
voetpad aldaar, in verband met het
aan deze weg gevestigde kampeerterrein „Sandevoerde", waarvoor
een krediet van ƒ 20.000,— werd gevraagd. De heren J. vanfl,pruijR>-tn
A. van der Moolen achtten het billijk, dat „Sandevoerde" een gedeelte
van deze kpsten zou overnemen,
omüat dit kampeerterrein er in de
eerste plaats bij is gebaat. Hoewel
de voorzitter en de wethouders
Kerkman en Lindeman dit niet betwistten, meenden zij toch, dat het
hier - als verkeersprobleem - een
gemeentelijke aangelegenheid is en
de plicht van de overheid, de situatie hier te Verbeteren. Men zegde
echter toe, hierover het bestuur van
„Sandevoerde" te willen polsen,
waarna het voorstel met algemene
stemmen werd aanvaard.
Daarna vroeg verbreding van de
ventweg langs de Tolweg ter hoogte
van de aldaar gevestigde winkels de
aandacht, waarvoor een krediet van
ƒ 6500,— werd gevraagd.
Verschillende raadsleden bestreden
de noodzakelijkheid van deze ver-
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48 cm. beeld ƒ825,—;

59 cm. beeld / 895,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties tuuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

HOTEL BOUWES
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

ƒ 189,-

^-^*^S>

f 99,-

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN

uit voorraad leverbaar.

Van 3 t.m. 9 juli
elke avond 8.30 uur:
Het Italiaanse orkest

v

TheCrazy Gentlemen
o.l.v. Franco Bologna
, „j,

breding en vonden het zonde van 't
geld, omdat hier maar enkele winkels gevestigd zijn. De voorzitter en
wethouder Lindeman betoogden
echter, dat vrachtwagens hier de
grootste moeite hebben te komen
en te gaan zonder schade aan te
richten en dat herhaaldelijk het
plantsoen wordt stukgereden. De
heer van Duijn diende tenslotte een
voorstel in, alleen de inrit aan de
noordzijde te verbeteren. Zijn voorstel werd verworpen met 6 tegen 9
stemmen. Het raadsvoorstel werd
hierna aanvaard met 12 tegen 3
stemmen. Tegen stemden de heren
van Duijn en van der Moolen en' de
heer Koning.
Aan de heer Aj/. Dorsman werd 590
m2 grond verkocht voor ƒ 25.— per
m2, gelegen aan het binnenterrein
achter de Mathijs Molenaarstraat
en de nog aan te leggen Corn. v,d.
Werffstraat, op welke grond garages zullen worden gebouwd.
Subsidies
Voorgesteld werd een eenmalige
subsidie toe te kennen aan de stichting „Hartewens-festival" te Haarlem van ƒ 250,-. De heer C. Slegers vroej; zich af, of in deze niet te
ver werd gegaan met het geven van
subsidies. Wethouder, A. Kerkman
meende, dat dit in het thans aan de
orde zijnde voorstel zeker het geval
niet was, omdat hier een jeugdbelang in hoge mate wordt gediend.
Spreker meende, dat de overheid in
het algemeen nog veel te weinig
doet voor het jeugdwerk. De horen
Petrovitch en Breure vielen hierin
de wethouder bij, waarna het voorstel werd aanvaard met aantekening
dat de heer Slegers ertegen was.
Zonder debat werd hierna een subsidie toegekend aan de stichting
voor Gereformeerde Sociale Arbeid
Zuid Kennemerland, in verband met
de aanstelling van een maatschappelijk werkster. De subsidie zal 4,5
percent bedragen van de wedde
van deze aan te stellen maatschappelijk werkster.
Voor de tentoonstelling van beeldhouwwerkcn en het inrichten van
een expositie „Oud Zandvoort", die
in augustus a.s. in het Gemeenschapshuis zal worden georganiseerd door de Contact-commissie
Culturele Belar&'en werd een subsidie van ƒ 2.275,— toegezegd. De
heer A. J. Zoet hield een sympatiek
en klemmend pleidooi voor aanstelling van een commissie van advies,
naast de commissie voor de bezwaarschriftcn, toen goedkeuring
van nieuwe regelingen betreffende
de Algemene Bijstandswet, die op
l januari a.s. vermoedelijk volledig
in werking zal treden, aan de orde
werd gesteld. Na enig debat hierover verklaarde de wethouder, mevrouw C. Stemler-Tjaden, dat deze
materie nog erg moeilijk is, omdat
men nog geen algemene richtlijnen
heeft. Een bespreking met de wéthouders van de omliggende gemeenten is in Voorbereiding. Zij bepleitte
voorlichting door een expert. Tenslotte besloot de raad, een on ander
nog even aan te zien en deze commissie niet onmiddellijk te benoe*-
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In ons internationale cabaret
en variété-programma:

BRAHMA
Briljant goochelaar Illusionist en Manipulator.

^Berenda and Eddie
in een veelzijdige
„Cocktail for two"

Ligaya
Volksdansen door een jonge
danseres van de verre zonovergoten Philippijncn.
*
's Zondags Matinee
van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

Een hoekje in onze showroom

/t
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

U kunt toch ook rekenen en
vergelijken !

20% KORTING
op alle
stoomgoederen
mits gebracht en gehaald b^j
CI1EM. VVASSERU en
VERVERIJ

Bar-Cabarot-Dancing

Boodschap óók
voor Zandv oert:
GOD schaamt zich niet' hun
God genaamd te worden....
De Bijbel - Hebr. 11:16.
De kerken van Zandvoort groeten U
St. Oec. Contact.

t.m. 17 juli het populaire
DANS- EN SHOW-KWINTET

'„herêirhaar»
V-t
•,"•?•.•
, .verzorger

Van 18 juli t.m. 13 september
het populaire
DANS- EN SHOWORKEST
HANS OVERMEER

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!

Ger Dijkshoorn

KEYSER
KERKSTRAAT 2fi - TEL. 2653
Ook voor stonpagc

met zijn

Holland-kwartet

Dranken bestellen? OflAO
Brokmeier bellen!
L\)\)L
Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

Radiatoren en
Plintverwarming

\

Vereniging
Tessclschade - Arbeid Adelt

BAZAR

*TECHNISCH WERK'

op ZATERDAG 4 JULI 1964

Thorbeckestraat 19, tel. 3270

HOTEL BOUWES
Geopend van 10.30-10 uur.
Een keur-collectie gebruiksgoederen en fraaie
handwerkkunsb.
Helpt mede door het bezoelcen van deze jaarlijkse
bazar het zegenrijk werk van
„Arbeid Adelt" in sland te
houden.

BADHOTEL
Het nieuwste hotel
aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telefoon 4941
Elke avond S.30 uur

PIA BECK
en haar combo
in de Wiener Bonbonnicre
In de Bier- en Wijnkelder
elke avond 8.30 uur
de bekende entertainer

Wim Bos
met als speciale attractie:
zingende bediening

Dolf en Corry

voorjaar 1964
SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.
'• Maandags gesloten

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

FOTO „LION"

DEVELOPING
and PRINTING

DEVELOPPEMENT
et TIBAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN
2 min vona Bahnhof
2 ""'" de la Gare
KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+16 m.m. Ciné-films

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT

AGFA-COLOR

2 min, van het station
2 min. from the station
GEVA-COLOR , FERRANIA-CQLOR

Ingezonden mededeling.

Kennemerland-rondrit
Van maandag 6 juli af vertrek elke werkdag
's middags ^om 13.00 van N.Z.H.-busstation.
Panorama over de giga'ntische piervverken te IJmuiden, bezoek1:
aan Openluchttheater te Bloemen daal, indrukwekkende rit over
de Hoge Duinendaalsweg, Zeeweg en Circuit.
Prijs slechts ƒ3,- p.p. (Kinderen t.m. 12 jaar /1.50).
Kaartverkoop: V.V.V. Touring Zandvoort, Raadhuisplein.
Voorts maken wij Zandvoorters en badgasten opmerkzaam op
onze lijnen 90 en 91. Met lijn 90 elk uur rechtstreeks van Zand-'
voort-Noord naar Heemstede Station, Haarlem Centrum en Spaarndam, een karakteristiek Hollands dijkdorp. Met lijn 91 elk uur
rechtstreeks van Bentveld via Zandvoort naar Bloemendaalse
strand, Overveen, Haarlem Station en Spaarndam, het schilderachtige watersportcentmm bij de Mooie Hel.
NOORD-ZUID-HOLLANDSE VERVOERMAATSCHAPPIJ n.v.
Hoofdkantoor: Leidsevaart 396, Haarlem, Tel. 18460

Ingezonden mededeling.

Op ons hoofdkantoor te HAARLEM is plaats voor:

enige vrouwelijke kantoorbedienden
en typistes
Zij die deze zomer examen doen kunnen ook solliciteren. Met
vakantie-afspraken, wordt rekening gehouden. Geboden wordt
een prettige werkkring tegen goed salaris en uitstekende sociale voorzieningen. Vijfdaagse werkweek. Vrij vervoer op het
gehele lijnennct.
Onze afdeling Personeelszaken zal gaarne alle inlichtingen
over deze banen verstrekken.
NOORD-ZUID-HOLLANDSE VERVOER MAATSCHAPPIJ n.v.
Hoofdkantoor: Leidsevaart 396, Haarlem, Tel. 18460.

ZO LANGZAMERHAND NADERT
HET HOOGSEIZOEN!
De firma Nooy staat met z'n personeel klaar om U weer van dienst
te zijn en vraagt Uw speciale aandacht voor de
unieke collectie
strand- en badkleding
De keuze is enorm! \
Voor al Uw textiel

Vanaf heden ook 's avonds geopend,
behalve 's zondags savonds.

BERICHT AAN DE LEZERS
Door een niet te overbruggen
verschil van inzicnt met de redactie
inzake de berichtgeving over een
aantal plaatselijke kwesties, lijkt
het mij beter mijn medewerking
aan het Zandvoorts Nieuwsblad te
beëindigen.
Ik dank de heer E. van Petegem
zeer bijzonder voor de jarenlange
prettige samenwerking, die in deze
week een abrupt einde moest
nemen.
Ook het prettige contact met de
vele lezers van dit blad zal hierdoor helaas — en tot mijn spijt —
worden verbroken.
Zandvoort, 3 juli 1964.
Steen.
GEEN SPREEKUUR
De wethouder van publieke werken, de heer 3. L. C. Lindeman, is
verhinderd op maandag 6 juli zijn
wekelijks spreekuur te houden.

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPEIS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Ercderodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

RAADSVERGADERING
(Vervolg van pagina 1).
De heer J. Koning wilde graag weten, waar de gemeentelijke ziekenauto was gebleven, die men nooit
meer ziet. Bij het ongeval zaterdagavond j.l. op de Hogeweg hadden
twee zwaar gewonden een half uur
op een ambulance liggen wachten.
De voorzitter deelde mede, dat de
ziekenauto er nog wel is, doch wegens ouderdom praktisch niet meer
te gebruiken is. De getroffen regeling met Haarlem bij • ongevallen
werkt perfect. De door heer Koning
genoemde gewonden hebben 18 minuten moeten wachten op de ambulance, hetgeen spreker wel lang
noemde, doch vlugger aanwezig zijn
was praktisch onmogelijk. Spreker
meende, dat Zandvoort eigenlijk een
eigen geneeskundige dienst zou
moeten hebben, doch dit was zijns
inziens onbetaalbaar.
Voorts had de heer Koning geconstateerd, dat in de vijvers van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie
nu
reeds modder stroomt uit de riolen
en vroeg zich af, hoc dat kon. De
voorzitter adviseerde, even af te
wachten, tot deze installatie van
maandag a.s. af geheel in werking
zal zijn en dan toe te zien, hoe deze
zaak zich ontwikkelt, waarna wéthouder Lindeman nog toezegde, een
onderzoek te zullen laten instellen.
De heer A. J .Zoet kreeg op zijn
vraag, of er niets gedaan kon worden aan laagvliegende reklamevliegtuigen van de voorzitter te horen, dat hij dit niet zo erg hinderlijk
vond en persoonlijk de transistorradio's op het strand veel erger. Op
de vraag, of het met mogelijk zou
zijn, een gemakkelijker opgang
naar het nieuwe postkantoor te maken voor bejaarden, kreeg de heer
Zoet van de voorzitter te horen, dat
deze zich hierover in verbinding zou
stellen met de P.T.T., terwijl de
heer L. Sok op zijn vraag, waarom
geen uitnodigingen waren verstuurd
voor de opening van het nieuwe
postkantoor, ten antwoord kreeg,
dat de Directie van de P.T.T. alleen
mededeling had gedaan van deze
openingsdatum en op die dag was
het college verhinderd, aanwezig te
zijn. Hier was geen onwil, maar onmacht in het geding.
De heer J. W. Gosen bracht klachten over van een parkeerwachter
op het Zwarte veld, die geen auto
meer ziet, omdat men in de omgeving van het nieuwe postkantoor
een prachtig gratis parkeerterrein
ziet, hoewel parkeren aldaar verboden, is. De voorzitter achtte het het
beste, dat de .• autobewaker--, maatt
eens op zijn spreekuur zou komen.
De politie kan echter niet overal
tegelijk zijn. Het korps is in de zomermaanden veel te klein, doch
spreker had goede hoop er binnenkort een paar mannetjes bij te zullen krijgen.
Wat betreft de luchtvervuiling door
dampen van de Corodex, deelde
wethouder Lindeman de heer Gosen
mede, dat dit nog stcods een moeilijke kwestie is. Besprekingen hebben nog altijd plaats en de wethouder verwachtte, dat er binnenkort

Uit ons assortiment:
BUITENLANDSE KAASSOORTEN, o.a.Camèmbert, Brie, Roquefort, ook Hollandse Gruyère.
ALLE VLEESWAREN lo KWALITEIT,
o.a. prima rookworst 75 et.; Gelderse achterham 1,10. Org. Rookham van het been ƒ 1,65.
Voor Uw gasten:
Verschillende soorten Duitse vleeswaren.
Uw adres voor delicatessen en fijne vleeswaren

J* P. Bouckaert
HALTESTRAAT 37 - TELEF. 2891

GESLAAGD?
Schoolboeken bestellen!
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321

«LEBRU»

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton en tij dschr. 4 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et.; lood 60 et.;
zink 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend. \ ',
Wy zijn elke dinsdag in Zandvoort! -

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 • Tel. 02500 - 16261 (btf
geen gehoor Zandvoort: 3763) * Haarlem

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)
GARAGE

Is Uw dochter of zoon
geslaagd!!
Geef dpn een mooie REISTAS! Wij hebben
hierin een enorme sortering.
Kledingborstel met nagelgarniluur, portemonnaies, portefeuilles, etui voor reispapieren,
Rijbewijsetui's, etui voor trein- en tramabonnementen, leuke sleutelringen.
SHAWLS in diverse kleuren.
GA EENS LANGS BIJ

«LEBRU»

JAC VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21
Telefoon 2323
Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Zo juist ontvangen: Fraaie originele RACEFIETS, met 8 versnellingen derailleur, voor
slechts ƒ 198,»-. Een waar juweeltje!
Ziet onze showroom!

Gevraagd voor 't seizoen:
EEN KOK OF
AANKOMENDE KOK
„HAROCAMO", Kerkstraat 14,
Zandvoort.
Bij de dienst van Publieke Werken (afdeling Plantsoenendienst) te
Zandvoort, bestaat gelegenheid tot
plaatsing van

2 tuinlieden
aan te stellen in loongroep C 5 tegen een salaris van ƒ 563,35 per
maand (voor 26-jarigen en ouder).
De huurcompensatie van juli 1964
is in dit bedrae niet begrepen.
De in te houden premie AOW/AWW
komt voor rekening van de gemeente. Kindertoelage volgens gemeentelijke regeling, vakantietoelage 4%>
per jaar. De vergoeding voor gebruik van eigen rijwiel bedraagt
ƒ 50,— en de vergoeding voor werkkleding ƒ 60,— per jaar.
Sollicitaties met opgave van leeftijd en onder vermelding van referenties en verrichte werkzaamheden
te richten tot de Directeur van de
bovengenoemde dienst, Raadhuisplein 4 te Zandvoort.
Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbQ!
Telef. 2254
Telef. 2150

Purol altijd gebruikt
veranderingen zullen worden aangebracht die tot verbetering van de
toestand zullen leiden.
De heer D. Petrovitch wees op de
ernstige vervuiling van sommige
strandafgangen en verschillende
punten rondom het circuit. De voorzitter en wethouder Lindeman betoogden, dat Publieke werken doet,
wat zij kan, doch daar de gemeente
steeds groter en drukker wordt, is
het allemaal haast niet meer bij te
houden. Men tracnt echter steeds
zoveel mogelijk aan dit alles aandacht te besteden.
De heer L. J. Breure vroeg de eerstvolgende nieuwe straat in Zandvoort
naar Louis Davids te noemen, die
zo enorm veel voor de badplaats
betekent heeft en nog altijd be.tekent door een van zijn onsterfelijke
liedjes. De voorzitter zegde toe, dat
deze,naam aan, deö r eerstvolgende
nieuwe straa't gegeven' zal worden.
1
De heren W. van der Werff en L.
J. Breure brachten hierna de nare
nasleep van de speedboat-affaire
nog eens aan de orde. Eerstgenoemde motiveerde nogmaals zijn houding inzake deze kwestie en de laatste vroeg, of alsnog geen oplossing
kon worden gevonden inzake de
thans weer gerezen moeilijkheden
tussen de voorzitter en de heer K.
C. van der Mij e Pzn. die bedankte
als voorzitter van de jubileum-commissie van O.S.S.
De voorzitter, burgemeester Mr.
H. M. van Fenema achtte het beter
over deze zaak maar niet veel meer
te praten. Spreker achtte het onmogclijk, een inwoner 1 der gemeente
officieel te begroeten , wanneer deze
eerst een brief mede ondertekent,
waarin spreker van leugens en nonsens wordt beticht. „Ik wil geen ingezetenen der gemeente vervolgen
besloot de burgemeester," omdat ik
dit in strijd acht met mijn opvattingen over het burgemeesterschap,
doch evenmin wil ik deze inwoners
bjj officiële gelegenheden de hand
drukken. Of samenwerking of een
compromis in deze aangelegenheid
nog mogelijk is, wil ik hier volkomen in het midden laten."
Om ruim kwart voor tienen werd
daarna de vergadering voor geslolen verklaard.
K.
By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150
ZOMERAVONDCONCERT .
Op vrijdag 10 juli a.s. concerteert
weer het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest o.l.v.. de dirigent
Henri Arends in de Ned Hervormde
Kerk te Zandvoort.
Het concert vindt plaats onder
auspiciën van de stichtingen Touring Zandvoort en Culturele Kring
't Helm.
Als soliste treedt op de 15-jarige,
Emmy Verherj, die zal spelen, het
vioolconcert in D gr.t. K V 218 van
Mozart en het vioolconcert in A gr.t.
van Nardini.
Verder vermeldt het programma
de Serenade Eine Kleine Nachtmusik K V 525 van Mozart en de Symfonie 8 in F gr.t. Op. 93 van Beethoven.
Emmy Verheij ontving haar eerste vioollessen van haar vader. Op
8-jarige leeftijd werd zij leerlinge
van de bekende viool-paedagoog
Oscar Back. Zij maakte zulke vorderingen dat zij reeds op 12-jarige
leeftijd haar debuut maakte als soliste met het Frysk Orkest. Vervolgens concerteerde zij met het
Utrechts Stedelijk Orkest in het
Kurhaus te Scheveningen. Verschillende malen ook trad zij op voor
radio en televisie. De meeste Nederlandse orkesten nodigden haar reeds
als soliste uit. Ook met het NoordHollands Philharmonisch Orkest
trad zij reeds vele malen op.
Na het overlijden van Oscar Back
in januari 1963 werd zij leerlinge
van Herman Krebbers. .

ZANDVOORTS BURGEMEESTER
Hartelijk dank!
'•'
ONTVING GOUVERNEUR VAN DE De grote belangstelling uit geheel
PHILIPPIJNEN
Zandvoort bij gelegenheid van-mijn
In het raadhuis te Zandvoort heb- 40-jarig priesterjubilé heeft1, mij
ben Zandvoort's burgemeester, Mr. werkelijk beschaamd doen .staan.
H. M. van Fenema, vergezeld van En ik vraag mij nog af:'" waaraan
diens echtgenote, mevrouw M. van heb ik dit verdiend?
Maar U hebt mij 'er gelukkiger
Fenema-Brantsma
vrijdagmorgen
> _
26 juni ontvangen de heer Navarro, mee gemaakt.
Allen heel hartelijk bedankt.
gouverneur van Surigao del Norte,
een .provincie van de ( Philppijnen.
Pastoor Cleöphas.
De gouverneur maakt met zijn echtgenote en drie dochters' een wereldreis. Van een verblijf van enkele
GODSDIENSTOEFENINGEN
dagen in Zandvoort werd gebruik
GEREFORMEERDE KERK
gemaakt, een bezoek aan de burgeAdventskerk, Leeuwerikenlaan >Aermeester te brengen.
De heer Navarro is een van de denhout. 9 uur: Ds. P.J.O.de Bruijne
naaste adviseurs van'president Ma-, Zandvoort 10.30 en ,7 ,uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne. »
cagapal van de Philppijnen.
t,
In de avonddienst medewerking
Mr. van Fenema heette de hoge
bezoeker van harte welkom en acht- kerkkoren Zandvoort en Amstelveen
te het een voorrecht een officiële
HERVORMDE KERK
vertegenwoordiger van de Philippij- Zondag a.s. 9 uur: Kerkdienst in de
nen in Zandvoort te mogen begroe- Duitse taal.' Voorganger. Pfarrer
ten. Daarna wees de burgemeester Günther Schulze uit-_ Berlijn. ,
op de toenemende betekenis van dit 10.30 uur: Ds. F. E. van der'Zee,
eilandenrijk in Zuid-oost Azië, voorpredikant te Heemstede.
al in diplomatieke zin,' en op de 19 uur: Geen dienst.
,_
voorzichtige wijsheid waarmee de Het Huis in de Duinen, 19.30 uur:
president van dat rijk zijn moei- Ds. G. K. van der Horst em.pred.
lijke taak vervult.
(Uitsluitend voor bewoners tehuis).
Gouverneur Navarro dankte voor
PAROCHIE H". AGATHA
de hartelijke ontvangst en achtte
PAROCHIE H. AGATHAzich gelukkig in zijn "vakantiereis
ook Nederland te hebben opgeno- H.H. Missen op zondag: 6.30, 7,30,
men. Met lof sprak hij over de bad- .8.30, 9.30 (Hoogmis) 11 en 12ruur.
plaats Zandvoort en de naaste om- Te, 19.30 uur avondmis. In de week
H.H. Missen te 7, 7.45 en" 9;. uur.
geving.
Een informeel gesprek besloot Bij kerk Linnaeusstraat,' Zandvoort
Noord: 8 uur plechtige inwijdingsdaarna deze officiële ontvangst.
mis van het kerkgebouw. H.H. Missen om 9.30 en 11 "uur. In de week
WEER DUITSE KERKDIENSTEN
Evenals vorige jaren zullen ook om 8 uur.
dit jaar in de maanden juli en auNED. PROTESTANTEN BOND
gustus in de Hervormde kerk te
Brugstraat 157
Zandvoort weer kerkdiensten worden gehouden in de Duitse taal ten Zondag a.s. 10.30 uurf Prof. Dr. J.
behoeve van Duitse badgasten. Deze Sperna Weiland (N.H.) uit A'dam.
diensten zullen aanvangen om 9 uur
CHR. GEMEENSCHAPSBOND
De zondagen in juli'hoopt in deze NED.
de. maanden."juni,1 juli
diensten voor te gaan'Pfarfsr Gün- Gedurende
en
augustus
geen samenkomsten.
ther Schulze uit Berlijn-Lichtenrade
in augustus zal dit geschieden door
"'JEHOVAH's GETUIGEN;
Dr. Wilhelm Schulze, predikant in Maandag 20-21 uur GemeenschappeFreiburg (Beieren).
Irjke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Drarjerstraat 5.
R.K. BIJKERK ZONDAG A.S. '
IN GEBRUIK
De nieuwe bijkerk van de R.K.
Parochie St. Agatha te Zandvoort,
Begrafenissen - Crematie's
de voorlopige houten, hulpkerk in
afwachting van de bouw van de deRouwkamer
finitieve bijkerk in Zandvoort-noord
aan de Linnaeusstraat, Zal zondag
a.s. met een plechtige H. Mis des
morgens om acht uur in gebruik
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872
worden genomen. Dit nieuwe hulpVerzekering in Natura ,
kerkgebouw biedt plaats aan onge' Inlichtingen geheel
veer vijfhonderd personen.
vrijblijvend.
OPENING RIOOLWATERZUIVERINGS INSTALLATIE
De officiële ingebruikstelling van OFFICIËLE MEDEDELINGEN
de Zandyoortse rioolwaterzuiverings
Gemaêntë Zandvoort
installatie zal maandag a.s. om 3.30
uur plaats hebben, welke ingeBekendmaking.
bruikstelling zal worden verricht
Het Hoofd van het Gemeentedoor de Commissaris der Koningin bestuur
Zandvoort maakt bein Noordholland, de Hooge'delge- kend, datvan
6 juli' 1964 af op de
strenge heer Mr. F. J. Kranenburg. secretarie van
der gemeente, afdeling
algemene, z^ken,, ter inzage liggen
.Bejaardensociëteit ,VOOR ANKER' 'de'partiële"Rerzfening
III van het
Op zaterdag 4 juli a.s. wordt er wederopbouwplan Zeereep
Midden
in Hotel-Pension Krooneman, Bre- en de partiële herziening II van
het
derodcstraat 75, van 2-5 uur een wederopbouwplan Zeereep-Noord,'
receptie gehouden, waar gelegen- beiden vastgesteld bij raadsbesluit
heid wordt geboden de heer Harry van 23 april 1963 no. 7 en goedBoda geluk te wensen met het feit gekeurd
door de Minister van
dat hij 60 jaar geleden zijn toneel- - Volkshuisvesting
en Bouwnijvercarrière begon.
heid bij besluit van 22 mei 1964
: nr.
Daar de heer Boda een gewaar- 0522604.
deerd lid van de sociëteit is, wordt
Zandvoort, 30 juni 1964.
de wens uitgesproken dat vele
leden van deze gelegenheid gebruik
Het Hoofd van het
zullen maken de heer Boda te kunGemeentebestuur voornoemd,
nen gelukwensen tevens met zijn 75e
VAN FENEMA.
verjaardag.
Het bestuur.

JAC KOPER

GESLAAGD
Geslaagd voor de textielterhnischcommerciële opleiding aan de Hogere Textielschool te Enschedé:
J. W. van Petegem.
Voor het eindexamen Mendelcollege te Haarlem E. P. Wiener en
voor het eindexamen Ie Chr. Lyceum te Haarlem L. W. H. Wiener.
Allen te Zandvoort.
Onze gelukwensen!
JUBILEUM O.S.S.
Na een gymnastiekdemonstratie
op zaterdagavond 4 juli, aanvang 8
uur op het Raadhuisplein, waaraan
behalve O.S.S. de 'verenigingen
Bato, Volo en Gios medewerken,
zullen op zondag 5 -juli a.s. de
jubileum-evenementen worden af~
gesloten met een internationale
turnshow op het gemeentelijk
sportpark, Vondellaan. •> '
In de ochtenduren zullen dertien
verenigingen uit de Kennemer
Turnkring in verschillende wedstrijden uitmaken wie aan de middag-demonstraties mag. deelnemen.
Driekampen voor jeugdleden (balk,
brug springen), lange mat springen
en vrije oefeningen met of zonder
gereedschappen worden verwerkt.
Na een optocht van alle deelnemenden w.o. de Zwitserse en
Zweedse keurturners(sters) vanaf de
Plesmanschool en over de Van
Speijckstraat, Burg.Engelbertsstraat,
Kerkstraat, Haltestraat, begeleid
door een drumband uit Wageningen
en die van Zandvoorts Muziekkapel,
wordt er een hoogstaand programma afgewerkt.
De Zwitsers brengen klassikaal
hoogbrug en vrije oefeningen met
24 personen en hoogopgevoerd toestelturnen. De Zweedse dames brengen speciale nummers op rythmisch
gebied, terwijl de Zweedse heren
naast het spectaculaire lange mat
springen, eveneens primo' toestelwerk zullen laten zien.
De jubilerende vereniging en de
prijswinnende verenigingen uit de
ochtendwedstrijdcn completeren het
programma.
Na de demonstraties zullen de
buitenlandse gasten op het raadhuis
door het gemeentebestuur worden
ontvangen. Een optreden van de
drumband op het Raadhuisplein en
een vuurwerk besluiten de jubileum
viering.
' '
Ook het Koninklijk Huis heeft
belangstelling getoond voor ons
jubileum, daar zowel H.M. de
Koningin als Z.K.H. Prins Bernhard
een plaquette beschikbaar hebben
gesteld.
Steekt allen de vlaggen uit! l

Onrustige Zenuwen?
Mljnhardt'* Zonuwtablottan

TRAGISCH
VERDRINKINGSONGEVAL
Het eerste (wel onder tragische
omstandigheden) verdrinkingsongeval in Zandvoort heeft zich. dit'jaar
voorgedaan donderdagmiddag omstreeks 3 uur aan het strand ter
hoogte van de Zeestraat, waarvan
de 41 jarige M. A. H. Schmidt-Damen uit Deilinghofen (Duitsland)
het slachtoffer is geworden.
Zij was met een Duits gezelschap
om 2 uur in Zandvoort gearriveerd
om een week vakantie door te brengen en begaf zich vrijwel direct na
aankomst met haar 16 jarige dochter in zee. x Toen zij ongeveer op
borsthoogte' in. het water stond, geraakte zij in moeilijkheden. Haar
dochter, die het zag, schoot te hulp
en hield haar moeder vast, doch
moest los laten, toen zij water binnen kreeg door de vrij hoog overslaande golven. Zij wist zelf het
strand nog te bereiken, doch haar
moeder was inmiddels onder water
verdwenen. De heer Waardenberg
van de Zandvoortse strandpôlitie
zocht nog geruime tijd naar het
slachtoffer, waarna drie leden van
de Zandvoortse reddingsbrigade met
een vlet dit zoeken nog ruim 2 uur
voort zetten. Om 6 uur werd het
zoeken gestaakt, waarna om half
acht een inwoner van Zandvoort
het lichaam van het slachtoffer ongeveer op dezelfde hoogte waar zij
in zee was gegaan, in het water zag
drijven, waarna men het stoffelijk
overschot geborgen heeft.
Vorig, jaar is op ongeveer .dezelfde
plaats eveneens een Duitse badgast
/verdronken. f De aanwezigheid-van
een mui maakt baden en zwemmen
op deze plaats bijzonder gevaarlijk.
Vermeldenswaardig is nog, dat de
samenwerking tussen Reddingsbrigade en Strandpôlitie bij dit tragische verdrinkings ongeval yoorbeeldig was.

H OO G WA T ER
Juli
Strand
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
11.29 6.30 24.01 19.30 15.30-22.00
0.01 8.- 12.38 20.30 4.00-10.30
1.04 9.-- 13.38 21.30 5.00-11.30
1.58 10.— 14.34 22.30 6.00-12.30
2.53 11.— 15.26 23.30 7.00-13.30
3.42 11.30 16.16 24.- 7.30-14.00
4.33 12.30 17.07 -.- ' 8.30-15.00
Samengesteld door P.v.d.MijeKCzn.
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ZANDVOORT
l v Haltestraat 50,'.,- Tel. 02507 - 2002

Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Vraagt naar onze speciale wijnaanbiedingen!

Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

MONOPOLE

HEEMSTEDE / AERDENHOUT

TIJDIGE PLAATSRESERVERING
DRINGEND AANBEVOLEN

Jongelui, die dit jaar de school verlaten, opgelet!

Maxi & Ernst Baier

" 'jVêge'ns' enorm succes thans nog van DONÜERDAG 2 t.m. WOENSDAG 8, JULI - 8 UUR:

«WEST SIDE STORY»
' •
,
(Toegang 14 jaar).
In verband ,met rüe grote lengte der film >
prijzen .van ƒ 1,50 totv#3,50. i. .
m'- > • .<
Met^Natalie' Wood --Riehard Beymer --Russ'1
Tamblyn - ' Rita Moreno -, Gfeorge Chaklris.
-•c
Geregisseerd door Robert Wise èii Jeroiïie R'obbins.'Draaiboek Ernest'L'ehman.;Associate 'producer Saul Chaplin. Choreografie van' Jerome
''•' Rbbbins. 'Muziek van Leonard Eernstein. So'ngteksten van Stephen Sondheim. Gebaseerd op
• de musical-produktie van Robert E. Griffith en
Harold S. Prince. Boek door Arthur" Laurents.
- 'Bewerking, .fegie-'en choreografie van' Jerome
" Robbihs. Produktie-ontwerpen van Borfs Leven.
Muziek gedirigeerd door Johnny Green. ''l
gefilmd in tcchnicolor.
;

ZONDAGMIDDAG J "2.30 UUR,

Jeugdig mannelijk en -vrouwelijk personeel
Sollicitaties mondeling óf schriftelijk bij de afd. 'Personeelszaken.

(Toegang alle, leef tij den).

*Têé 2550
: Gereformeerde :Kerk, Jiilianaweg
} * - - . .-. ZONDAG 5 Jtriil-'a.s.i--" • ,-"

Speciale
V, avonddienst
voor zomergasten, 7 uur.
Onderwerp: „ZIMMER fREI"
• '(onze bordjes en Gods beloften).
• t' Medewerking kerkkoren
van"'Amstelveen en Zandvoort.
f.
i'
Auch Deutsche Gaste sind herzlich willkommen!

HAARLEM
Gevr.: Cantine-beheerder

Een gezinskoelkast

Sportpark Duintjesveld. Inl.: Julianaweg 18.

STICHTINGEN TOURING ZANDVOORT en
CULTURELE KRING 'T HELM

Voorverkoop: Reisbureau Kerkman, Haltestraat (33,
Zandvoort, tel. (02507) 2214 en vanaf maandag1 6 juli
aan de cassa's van de IJsrevue.

CONCERT

doflr het N.H. Philharmonisch
Orkest op 10 juli 1964 in de Ned.
Herv. Kerk te Zandvoort.
tiirigent: HÊNRI ARENDS.
Soliste: EMMY VERHEIJ (viool).
Werken t van , Mozart, Nardini en Beethoven.
Aanvang 20.30 uur.
Toegang ƒ1,50
Voorverkoop: Tour. Zandvoort, Raadhuisplein.

een goede zonnebril
met

ATLANTIC koelkast, cinaille binnenwand en
autom. ontdooier 135 liter inhoud
ƒ 3''5,—
Nihil stroomverbruik.
De Marijnen koelkast van 130 tot 310 Itr. inhoud
Alle maten en merken uit voorraad leverbaar!
Wij regelen op prettige wijze
de betaling met U.

O. S. S. 6O jaar
BEZOEKT de

,BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. -JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
. Etna, «Homann, Dordrecht, Ataq,^Küpperbusch
e.a.
,

Autofinanciering
• Assurantie* en financieringskantoor

J.S.FQLKERS

voor
Dr. Sohaepmanstraat l ' . autOj motor
en

Tel. 4580 - *b.g:g. 3283

bromfietsverzekering

SPORT IN BEELD

Zandvoort - Kostverlorenstr. 7 - Tel. 02507-2534
Speciale aanbiedingen in sigaren
Die wij U brengen al sinds jaren,
Blijven bij velen bijzonder in trek,
Vraagt er eens naar,
(de prijs is niet gek!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL.
Haltestraat 9
Telefoon 2151

MAANDAG G JULI a.s.

Verkoop nieuwe staatsloten
BREDERODESTRAAT 24 - TELEFOON-2283

BEZOEKT

de Automatenspeelzaal

Voor Uw

Koelkasten
Wasmachines
Convectors

voor olie en kolen
en alle benodigde huishoudelijke artikelen, naar

Kerkstraat 11

Fa. Blom

De gehele dag
geopend

KRUISSTRAAT 6 - TELEF. 2127
Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.
Voorzorgzegels worden aangenomen.
Wij geven ook Contantzegels.
Het bekende adres voor alle
HENGELSPORTBENODIGDHEDEN.
Thans ook verkrijgbaar maden en wurmen

Gezelligheid l

Voor Uw
vakantie
SPORTSHIRTS en WEEKENDERS in de nieuwste kleuren en dessins, o.a. in Belofast, Tricotnylon en Terlénka,
, van ƒ9,75 tot ƒ22,50
Te'rlenka en Trevira PANTALONS
van ƒ27,- tot ƒ44,-

een góéd horloge...
een beste vriend

J. H. KONING, Haltestraat 62

SPORTJACKS en SPORTCOLBERTS in vele
uitvoeringen
van ƒ29,- tot ƒ69,-

OLMA horloges zijn kwaliteitsprodukten der Zwitserse
horloge-industrie.
OLMA geeft U een grote keuze
in modellen,

' MAKELAAR - TAXATEUR
AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

REGENJASSEN in een uitgebreide keus
van ƒ24,- tot ƒ79,-

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

PULOVERS en TRUIEN, v-hals, ronde hals en
met rol
van ƒ16,90 tot ƒ 39,-

bij-de-tljd-zijnde zaken.

OLMA
C. Waianing
Erkend horloger
Kostverlorenstraat 68

F.H. PENAAT

Gediplomeerd opticien
GROTE KROCHT 20
TELEFOON 4395
Leverancier alle ziekenfondsen.

Sfeer l

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

OLMA horloges koopt U In

Kostverlorenstr. 7.'- Zandvoort - Tel.'02507-2534

OPTICIEN A. G. SLINGER

brengen wij
een enorme sortering

De nieuwste speel-automaten

in prijzen vanaf f 56.-

VOOR UW GESLAAGDE ZOON OF DOCHTER
, PHILIES nieuwe PORTABLE
RADIO-GRAMOFOON ƒ199,'
Eventueel zonder aanbetaling.
PHILIPS nieuwe PORTABLE'
ƒ 99,incl. oortelefoorr en lederen tas.
PHILIPS nieuwste. PORTABLE
met f.m. en antenne v.
ƒ 189,v
. Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijze de betaling met U. Komt U eens kijken en .luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
' PHILIPS SPECIALIST

tODSUNGLASSES

F. H. PENAAT

turnshow

Philips Televisie Seizoen 1964,-'65

Bestel heden bjj ons uw nieuwste PHILIPS
Televisie, U bent dan verzekerd van een prima
*'
ontvangst.
PHILIPS'.TELEVISIE 48 cm. .beeld v.a. ƒ728,,,. , of 'ƒ 7,50 per week na de eerste betaling.
.PHILIPS TELEVISIE 59 cm. bee^d vanaf ƒ898,-'
of ƒ 9,50 per week. (na de eerste b,èteling.
PHILIPS RADIO. •'PHILIPS BANDRECORDERS

POLAROID

PHILIPS SPECIALIST

.internationale

Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
olie-, kolen- en
gashaarden .; j <

• ledere avond aanvang 20 uur.
• MaHneeswoensdag, zaterdag,zondag 15.00 uur
Een GRANDIOOS FEEST van SPROOKJESACHTIGE
BALLETTEN en SENSATIONELE SCHAATSACROBATIEK

op ZONDAG 5 JULI a.s., aanvang 2.15 uur,
in het gemeentelijk Sportpark, Vondellaan.

Schelpenplein 12'- Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

196*

van maandag 6
t/m zondag 12 juli

standplaats Helicopterveld/Wagenweg

'.',

Vuurgevecht in Dodge City

:

BERLINER

zoekt voor:

Noorderduinweg 48
Telefoon 2541
Zandvoort

f

f

Telefoon 2O71

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

-

TELEFOON 2682

500 GRAM PR. OSSELAPPEN
500 GRAM RIBLAPPEN

ƒ 3,ƒ 3,75

VOOR DE BOTERHAM:
150 gr. Gel. Lever
98 et.
250 gr. Leverworst
150 gr. Pekelvlees
98 ot.
150 gr. Pork
250gr.G,ek. Worst . . . . 95et.
100 gr. Gehakt, 100 gr. poulet en l mergstaaf

80 et.
65 et.
ƒ 1,35

PAARD OP HOL,
RUITER GEWOND
Het paard van een inwoner uit
Aerdenhout, waarmee deze een ritje
langs het strand wilde maken, struikelde zondagmorgen bij het afdalen
van het strandpad langs de reddingspost „Ernst Brokmeier" aan
het Zuiderstrand. Het dier schrok
hiervan dusdanig, dat het op hol
sloeg en zijn berijder, afwierp. ,
Strandbezoekers hadden het paard
gegrepen voordat dit op hel strand
onheil kon aanrichten. Zijn berijder
bleek niet meer te kunnen lopen en
leden van de reddingsbrigade verleenden de eerste hulp. De Zandvoortse doktoren Robbers en Mol
stelden hierna spierscheuringen vast
in een der dijbenen en lieten de
onfortuinlijke rijder naar het St.
Elizabethsgasthuis in Haarlem overbrengen.

PULPOLO's, div. kleuren

ƒ12,90 tot ƒ19,75

KAKI PANTALONS, div. tinten
van ƒ12,90 tot ƒ15,90
SHORTS, wit en gekleurd, van ƒ 9,75 tot ƒ 15,90
BOSSA NOVA HEMDEN, vele kleuren ƒ7,90

5*

Qm

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODEen HERENKLEDING
KERKSTR.SO • TEL-.3136

BAZAAR „ARBEID ADELT"

De vereniging „Tesselschade Arbeid Adelt" te Haarlem organiseert
de jaarlijkse bazaar in Zandvoort op
zaterdag 4 juli wederom in hotel
Bouwes. Deze bazaar zal geopend
zijn van half elf tot des avonds tien
uur. Deze gebeurtenis trekt ieder
jaar in onze gemeente veel belangstelling niet alleen door de unieke en
fraaie collectie artikelen die men er
kan kopen, doch'ook voor het doel,
dat door de vereniging wordt nagestreefd en dat algemeen bekend mag
worden geacht. Wij bevelen ook nu
deze bazaar weer gaarne in Uw belangstelling aan.

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
V.W. - OPEL - TAUNUS 17 M
TAXI 2600

GROTE KROCHT 18

EBKEHOE PHILIPS
610111 SEIYICE

Electro- Radio
Technisch Bureau

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40%> red.
Bij contract belangr. kort.

ERRES - BLAUPUNKT

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Koelkasten - Stofzuigers

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914
Betaling desgewenst In overleg
ZIET ONZE SHOWROOM

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA

In de AH-filialen 2000 tot 7000 artikelen

Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

Voor alle
verzekeringen

Afwezig
t.m. 19 juli

• •••

EEN TAXIT

• ••*

pakmaar-mee
prijzen

,•••'

A
^iwRA**
GA*

Zr. A. Langeveld
.Waarn.: Zr. D. Stiphout,
v. Lennepweg 57, tel. 4294

»••

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kaaett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3C52.

uit het enorme Albert Heijn-assortiment
MODERNE WBGENS
B« feest of partU,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254 ~
Telef. 2150

Net MEISJE, 20 jr., zoekt
KAMER. Is genegen hiervoor werkzaamheden te
verrichten. Br. nr. 11-28
Kerkstraat 28.
ZU VERKAUFEN: Deutscher Schaferhund u. Hündin, 6 Mon. alt m. S.buch.
Drilsmaplein 30, Haarlem.
Vanaf ƒ9,- per maand
huurt U thans een wasmachine met recht van
koop. Geen vooruitbetaling
VELO, Rivier Vismarkt 3,
Haarlem, tel. 10117.
VELO, Zeestr. 37, Zandvoort, tel. 4590.
AANGEB.: z.g.a.n. PUCH
SCOOTER, weg. 'aanschaf
auto. Vraagprijs ƒ 600,—.
1200 km. gel. Rinkel, Regentesseweg 5, Tel. 5020.
W O N I N G R U I L
Amsterdam - Zandvoort
Bev.: 3 kam., w.c., douche,
zolderkam. en bergzolder,
waranda. In C. van stad.
2e et. Gevr. 4 kam.woning
in Zandvoort, ben.woning.
Br. no. 3-7 bur. v.d. blad

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d. Werft
Gastbuisplein 3

Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Forcelein,
enz. voor elke gelegenheid l
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Uw Perzisch
tapijt stuk?
Laat het repareren door
ervaren reparatrice.

Mevr. Hose

Tollensstraat 31 - Zaadvoort
Telef. 4823

Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct-Tapijt en gewatt.
deken 8 et.' Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!

TE KOOP:
een Singer Naaimachine.
NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
W. Draüerstr. 12, Tel. 3751
PEDICURE . MANICURE
Voet- en handmassage
Steunzolen naar maat.
Med. Gedipl.
Mevr. A.M. v.d. Mije-Walet
Haariemmerstr.46, Tel.3989

.......

COUPFAZANT . . . . 2 BLIKJES

Nieuw! Jaffa Gold

2.
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De PMC in de praktijk

"T

VRUCHTENLIMONADESIROOP. .fles!."

'N GOKD BED
BEHOEFT GEEN KRANS!

J. van den Bos

Woninginrichting
HEEMEIJEK
Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.
GEVRAAGD: KINDERMEISJE v.d. vakantiemaanden. Hogeweg 48,
Zandvoort.

Huur een wasmachine of
combinatie. Zeer gunstige
voorwaarden. Geen vooruitbetaling. Recht van
koop. VELO, Rivier Vismarkt 3, Haarlem, tel.10117
VELO, Zeestr. 37, Zandvoort, tel. 4590.
Studente biedt zich aan
als vakantiehulp in pension of hotel. Br. no. 1-7
bureau van dit blad.
HUIS TE K.OOP GEVR.
voor geldbelegging. Br. no.
12-2 bureau van dit blad.
TE
KOOP: Dwergpoedeltje
21/» maand, gekr. gitzwart.
/85,~. Tel. 070 - 725793.
2e PROGRAMMA
zonder uw toestel omtebouwen (al is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
programma. Met garantie,
gem. betaling Antennebouw
J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel. 4307.
MEISJE, 21 jr., ZOEKT
voor haar passende werkkring, liefst intern. Br. nr.
12-12, Kerkstraat 28.

Telef. 2129

Krijgt U gasten?

Bert geeft de
hoogste waarde!

SCHILDER
vraagt binnen- en buitenwerk. Br. no. 2-7„
bureau van dit blad of
telef. 02500 - 16310.

. perxol 37
Riesling&Sylvanerfles1.95 Volkorenbeschuit
Appelmoes . . . 3 potten 1.—
Choc. Pastilles mint of
Windsor Ceylon Thee pakje 76
Papieren Zakdoekjes
koffie/cognac. . . per rol .65 Zwarte Bessengelei . . pot 98
PAKJE 20 STUKS
.......
25
Perziken RedDart 1/1 blik 1.29 Fijne Gemberkoek per stuk 59
Leverworst 100 gram 45"
Zaanse Korstjes 6 STUKS 30 AH-Frambozen per blikje 69 . Berl.
Toeristenworstje. . per stuk 1.45
Abrikozen
Queen
per
blikje
72
Badzcep 3 st. 1.—
TomatensoepM-f,/L,LEBTi!,K 79 Maïskorrels DelMontebl. 98 Fjjngeurende
CaféNoir
pak 180 gram 55
Queen Ananas
AH-Teakolie . .per flesje 85 Margarine Silver Queen
8
20 HALVE SCHIJVEN . . . . BLIK 1 .°
Waxine-lichtjes doos 6 st. 35
3 pakjes 1.14
Framb./Bessenjam
Hele Sukade doos 100 gr, 49' Pepermunthallenzakjel75gr. . 49
HUISHOUDKWALITEIT . . . .POT 95
Cakemeel . pak 500 gram 52 Leidse Blokkaas 20+ 500 gr. 1.29
BiSCuitS ZAANSE MOLEN .ROL
45
Tafelazijn Cordon Bleu fles 50 Corned Beef . . 150 gram 69
Bakgember POT 250 GRAM 90 AH-Mayonaise . per pot 1.18 Vruchtcnhagel . 200 gram 40
Keuken-Madeira . . flesje 1.—
Rumbonen DOOSJE iso GRAM 79 Augurken zoetzuur,
Drop div. soorten 100 gram 4Z
Gedr. Appeltjes «o GR. 89 gesneden . . . . per pot 95 Zimonadesiroop sinaasappel
Franse Champignons blik 85 Ie soort . . . . fles 0,6 Itr. 1.20
Krenten ..... «o GRAM 55 Hollandse Snijbonen blik 98 Grote Spritsen
pak 9 st. 49
m,
..
KANT EN KLAAR
rn
Lollies . . . . . . 8 voor 30
Kapucijners. . .1/1 BUK 69
Slagroom f . . per blikje 97
Gebraden gehakt
Prima Cacao ZAK 250 GR. 79 in jus . . . . blik 4 ballen 85 Kokoskoeken doos 12 stuks 79
Witte Bonen
Gelderse Ham . 150 gram 79
IN TOMATENSAUS . . . Vl BLIK
49
Boterhamzakjes set 25 st.' 25
PuddingysMAKEN 2PAKJES 33 Prima Blikopeners per st. 60
Portugese Sardines
AH-Lucifers . . per pak 25
Weekaanbiedingen
Appelstroop beker 450 gr. 62
GELDIG T/M WOENSDAG S JULI
IN OLIJFOLIE . . . . 2 BLIKJES 75
19
Tuinboontjes-fijn
1/2
blik
95
RoseZafm . . . PER BLIK l.
Smeerkaas. . .100 gram 32 AH-Pepermunt 2 ROL 25
Koffiekoeken DOOS 12 ST. 85 Zandringen pak 250 gram 69 AH-Hocstex. . 2 «OL 25
Rozijnen SULTANA ZSOGRAM 59
Reuze Groninger koek 98
MACQUEEN Theezakjes
Nibb-ltS NATUREL GROTE ZAK 70
doos 20 stuks
85
Wiener Knakworst
PER BLIK
Spaghetti . .PAKZSOGRAM 43
*Haaftat . . . spuitbus 1.95
Tomatenpuree
*IN DE MEESTE AH-FIUALEN
Anti-zonnebrand BLISS

GROTE SPUITBUS

woninginrichting
Bilöerdükstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

Mevr. M. v. Eijsden-Overbeeke, Tulpstr. 44, Goes,
die al een drietal PMC-premies in haar bezit heeft,
zegt over de centrifuge: „Een uitkomst! Droogt
heerlijk en maakt geen leven!" Ze heeft verder nog
een PMC-tuinparasol („een prachtding") en de
strijkplank, („stevig op de benen")

Bitterkoekjes . 200 GRAM 69
Droptoffees ZAK m GRAM 49
De AH-Campingfolder met allerlei
nuttige reistips is zojuist verschenen. Vraag een exemplaar in
de AH-winkel. HU is gratis!
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Butterscotch

o'
Appelmoes
I/IBLIK
Echte ChOC. Hagel. REUZEPAK 500 GRAM
rU~~ T.»kl«i*4.«tv. MELK, PUUR EN
LnOC. laDietten EXTRA BITTER 100 GRAM

Zaanse Koeken
Reuze Ontbijt koek

59
39

l.

48

BOOS H STUKS 59
PER STUK 69

65
7S
RlOJa SPAANSE TAFELWIJN
. . . . . PER FUS 1.
AH-Leverpastei. . . . . . . .2 BLIKJES 79
Luncheon Meat. . . .BUK200GRAM 79
CocktailworstjeS. . . BLIKJE ±« STUKS 98
10
London Tonic
5 FLESJES l.
Koffiemelk . . . . . . . . . 3 BLIKJES 98
Prima Tandenborstel... PER STUK 25
Limonaderietjes.... ZAKJE «STUKS 25
Frambozénblokjes . . ZAKJE m GRAM 45
Zoute Pinda's
ZAK «o GRAM 98
Citroensap
PER BLIKJE 49
Tomatensap. .
PER BLIKJE 49
Grapefruitsap
PER BLIKJE 79
Sinaasappelsap
PER BLIKJE 39
AH-Cakejes

PAK 5 STUKS

Kom ook naar

lsssss*«ssu ;«•-,
l g,1gVBABE& ™ **™-

GROTE REPEN

Albert Heijn

^^^^>»

BENT U MET VAKANTIE? In de buurt van uw vakantieoord kunt U in de volgende A.H.-winkel terecht: KERKSTR. 30, ZANDVOORX
. DONKER HAAR....
krijgt zijn flitsende glans
en karakteristieke veerkracht door het nieuwe
preparaat Marchal Speciaal Shampoo (metVitaF)
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107
heeft het!
WERKSTER GEVRAAGD
4 ocht. p. w. van 9-12 uur.
Mevrouw Nanninga,
Kostverlorenstraat 64.
WONINGRUIL Zandvoort
Huis in centr. dorp voor
groter huis.
Br. no. 6-7. Bur. v.d. blad.
Gevr. van. l t.m. 8 aug.
Pension voor 2 personen
Br. no. 5-7. Bur. v.d. blad,
of tel. (05420) 9215.
Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!
TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ 19,—. BÜ afname
24 stuks 20°/o korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667

Kwalitatief steeds vooraan
Rund-, Kalfs- en Varkensslagerq

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze
GROTE SORTERING VLEESWAREN!

Cor van Eldik

Zaterdag-reklame:
l blikje Weense Knakworst ƒ1,15

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

DOE EEN GOEDE KEUZE!
HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS i
dat ii het devies van:

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT
Onze sortering vleeswaren is enorm.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

947406.

Elke fijnproever prefereert: -LEFFERTS

-

Telefoon 4419

Voor Uw drukwerk:

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. per kg. Tijdschriften
en kranten 5 et., karton 4 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 50 et.; roodkoper ƒ 1,85; geelkoper ƒ 1,30,
alles per kg. Tapijt en gewatt. deken 8 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

Drukkerij Van Petegem & Zn.
*

Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

Waar moeder verse kip
serveert smult iedereen

POELIERSBEDRIJF
VAN BENTEN
BRAADKIPPEN
SOEPKIPPEN
BRAADSTUKKEN.
Alles uit eigen mestery.
WEEKEND-RECLAME:
EIEREN, zó van de boer, 10 stuks
/ 1,09
KIP VOOR DE SOEP 500 gr. ƒ1,75
Iets nieuws: KIP-CROQUETTEN! . . 35 et. p. st.
STATIONSSTRAAT 2a - TELEFOON 23S8
ZANDVOORT
Wij bezorgen Uw bestellingen ook thuis.

en gedistilleerd!

Zo juist ontvangen:
Een mooie sortering '
CACTEEëN EN
VETPLANTEN
Grote collectie vaste planten
voor Uw tuin, o.a. Geraniums
.en Begonia's.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65
TELEFOOO 2060
Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten,
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bloeiende planten voor tuin en bloembak,
o.a. een grote sortering viooltjes.
Bediening', prfls en kwaliteit, stemt leder tot
tevredenheid!
ziet onze etalage t

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 215O
ZEESTRAAT 44 . TELEFOON 2254

Tweede blad Zandvoorts Nieuwsblad, 24e jaargang Jno
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„Loeres" kreeg een vrouw
„Loeres" was koppig en
mokkig op z'n eenzame standplaats aan de kop van de
Zuidboulevard. We hebben
nog geprobeerd het tegen te
houden, maar hij werd hoe
langer hoe sacherijniger en
-' nu krijgt hij dan een ega' dat
„ vertelde Edo van Tetterode
'"ons donderdagmiddag 25 juni
op het terras van pension
„Aku-Aku" van de familie
Janssen aan de Oosterparkstraat 58, tijdens een humorvolle plechtigheid
waarbij
Boyd Bachmann,
speciaal
"met de heer Max Cerni uit
de tv.-productie „Trefpunt
Scheveningen" was overgewipt naar Zandvoort, om deze
echtverbintems te voltrekken.
Boyd Bachmann doopte deze
• vrouwelijke Loeres met de
schone naam „Loera" door
aan een W.C.-trekker te rukken, verbonden aan een echte
stortbak, zoals U in duizenden
toiletten zulk een apparaat
aantreft, waardoor via een
buis een golf van sterk schuimend water over het hoofd
van Loera neerdaalde, een
hoofd dat getooid was met een
oud
- vitrage-gordijn
als
bruidssluier. Boyd Bachmann
vertelde er nog een heleboel
onzin bij en smaakte het
voorrecht, de eerste kus op
Loera's versteende lippen te
mogen drukken, welk plechtig moment U hierboven vereeuwigd ziet. Toen werd de.
heer Hugenholtz van onze
V.V.V. zó enthousiast, dat hij
met 'een spontaan gebaar
Boyd Bachmann
benoemde
tot lid in de orde van de zilveren Loeres en hem het
hierbij behorend speldje op
de revers spelde. Het scheelde
niet veel of Boyd begon van
aandoening te huilen en het
was maar goed, dat op dit
ogenblik de champagne kwam
Het spijt me, maar ik heb
wat tegen Loera. Ze kijkt me
te stuurs en ze lijkt me hélemaal niet gemakkelijk 'in de
omgang. Nog al wat stijfjes, vindt
U niet? We wachten nu maar op
gezinsuitbreiding. Kleine Loeresjes
en Loeraatjes, maar werd er eigenlijk wel een vestigingsver gunning

voor Loeres en Loera verkregen?
Anders krijgen ze straks rog mot
met meneer Klomp van het huisvestingsbureau, want je mag je zó
maar niet in onze gemeente vesti-

gen, óók niet als je bent aangespoeld
Er zal voor dit speciale geval wel
weer een wijziging van de verordening „woonruimtcwet" noodzakelijk
zijn.
K.

HARRY BODA
Als je zou zeggen: „hy wordt
zestig", zou je het nog geloven ook!
Want als hij een oudere man moet
spelen, moet hij zon haar een beetje
gros maken. En als het op Zandvoort een beetje kil is en er zijn
hoogstens vier mensen in zee, dan
is Harry Boda er één van. Maar mj
wordt 75, Hendrik Pieter Bodaan,
geboren 5 juli' 1889 in Den Haag.
En nu, 5 juli 1964, en nog steeds
H a r r y Boda'.'.
Een man, die vaak tegen mij zei,
met dat hem zo ' typerende stemgeluid: „oud worden is geen kunst,
dat is een geluk; maar gelukkig
leven, dat is een kunst!"
En wat voor 'n leven!
Toen hij 15 jaar was zong hij al,
in de poffertjeskraam van Mulder
in Hbtterdain Hij werd als 17-jarige
al bekend als zanger en fluitspeler
op kermissen en kreeg in 1915 zijn
engagement als operette-zanger bij
Hckenroth. Hij kwam daarna in het

Paleis voor Volksvlijt, bij de man,
die zijn grootste bewondering had,
zijn grote leermeester: Nap de la
Mar. Dit alles dank zij, zoals we ze
nu zouden noemen, de talent-scouts
Louis Davids en Cecs van Weerdenburg. Harry Boda schaarde zich
toen definitief onder de groten:
Nap de la Mar, Beppie de Vries,
Morrisqn,- e.a.
Toen 'kwam de grote periode van
het Volkstoneel: Herman Boub'erü
En nog steeds zijn de liedjes als
„De Westertoren" en „Nou tabé
• dan" onverbrekelijk verbonden aan
de man, die nu 75 jaar wordt. Grote
operettes in Carré, zoals, De dochter van de Tamboer-Majoor, Domme Doortje en volksstukken in de
Plantage Schouwburg in de Franse
Salon, zoals Bleke Bet, Oranje Hein
en De Jantjes, kenmerken de veelzijdigheid van deze artist in de
jaren tot 1940.
Na de tweede wereldoorlog was
hij een steunpilaar van het revue-

gezelschap van Gerard Walden en
Berry Kievits, waarmee hij 10 jaar
lang de provincie bereisde, een
periode waaraan hij nog altijd met
zeer veel plezier terug denkt. .
Na een periode van cabaret bij
Johnny Kraaykamp, is hij gedurende 2 jaar verbonden geweest
aan het toneelgezelschap „Centraal"
waar hij op verbluffende wijze van
zijn acteurs-capaciteiten- blijk gaf,
in de rol van de huisknecht in Potasch en Pcrlemoer met vakantie.
Ook de musical nam een plaats
in zijn artistenleven in, terwijl radio
en televisie regelmatig een beroep
op hem doen.
En als U hem dan vraagt: wat is
jouw liefste wens als artist, dan is
zijn antwoord: „nog eenmaal een
grote operette spelen!"
En na dit alles zal het U niet
verbazen, dat Harry Boda meesterklasse bridge speelt, de nestor van
de bcjaardensociëteit in Zandvoort
is,, in Zandvoort woont in de Dr.

DOKTERSDIENST
-•' Inlichtingen overjj de weekend.diensten worden verstrekt via het
têTéï"diyfini3rn««c-uaa de huisarts.
DIENST WIJKVEBPLEEGSTBRS
Zondag a.s.: Zuster S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: J. Heek, Koninginneweg 51, Haarlem, Tel. 02500 - 13174.
APOTHEKEN:
Tot 15 september a.s. zijn de beide
te Zandvoort gevestigde apotheken:
de Zandv. Apotheek, Haltestraat 8,
tel. 3185 en de Zeestraat-Apotheek,
Zeestraat 71, tel. 3073, alle dagen
(ook 's zondags) doorlopend geopend
BURGERLIJKE STAND
Geboren: Diederick Jan, z. van A.J.
J. B. van Huijstee en E. A. van
Hoefgeest.
Geboren buiten de gemeente:
Monique, d. van T. Paap en C.'
van der Mij e. Ondertrouwd: P. J. A. van Kessel
en C. W. J. van Staveren.
Overleden: Frederik H. Dekker, 80
jaar, gehuwd gew. met M. T. F.
Gronewold (wonende te Bloemendaal). Cornelis Ph. Freriks, 75 jr.,
gehuwd met D. A. H. v.d. Veld
(wonende te Hillegom).
Overleden buiten de gemeente:
Leonard A. M. Drommel, 21 jaar,
ongehuwd. Cornelia A. Boer, 70
jaar, gehuwd met D. Bos.
PERSONENAUTO REED
NA AANRIJDING HUIS BINNEN
TWEE ZWAAR GEWONDEN
Een ernstig ongeval deed zich zaterdagavond omstreeks elf uur in
Zandvoort voor op de hoek van de
Hogeweg en de Oranjestraat. Een
personenauto, bestuurd door de *62
jarige F. P. v. D., directeur van een
N.V. te Aerdenhout kwam op tot nu
toe onopgehelderde wijze in botsing
met een bromfiets, bestuurd door de
20 jarige L.M.B., kweker te Aalsmeer met op de duo diens verloofde
de 18 jarige K.S., eveneens uit Aalsmeer.
Door de aanrijding verloor de automobilist de macht over zijn stuur,
sleepte de bromfiets mee, wipte vervolgens over een laag muurtje, reed
door het voortuintje van perceel
Oranjestraat 17 om vervolgens in
de huiskamer van dit perceel tot
stilstand te komen, waarbij de voorgevel voor een groot gedeelte werd
ingedrukt. Met beide voorwielen
stond de auto toen in de kamer van
de hevig geschrokken bewoners. De
bestuurder van de bromfiets raakte
bekneld tussen de muur van het
huis en de auto, terwijl zijn verloofde daaronder bekneld geraakte. De
onsteltenis, - mede veroorzaakt door
de hevige klap, - was groot en de
politie had de grootste moeite, om
het publiek op een afstand te houden. De Zandv.oortse artsen, de doktoren Robbers eu Mol verleenden
de gewonden, die er zeer ernstig
aan toe bleken te zijn de eerste hulp
en lieten hen daarna naar het St.
Elizabeths gasthuis in Haarlem
overbrengen. Hoewel men aanvankelijk voor hot leven van beide
slachtoffers, vreesde, bleek hun
toestand zondag redelijk te zijn en
het levensgevaar geweken.
C. A. Gerkcstraat ISrood, een warm
supporter van zijn voetballende
kleinzoons is en als goed Zandvoorter U morgen kan vertellen of er
garnalen onder de kust zijn'.!
Met waardering,
JAN BLAASER.

Hout- en boardhandel

Het grote succes *

NSU PRINZ 4
* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Automobielbedrijf Jac. Versteege en Zn.
PAKVELDSTRAAT 23

f/t

-

TELEFOON 2121

Tuinbouwhuïs
"
HEEMSTEDE

Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

Voor zelf tuinieren
leveren \vij U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ASEF kunstmest voor tuinen en bordessen.
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GROTE COLLECTIE TUINMEUBELEN.
Grasmaaimachines - Motormaaiers . Tuinsproeiers - Tuinslang.
Zaai nu Uw TWEEJARIGE BLOEMZADEN,
o.a. violen, muurbloemen, duizendschonen enz.
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prtfsverhogïng thuisbezorgd!
Wq geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant
„Tuingereedschappen" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
LAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!
Was U al eens in
PAVILJOEN-CAFÈ- RESTAURANT '

HET KARREWIEL
Strand, zee en duinen in ongerepte schoonheid
Een ideaal rustoord na uw wandeling.
Telefoon 02500 - 57325
Schitterend gelegen aan Hollands Noordzoekust.
PRIMA KEUKEN - onze koffie wordt door een ieder geroemd!
LUNCH EN DINER TEGEN POPULAIRE PRIJZEN.
BIER EN LIMONADE ELEKTRISCH GEKOELD.

Eigen parkeerterrein en rijwielstalling
LET OP HET ADRES: Kop Zeeweg, einde Noord Boulevard.
Het gehele jaar geopend.
Exploitatie: J. M. A. Groenendaal.

.CENTRUM'
Naast dr. Flieringa
Brederodöstraat l

-

" METSELZAND
PORTLAND CEMENT
CARBOLENEUM

Eternieten
BLOEMBAKKEN
TUINVAZEN
RONDE TAPSE
TAFELPOTEN,
verschillende maten.
POLYCEL
PLAFONDPLAATJES
HEKPALEN
BOKKEPOOTJES
KIPPEGAAS
ALABASTINE
KUBUSVERF
LOODWITPLAMUUR
GUPA
RUBBEROID
KASTPLANKEN
TEGELBOARD
HOEKLAT Parana pine
Halfronde LATTEN.
LADDERVERHUUR
Voor kamcrwandeu,
lambrizeringen enz.:
HOUT O LUX
PARANA PINE
Dagelijks geopend.
Jb. SLAGVELD

Banketbakkerij B. Bosman
Kerkstraat 22
Vraagt een nette
LEERLING OF
3e BEDIENDE

BERLINER EISREVUE
Gaarne vraag ik even Uw aandacht
voor een zeer bijzonder gebeuren,
n.l. de komst van de Berliner Eisrevue, die van maandag 6 t.m. zondag 12 juli haar tenten zal opslaan
in Haarlem op het Helicopterveld
aan de Wagenweg bij de Spanjaardslaan.
Om U enige indrukken te geven
van de gigantische opzet: er-wordt
gewerkt in twee speeltenten, de ene
kan 3200, de andere 3000 bezoekers
bevatten. Het transport geschiedt
met 75 gemotoriseerde wagens. De
oppervlakte van de ijsvloer is 500
m2, de ijsmachine heeft een waarde
van ƒ 250.000,— en verbruikt aan
electriciteit ƒ 500,— tot ƒ 600.— per
dag. Vijf ijsspecialisten vriezen deze
vloer, waarvoor nodig is 1800 kg.
Chloorcalcium, 25 m3 zand, 25 m3
zaagsel, 200 kg. krijt en 20 kg.
droogijs per dag. Het invriezen van
de ijsvloer duurt 6 uur. Het ijs heeft
dan een dikte van 6 cm. Wanneer
het ijs 10 cm. dik is, moet het worden ontdooid en opnieuw ingevroren. Zes kilometer buis is nodig, om
deze ijsvloer te leggen. Er is voor
de medewerkenden een eigen kleermakerij van 7 personen, terwijl de
waarde van de costuums op
ƒ 560.000,— wordt gesteld.
Wat de voorstellingen in 1964 betreft, deze "'overtreffen alle voorgaande shows, door fantastische
montering sprookjesachtige costuums, betoverende lichteffecten en
kleurrijke decors, terwijl 120 personen aan de opvoeringen nieewerken, waaronder 75 mternaal bekende ijs-stcrren.
Wanneer wij U door opsomming
van dit alles nieuwsgierig hebben
gemaakt, welnu, bezoekt U dan volgende week eens een avondje deze
gigantische ijs-revue, waarover U
elders in dit blad in de annonce de
nadere gegevens kunt aantreffen.

Ingezonden
'

(Buiten verantwoordelijkheid
der redactie).
Aan den Weledelgeboren Heer
DORUS (OOSTEN)RIJK(ERS).
Niet meer jijen, niet meer jouwen.
Hoogstens nog eens bij 't biljart.
Maar dot is een zaak apart.
Verder nu maar: Afstand houwen.
Tweemaal had U' al geschreven
Vlak na elkaar en U besloot,
'l
Dat ik spotte met het leven
Van de zwemmers, door die boot.
Angst dat U zou blijven schrijven,
Keer op keet en altijd weer,
Wist mijn schroom toen te verdrijven
Dus greep ik de ganzeveer.
'k Nam U toen met een zoel lijntje
Even in de (RANA) boot.
En vervaard, zeljfs voor geen kleintje,
Voer U mee en
ik genoot.
'k Heb het toen gemerkt hoor- Dorus
U bent werkelijk niet dom,
Want U ziet als „rare klorus"
'
Juist wat recht is en wat krom.
U schreef ook verder over „fitten".
Dat doe ik als de gasbel komt.
Dan ziet U mij als fitter zitten,
Zodat mijn vitgeluid verstomt.
Maar moet een raadslid kaken
(klemmen,
Als 'n „stukkiesman" steeds schrijft
Over 't onverantwoord stemmen
En dat men iets slechts bedrijft?
Na één keer zijn gal te spuien,
Deed zo'n „stukkiesman" genoeg,
Maar als hij dan door blijft luien,
Lijkt het of hij antwoord vroeg.
Nu dan, Dorus, 'k heb 't gegeven.
Houdt Uw pen maar in de zak.
Ga maar naar iets beters streven.
Aan Uw „stukkies" heb ik lak.
Epiloog:
Steeds maar goede raad te geven
Al is deze dan niet duur,
Aan een Raad, met zin voor leven,
Stuit tenslotte op een muur.
L. J. Breure.
P.S. Toen ik U schreef, dacht ik
opeens aaan een bekend liedje, dat
Coos Speenhof in mijn studententijd
maakte en zong. Het succes was
groot.
Aan het biljart, als U weer jij
tegen mij zegt en ik weer je tegen
U, zal ik U de wijs van het refrein
voorzingen! Het luidt:
Dorussie mot er nou herrie
(van komme,
Dorussie, Dorussie hou je nou stijf.
Morgen dan mot er de dokter
(weer bromme,
Morgen dan heb je weer pijn
(in je lijf.
De Groningers zongen de n er
steeds bij!
L. J. Breure.
Discussie hiermee gesloten!
Redactie.
ZANDVOORT SPAARDE
In het postkantoor te Zandvoort
werd bij de afdeling Rijkspostspaarbank gedurende de maand
juni door 702 personen ingelegd een
bedrag van ƒ164.000,— en aan 398
personen terugbetaald ƒ 115.000,—.
AUTO OVER DE'KOP OP CIRCUIT
Zondagmorgen omstreeks half
twaalf sloeg bij het uitkomen van
de bocht bij de Vijverhut op het
Zandvoortse circuit door te hoge
snelheid, waardoor de wegberm
werd geraakt een personenauto, bestuurd door een 23 jarige inwoner
uit Essen over de kop. Met ernstige
verwondingen moest de jongeman
naar het St. Elizabethsgasthuis in
Haarlem worden overgebracht.
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Langs de vloedlijn

Het idee, dat men dadelijk
begrijpt, is meest liet begrijpen niet waard.
Multatuli.
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Commissaris der Koningin opende
rioolwaterzuiverings-installatie
Temidden van ' het fraaie duinlandschap aan de Kamerlingh Oniiesstraat in Zandvoort-Noord, alwaar een geheel nieuwe woonwijk
bezig is te verrijzen, ligt Zandvoorts
rioolwaterzuiverings-iiistallalie. Een
enigszins geheimzinnig aandoend
complex van tanks, reservoirs,
kleine gebouwtjes, buizen van allerlei afmetingen en een tweetal
dienstwoningen. Een complex waarover drie jaar werd gebouwd en
waarvan de totaalkosten ongeveer
drie en een half miljoen gulden
bedragen.
Er zijn slechts weinige gemeenten
in ons land, die een dergelijke kostbare installatie bezitten, een installatie, waar de afvoer uit de riolen
wordt verwerkt tot helder water.
Het is een installatie, waar men dan
ook in Zandvoort terecht trots op is
en ook wezen mag en die door de
Commissaris der Koningin in de
provincie Noordholland, de Hoogedelgestrenge Heer Mr. F. J. Kranenburg in zijn openingsrede een
stimulans werd genoemd voor andere gemeenten om deze overheidszorg op ruimere schaal te gaan toepassen.

In de grote tent, die op het terrein was opgesteld, hadden zich
maandagmiddag om half vier een
groot aantal belangstellenden verzameld om de ingebruikstelling van
de installatie bij te wonen, waartoe
de Commissaris der Koningin zich
bereid had verklaard. Om precies
half vier arriveerde deze, nn vanaf
de grens der gemeente te zijn begeleid door een politiemotor met zijspan. Burgemeester Mr. H. M. van
Fenema en diens pchtgenote, mevr.
M. van Fenema-Brantsma, verwelkomden de hoge-gast.xdte even later
in de tent aan-verschillende autorir teiten ,wer d^vjjgrgesteld^,,
"*•' *Meï één'geestig welkomstwoord,
wendde Mr. Van Fenema zich ver-'
volgens officieel tot Mr.Kranenburg,
allereerst herinnerend aan een pas
gelezen ontboezeming van Mr. Elias,
getiteld „Het feest". De burgemeester memoreerde hierna, dat tot voor
kort hier nog een „achtergebleven
gebied" bestond, met modderkommen, waarin het rioolwater werd
geloodst, tot voortdurende ergernis
van de omwonenden vanwege de
afgrijselijke stank. Reeds in 1938
werden de eerste besprekingen gevoerd voor het stichten van een
zuiveringsinstallatie, doch de oorlog maakte hieraan een einde.
Daarna werd het plan opnieuw opgevat met het gevolg, dat in 1960
het werk kon worden aanbesteed en
op 20-januari 1961 de opdracht kon
worden verstrekt. Op 15 mei van
dit jaar kon het complex worden
opgeleverd, dat. ruim 3i/2 miljoen
gulden vergde. Op 4 mei van dit
jaar konden de e'ersle modderkommen reeds worden gedicht en op l
juni ging het oude pompstation
buiten gebruik, nadat de heer D.
Termaat het beheer hierover ruim
25 jaar had gevoerd, op sublieme
wijze, waarvoor spreker deze dank
en hulde bracht. Spreker dankte
vervolgens allen, die aan de bouw
hadden meegewerkt, inzonderheid
de N.V. „Albouw" uit Breda, die het
complex had gebouwd en de N.V.
„Landustrie" te Sneek, die do
technische installaties had aangebracht.
Vervolgens richlte spreker zich
tot de oud-directeur van Publieke
Werken, de heer M. Dcutekom, die
zulk een belangrijk aandeel bij de
bouw had gehad en sprak er zijn
grote blijdschap over uit, dat deze
in staat was, persoonlijk deze ingebruikstelling mee te maken. Als
herinnering aan diens belangrijke

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:

De honde motte van 't strand,
nou de kikkers nog.

werk bij deze bouw, bood Mr. Van
Fenema de oud P.W.-directeur eenboekwerk aan. Tenslotte meende
spreker de grote betekenis van deze
installatie voor Zandvooit niet
nader te behoeven te. omschrijven
voor een badplaats, die nog slechts
staat aan het begin van ean grote
ontwikkeling. Daarom is deze installatie berekend voor 30.000 inwoners met mogelijkheden voor
verdere uitbreiding.
De heer M. Deutekom gaf hierna
aan de hand van een aantal situatietekeningen een technische uiteenzettmg ove'r de werking van de installatie, waarna de burgemeester
het woord verleende aan de Commissaris van de Koningin.
Mr. Kranenburg verklaarde, dat
wanneer ergens voortvarende burges zich verenigen met besturen in
een speciale tent, dit er meestal op
wijst, dat er iets bijzonders aan de
hand is. Zo zag spreker het ook
hier, want de Zandvoortse rverheid
besteedt door deze prozaïsche rioolwaterzuiverings-installatie aandacht
aan de burgerij. De doorsnee-burger
trekt aan de trekker, of haalt de
stop uit het fonteintje, doch rcaliseert zich daarna niet, wat er verder gaat gebeuren. De overheid in
Zandvoort zorgt thans in'deze vooruitstrevendc gemeente, dat hetgeen
vroeger in de modderkommen
terecht kwam, met alle narigheden
daaraan verbonden, thans weer helder water wordt en dit geschiedt
ten gerieve van de inwoners en de
gasten. Wanneer een gemeente op
deze wijze aktief is, meende Mr.
Kranenburg, dat dit een stimulans
zal moeten zijn om deze zorg op
ruimer schaal toe te passen. Spr.
eindigde met de woorden: „Ons
gewest moet bewoonbaar en leefbaar zijn, de overheid dient daarbij^,
te zorgen vbor reinheid van water'

15 JAAR IN ZANDVOORT
Kerkstraat 14
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én lucht en daarom acht ik het een
voorrecht, deze ingebruikstelling te
mogen verrichten".
De aanwezigen begaven
zich
hierna naar buiten, waar de commissaris door een druk op een knop
een fontein deed opspuiten, geplaatst in het midden van de voor
het machinegebouw aangebrachte
grote vijver, welke fontein gevoed
wordt met het gezuiverde rioolwater,
j,
Tenslotte werd een rondgang ge•maakt over de uitgebreide" terreinen
en door experts een uiteenzetting
gegeven over de werking van de
diverse onderdelen der installatie.
Dat de prachtige opzet hierbij aller
verbazing en bewondering kreeg
was al evenmin verwonderlijk als
het feit, dat de vernuftige werking
van deze installatie een bepaald
indrukwekkende betekenis kreeg.
Zandvoort heeft met deze prachtige
nieuwe inrichting een aanwinst gekregen, .waarop, >vele.gemeenten -met,
recht' jaloers mogen zijn.
K.

Luisterrijk besluit

Jubileumviering O.S.S.
Zandvoort heeft zaterdag en zondag j.l. gestaan in het teken van
de afsluiting van de 60-jarige jubileumviering van de gymnastiekvereniging „Oefening Staalt Spieren". Duidelijk is deze beide dagen
wel gebleken welk een grote en
belangrijke plaats deze populaire
vereniging in het gemeenschapsleven in de badplaats inneemt.

Het begon zaterdagavond met een
gymnastiekdemonstratie op het
Raadhuisplein door de verenigingen
G.I.O.S., V.O.L.O. en O.S.S. Aan
diverse toestellen en met -vrije
oefeningen werd een aantrekkelijk
programma uitgevoerd, waarvoor
een vrij grote belangstelling bestond.
Zondagmorgen werd door twaalf
verenigingen uit de Kennemer
Turnkring deelgenomen aan wedstrijden in het gemeentelijk sportpark aan de Vondeliaan, om uit te
maken, wie.aan de middagdemonstraties zou mogen deelnemen, driekampen voor jeugdleden, bestaande
uit evenwichtsbalk, brug-oefeningen
en lange mat springen werden hier
verwerkt, alsmede vrije oefeningen
met en zonder gereedschappen.
Een grote optocht van alle deelGEEN HONDEN MEER
OP STRAND-CENTRUM
Het bestuur van het Strandschap
Zandvoort heeft de verordening
„ordemaatregelen" aangevuld met
een bepaling die verbiedt honden
op het centrale strandgedeelte te
laten lopen of verbleven. Tussen de
kilometerpalen 65 en 67 is het openbare strand voortaan voor honden
verboden, ook voor honden die aan
de Ign worden gehouden. Het betreft hier dus het strand vóór het
dorpscentrum, namelijk tussen de
Trompstraat in het noorden en de
Frederik Hcndrikstraat in het zuiden. Het verbod zal op de slrandafgangen naar de verboden zone
door borden worden aangegeven.
Op de beide vleugels van het strand
geldt de verbodsbepaling dus niet.

Reeds geruime tijd bereiken het
bestuur van het Strandschap klachlen over de hinder en overlast
welke van de honden op het strand
worden ondervonden. Ampel beraad
heeft tot de konklusio geleid dat —
ondanks de aan de handhaving
verbonden moeilijkheden — een
verbodsbepaling moest worden uitgevaardigd. Vooral het belong van
de hygiëne op het strand heeft bij
deze beslissing de doorslag gegeven.
Het Strandschap vertrouwt op de
medewerking van de houders van
honden opdat het centrale — drukst
bezochte strandgedeelte vrij van
honden zal worden gehouden.
Dit verbod geldt voor de periode
van l mei tot 16j september.

nemenden verzamelde zich daarna
tijdens de middaguren in de Dr.
Albert Plesmanschool, waaronder
zich ook de gasten r bevonden, de
Zwitserse en Zweedse keurturners
(sters), waarna deze fleurige, kleurige stoet, begeleid door een tweetal
tamboerkorpsen ,Houdt braaf stand'
uit Wageningcn en het korps van
Zandvoorts Muziekkapel, bij hun
rondgang door het dorpscentrum
een gewaardeerde bezienswaardigheid bleek.
Op het gemeentelijk sportterrein
hadden zich inmiddels vele belangstellenden verzameld voor het bijwonen van de jubileum-uitvoering.
Vele autoriteiten uit Zandvoort
woonden deze uitvoering eveneens
bij, die onder leiding stond van de
voorzitter van de jubilerende verenigmg, de heer J. H. B. Brink.
Een bijzonder aantrekkelijk programma werd hier uitgevoerd,waarbij de buitenlandse gasten aan toestellen en met vrije oefeningen de
aanwezigen meermalen tot een spontaan applaus brachten, hetgeen
zeker niet minder gold vcor da
verrichtingen van de Hollandse
deelnemers(sters).
Hoogtepunten
waren hierbij ongetwijfeld de
prachtige demonstraties met de
springtafel do5r de Zwitsers en de
rytmische oefeningen op jazzmuziek
door de Zweedse meisjes.
In de fraai met bloemen versierde raadzaal werden de buitenlandse deelnemers(sters) des avonds
om half zeven door het gemeentebestuur ontvangen. Hier waren onder meer aanwezig Zandvoorts burgemeestcr Mr. H. M. van Fenema
met zijn echtgenote, de wethouder
van Sociale en Culturele zaken,
mevrouw C. Stemler-Tjaden, de
gemeentesecretaris de heer W. M. B.
Bosman en de directeur van stichting „Touring Zandvoort", de heer
J. B. Th. Hugenholtz, alsmede het
raadslid de heer L. J. Breure.
De burgemeester richtte zich in
een hartelijke toespraak, tot veler
verrassing eerst in het Zweeds en
daarna in het Frans tot de aanwezigen, waarin spreker, na gewezen te hebben op het voorrecht, een
bloeiende sportvereniging te bezitten, naar voren bracht hoe belangrijk het is, dat op dit gebied ook
internationale uitwisseling 'plaats
heeft.
De leider van de buitenlandse
gasten beantwoordde in sympathieke bewoordingen de welkomstrede van Mr. Van Fenema en overhandigde namens de Zwitsers
diverse geschenken aan de burgemeester, aan de voorzitter van OSS,
de heer J. H. B. Brink en aan de
secretaresse mevrouw Romkes-Wellensieck. De Zwedan schonken hierna de jubilerende vereniging fraai
uitgevoerde herinneringsvaantjes!

efficiënt

Snackbar-Restaurant

Geruime tijd bleef men hierna in
onderlinge gesprekken nog gezellig
bijeen.

Tijdens het diner, dat hierna
volgde in het Badhotel, werden drie
herinneringsmedaljes door de voorzitter van O.S.S. uitgereikt. De medalje, beschikbaar gesteld door H.M.
de Koningin, werd geschonken aan
de( Zwitsers, die van de burgemeester van Zandvoort ging naar de
damesploeg van de Zweden en de
medalje van de heer Hugenholtz
namens de plaatselijke V.V.V. kreeg
de Zweedse herenploeg toegewezen.

Wat de prijzen betreft werden een
„vijftal ere-prijzen toegekend. De
medalje, beschikbaar gesteld door
Z.K.H. Prins Bernhard kreeg de
vereniging „Odin" uit Heemskerk
voor het nummer „driekamp jonge'ns. De medalje van de Gemeente
Zandvoort kreeg de vereniging Bato
uit Haarlem voor de vrije oefeningën. van meisjes van 8 tot 11 jaar,
/téiipiedalje van,de,Kennemer Turnkring ging naar „Volo" uit Haarlem
voor het nummer „tremplin paard
springen" en de medalje, beschikbaar gesteld door „Bato" verwierf
eveneens „Volo" uit Haarlem, met
het nummer „klassikaal brug meisjes van 12-15 jaar".
Nadat in de avonduren de muziekvereniging en het tamboerkorps
„Houdt braaf stand" uit Wageningen in de muziektent op het Raadhuisplein hadden geconcerteerd,
werd de juibleumviering vsn een
der ou'dste Zandvoortse verenigingen besloten met een vuurwerk op
het strand voor de Rotonde, dat om
precies tien uur aanving.
Hoewel dit eerste seizoenvuurwerk bepaald hartverwarmend van
opzet was, kon het toch niet bewerkstelligen, dat velen zich naar
de Boulevards spoedden. De februari-achtige
temperatuur speelde
hierbij de voornaamste rol. Omlijst
door vuur, 'licht, kleuren en daverende knallen, doofde tenslotte het
grote slotstuk „Jubileum O.S.S.
1904 -1964", waarmede het einde
kwam van deze jubileumviering,
die stellig door het algeheel welslagen nog heel lang in de analen
der vereniging zal blijven opgetekend als een der hoogtepunten
in het bestaan van O.S.S.
K.

Dir. H. J. Gaus

Technisch Bureau FEENSTRA
Tel«f. 2065

-
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- Zandvoort

Serie
1964

48 cm. beeld ƒ823,—;

59 cm. beeld ƒ 895,-:.

'VVööi- Philipjr radiorJili^Visie, sram.'ïïptoOKt;
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties tnuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 189,ƒ 99,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Radiatoren en
Plintverwarming
/TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270
U kunt (och ook rrlcrm-u en
\ cru i lijlti n !

20% KORTING
op alle
stoomgoederen
rails erbrarht MI nrli.i:ilil hij

C11K M WASSKIM.I rn
V HU V Kit I.r

Een hoekje in onze showroom

/t
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

KEYSER
KERKSTRAAT 2li TKI.. 2(i:,.T
Ook voor stommer

Bar-Cabarct-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
t.m. 17 juli het populaire

DANS- EN SHOW-K.WINTET

Ger Dijkshoorn
Van 18 juli t.m. 13 september
het populaire
DANS- EN SHOWORKEST
HANS OVERMEER
met zijn

Holland-kwartet

heren haarverzorger ;

BADHOTEL
Het nieuwste hotel
aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telefoon 4941
Elke avond 8.30 uur

Diaconiehuisstraat

24 - Tclef. 3874

PIA BECK

en haar combo
in de Wiener Bonbonniere
In de Bier- en Wijnkelder
elke avond 8.30 uur
de bekende entertainer

Wim Bos
met als speciale attractie:
zingende bediening

Dolf en Corry

's Maandags gesloten,

MONOPOLE

gereden in de QPEL KADETT ?

VRIJDAG 10 JULI -

8 UUR

De laatste aanval
niet Jack Palance - Anna Ralli - Serge Reggiani e.a. Een spannend oorlogsavontuur, waar
doorheen op kostelijke wijze een romance is
geweven, met een stemmingsorkest op de achtergrond.
Toegang 14 jaar.
ZATERDAG 11 en ZONDAG 12 JULI - 8 UUR

Maciste de zoon
van Hercules
met Chelo Alonzo - Mark Forest - Cira Cilenti
e.a. De enorme kracht van Maciste komt hier
sterk naar voren wanneer hij in een gevecht met
de vijand hen verslaat en de koningin bevrijdt.
In kleuren.
Toegang 14 jaar.

' GODSDIENSTOEFENINGEN
'" " GEREFORMEERDE KERK
Adventskerfc, Leeuwerikenlaan Aerdenhout. 9 u.: Ds. P.J.O. de Bruijne.
Zandvoort, 10.30 uur:
Ds. P.J.O. de Bruijne.
7 uur: Ds. W. v. Wijk, Haarlem-Z.
Het Huis in de Duinen, 7.30 uur:
Ds. P.J.O. de Bruijne. (Uitsluitend
voor bewoners van het tehuis).
HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 9 uur: Kerkdienst in de
Duitse taal. Voorganger Pfarrer
'Günther Schulze Mit Berlijn.
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.
Na de • preek Bed. H. Avondmaal.
PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag: 6.30, 7,30,
8.30, 9.30 (Hoogmis) 11 en 12 uur.
-Te 19.30 uur avondmis. In de week
H.H. Missen te 7, 7.45 en 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8, 9.30 en
11 uur. In de week om 8 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. P.
Hoekema (D.G.) uit Haarlem.

MAANDAG J.3, DINSDAG 14 en WOENSDAG
15 JULI - 8 UUR

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maanden juli en"
augustus geen samenkomst.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

Wat doet Papa in Italië
Zie 't! ... Leg 3 pagina's van deze krant naast
elkaar, daarboven nog 3 en daarboven nog 3 halve:
nauwelijks 'n bandbreedte smaller wordt de laadvloer als U de achterbank van de Kadett Car-a-van
wegklapt! Uitbundig toegankelijk, want de hele
achterwand (breder dan menige huisvoordeur!)
veert open tot boven het dak. Daarbij is hij 'royaal
voor 6 passagiers in totaal', want zijn laadruimte
is berekend op...'n derde bank! Kent U in zijn
klasse bovendien 'n representatiever raspaard?
Kom zijn fabuleuze rijkwaliteiten ontdekken!
Bij voorkeur halen we dan eerst Uw vrouw en
kinderen op, of rijden we langs Uw zaak om hem
vol te stouwen met Uw vrachtgoed...

met Willy Fritsch, Monika Dahlberg, Barbare
Frey - Peter Kraus. Danke für die Blumen
(gesungen von Siw Malmquist); Sucu-Sucu (gesungen von Ping-Ping); Blue Melody (gesungen
von Peter Kraus). In kleuren. Toegang 14 jaar.

Ons nieuwe telefoonnummer is

(02500) 81550

ZONDAGMIDDAG 12 JULI - 2.30 UUR

4 lijnen

Mijn vriend Trigger

.V. van Lent
HEEMSTEDE

ONTVANGST TEN RAADHUIZE
Het gemeentebestuur van Zandvoort zal na afloop van het concert,
dat heden — vrijdagavond - in de
Hervormde kerk alhier door het
Noord Hollands Philharmonisch orkest, onder leiding van Henri Arends
wordt gegeven, orkestleden en leider in het raadhuis officieel ontvangen omstreeks half elf, een en
ander in verband met het 150 jarig
bestaan van het orkest.

Een warm verhaal van een cowboy uit het
verre Westen en zijn trouwe metgezel.
Elke leeftijd.

- Raadhuisstraat 53-65

<7e£ 2550

Heemsteedse-Dreef 261
ZANDVOORT - Hoge Weg

Adverteren doet verkopen!

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

.

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

TV

FOTO „LION"

/.ƒ/ 4
» ƒ/ /|

**

DEVELOPING
and PRINTING
AGFA-COLOR

ff*

kvA^

Ik ' r
W |\ 3

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT
1 j\V ***•
ENTWICKLEN
und KOPIEREN
2 min. van het station
1
2 min. vom Bahnhof
2 min. from the station
|
2 min. de la Gare
GEVA-COLOR FERRANLA-COLOR KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+16 m.m. Ciné-films

HOTEL 80UWES

Opnieuw ontvingen wij

Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend
Van 10 t.m. 16 juli
elke avond 8.30 uur:
t
Het Italiaanse orkest

TheCrazy Gentlemen
Moderne SHIFT JAPONNEN
tot en met maat 44 ƒ 17,95
MOUWLOZE DOORKNOOP JAPONNEN
tot en met maat 46 ƒ 17,50

o.l.v. Franco Bologna
*
In ons internationale cabaret
en variété-programma:

Gerd Brothers

In BADPAKKEN, BADBROEKJES en ZWEMSHORTS oen ongekende keuze uit honderden
modellen van cle bekende fabrieken „Tweka",
„Linda Lee", „Jantzen", „Triumph" enz.
Heren 3-deligc STRANDSETS
in mooie dessins

Collo
Een muzikaal fenomeen
uit Wenen
met 20 instrumenten.

ƒ 15,90

„STURKA" PANTALONS EN JACKETS.
JACKETS, aan twee kanten te dragen, in alle
mogelijke kleuren
ƒ29,95
Komt een kijkje nemen in onze collecties!

Haltestraat 40

Twee jonglerende broers

Tel. 2087

Het huis van de bekende merken.
Altijd voordelige aanbiedingen.
Steeds gewaarborgde kwaliteiten.
Steeds een stap voor!

Ligaya
Volksdansen door een jonge
danseres van de verre zonovergoten Philippijncn.
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avond-programma.

H O O G W A,T E R
Juli
Strand
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
12 5.24 1.— 17.55 13.30 9.30-16.00
13 6.13 2.- 18.43 14.— 10.00-16.30
14 7.01 2.30 19.28 15.— 11.00-17.30
15 7.48 3.30 20.18 15.30 11.30-18.00
16 8.43 4.- 21.11 16.30 12.30-19.00
17 9.39 5.- 22.06 17.30 13.30-20.00
18 10.41 6.23.11 18.30 14.30-21.00
Samengesteld door P.v.d .MijeKCzn.

BERT BRUGMAN's MARIONETTENTHEATER KOMT DIT
SEIZOEN NAAR ZANDVOORT _

Bert Brugman's Nederlands Marionettentheater uit Blaricum gaat
dit jaar tijdens de hoogseizoenmaanden optreden m Zandvoort en
hoopt hiervan een jaarlijks weerkerende traditie te maken.
. Van 10 juli af zal men dagelijks
Jftan optreden in veilinggebouw „De
witte Zwaan" aan het Dorpsplein.
Op zaterdag, zondag en maandag
zal men de opera „Porgy and Bes"
van George Gershwin opvoeren, op
dinsdag en woensdag de opera „De
Barbier van Sevilla'' van Rossini,
op donderdag en vrijdag de operette
,Die Fledermaus" van Joh. Strauss.
Voorts zullen dagelijks kindermiddagen worden gegeven. Zaterdag, zondag en maandag met „Buffalo Bul", dinsdag en woensdag met
„Robin Hood" en donderdag en vrijdag met „Dappere Dodo".
Dit plan van het Nederlands
Marionettenlheater betekent zeker
een welkome aanvulling van de
seizoen-evenementen in de badplaats, vooral bij minder gunstig
weer.
ZANDVOORT SPAARDE
Bij de Nutsspaarbank te Zandvoort werd in de maand juni j.l. ingelegd een bedrag van ƒ 567.027,—
en terugbetaald ƒ433.815,—, zodat
het spaarsaldo ƒ 133.212,— bedroeg.
Het totale spaartegoed bereikte
hiermede een bedrag van ƒ6.584,561.
In genoemde maand werden 97
nieuwe ' spaarders ingeschreven,
waardoor het aantal spaarders een
totaal bereikte van 5.362.

bruining
en bescherming
Piomaderm f2.95

RAADSVERGADERING

Een uitgebreide collectie

monturen voor teenagers
Brillenspecïalist LOOMAN
Mr. Opticien

De eerstvolgende openbare vergadering van de raad der gemeente
Zandvoort is vastgesteld op dinsdag 28 juli des avonds te acht uur.

Dranken bestellen? OflfiO
Brokmeier bellen!
L\J\)L

~-~\

r~

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5
Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschriftgeheel zonder kosten.

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

U KOOPT GOED EN VOORDELIG BIJ

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

TELEFOON 2682

500 GRAM PR. OSSELAPPEN
ƒ3,500 GRAM RIBLAPPEN
ƒ 3,75
500 GRAM SCHOUDERCARBONADE . . ƒ 3,50
VOOR DE BOTERHAM:
150 gr. Gel. Lever
98 et.
250 gr. Leverworst . .
80 et.
150 gr. Pekelvlees
98 et.
150 gr. Pork
65 et.
250 gr. Gek. Worst
95 et.
100 gr. Gehakt, 100 gr. poulet en l mergstaaf
ƒ 1,35

voorjaar 1964
SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.

HANNIE SCHAFTSCHOOL
*De Hannie Schaftschool behaalde
ook dit jaar weer een uitstekend
resultaat bij de in Haarlem gehouden toelatingsexamens.
Voor het Coornhertlyceum slaagden
Pim Hennis; Jan de Blaauw; Raf
Bakker; Otto van Dijk; Hans van
Es; Lettie Kinderdijk; Joke Visser;
Dula Popkema. De twee eerstgenoemde jongens slaagden met een
gemiddeld cijfer van 9!
Voor de M.M.S. in de Tempeliersstraat slaagden: Paulien van Eldik;
Judy Schutsseler; Marian Kiefer.
Dat het goed gaat met de Hannie
Schaftschool blijkt wel uit de grote
aangifte Van leerlingen. Werd vorig
jaar de eerste klasse al gesplitst, dit
schooljaar zal zowel de eerste als
de tweede klasse gesplitst worden.
Dat betekent dus klasjes van ten
hoogste 28 leerlingen.
' Eind juli zullen de zesde klasleerlingen weer een revue opvoeren voor de ouders. De uitvoering
zal.plaats vinden in het gymnastieklókaal van de school.
ZANDVOORTSE KORFBALCLUB
Trjddens de gehouden jaarlijkse
algemene ledenvergadering van de
Zandvoortse korfbalclub werd het
bestuur als volgt samengesteld: T.
Loos voorzitter, mevrouw R. Kaysers secretaresse, H. Laurier penningmeester, mevrouw J. Eekels
wedstrijd-secretaresse, J. C. Termaat
commissaris.
Tot lid van de twaalftalcommissie
werd gekozen de heer G, Prent.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Cornelia, d. van E. van
Duijn en M. Alberda.
Geboren buiten de gemeente:
Wiemer Jacobus, z.' van J.J. 'Beekelaar en J. Folkersma. Monica
Ellen, d. van B. Dosse en J. C.
Reurink. Jolanda Christina, d. v.
G.J. Kraayenoord en A. v.d.Werff.
Monique Th. M., d. van J. A.
Muller, en T. P. A. Ulter. Yvomie,
d. van B. R. Maassen en J. Plemper. Marion Astrid, d. van C. de
Krijger en L. E. Dekker. Ondertrouwd: F. Prast en M. Groen.
Gehuwd: P. J. A. van Kessel en C.
W. J. van Staveren. W. Koper en
A. E. A. M. Everts.
Overleden: Cornelia M. Mulder, 58
jaar, ongeh.

GESLAAGD
Geslaagd voor het eindexamen
aan de Rijks Hogere School, voor
Tropische Landbouw te Deventer
Charles de Muinck. Onze geiukwensen!
IN HAARLEM STAAT IETS
TE GEBEUREN!
Sedert 20 februari 1830 is in
Haarlem gevestigd de Koninklijke
Liedertafel „Zang en Vriendschap".
Het jaar 1965 zal voor deze vereniging — het oudste mannenkoor in
Nederland — een belangrijk jaar
gaan
worden.
Men
zal
dan
op artistieke wijze met meerdere
concerten en interne viering het feit
herdenken dat dit koor niet alleen
135 jaar bestaat, doch tevens reeds
75 jaar het predicaat „koninklijk"
draagt.

Wie de geschiedenis van dit vooraanstaande mannenkoor napluist
zal tot de ontdekking komen, dat
het op cultureel gebied één'"zeer'
vooraanstaande plaats inneemt. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat
de jaarlijkse ledenconcerten, die
„Zang en Vriendschap" in het
Haarlemse concertgebouw geeft, altijd een grote aantrekkingskracht
uitoefenen op de muziekliefhebbers
van Haarlem en omgeving, niet in
het minst door het doen optreden
van voortreffelijke solisten uit binnen- en buitenland.
Doch ook van elders wordt dit
koor aangezocht om te concerteren;
de laatste jaren reisden de Haarlemse koorzangers dan ook naar
verschillende plaatsen in ons land
om daar met succes op te treden.
In 1962 werd „Zang en Vriendschap" door het Kon. Nederlands
Zangersverbond aangewezen Nederland te vertegenwoordigen op een
internationaal concert te Essen ter
gelegenheid van het 100-jarig bstaan van de Duitse Zangersbond.
Het koor concerteerde toen voor ca.
3000 toehoorders, wier enthousiasme tot een bissering van het laatste
nummer noopte.
Sedert 1963 berust de artistieke
leiding in handen van de Haarlemse toonkunstenaar Jan Laarveld,
nadat zijn voorganger, Jack P.
Loorij, na 17 jaar het koor succesvol te hebben geleid, de dirigeerstok had neergelegd.
Dat het zingen in dit koor ook
voor niet-Haarlemmers aantrekkelijk schijnt te zijn moge blijken
uit
het feit, dat de leden niet j alleen
uit de stad Haarlem afkomstig zijn
maar ook van elders.
Wv hopen t.z.t. onze lezers uitvoeriger op de hoogte te kunnen
stellen van de concertplannen, die
de Kon. Liedertafel „Zang en
Vriendschap" voor de hiervoor vermelde viering ontworpen heeft.
Het belooft in ieder geval een
prachtig muzikaal herdenkingsjaar
te worden.

GESLAAGD
Mevrouw H.J. Drommel-Hendriks
en mejuffrouw A. M. E. Rueter, beiden te Zandvoort, slaagden aan de
vakschool in Amsterdam voor het
diploma „Glas-Keramische, Luxe en
' Kunstnijve'theidsar'tlkëlënT "~~~"""~"
HULPVERLENING
. door wü'kverpleegsters
aan vakantiegangers.
Nu de vakantietijd weer. is begonnen lijkt het goed de aandacht nog
eens te vestigen op de hulp die de
wij k verpleegster van de kruisverenigingen mag geven aan yakantiegangers. Als regel zal dit slechts
verpleeg-hulp zijn, welke kan worden onderscheiden in:
A. acute hulp: een vakantieganger
wordt ziek, roept een arts en krijgt
daarna hulp van de wijkverpleegster ter plaatse. Zij zal informeren
of de patiënt in de plaats van zijn
inwoning lid is van een kruisvereniging. Zo niet, dan zal een noodlidmaatschap moeten worden aangegaan.
B. overgedragen hulp: een vakantieganger heeft in de plaats van zijn
inwoning regelmatig hulp van de
wijkverpleegster. Deze hulp moet
op het vakantie-adres
worden
voortgezet. In dit geval geldt de
algemene stelregel: een huisarts ter
plaatse moet op de hoogte zijn van
de omstandigheden en de behandeling van de patiënt. Dit is nodig
wanneer het injecties betreft. De
eigen huisarts zal dus de vakantieganger/patiënt een briefje moeten
meegeven voor zijn collega elders
en ook de wijkverpleegsters in de
twee plaatsen zullen elkaar moeten
inlichten over de patiënt.
De vele buitenlanders die vooral
de plaatsen aan de zeekust bevolken, vormen een aparte categorie.
Hebben zq injecties nodig en hebben ze geen briefjes van de eigen
arts by zich, dan zal de wükverpleegster er goed aan doen hen te
verwezen naar een arts ter plaatse
alvorens zo de gevraagde hulp
biedt. Het lukt omslachtig, maar
onaangename verrassingen kunnen
er door worden voorkomen.

een goed horloge...
een beste vriend
OLMA horloges zijn kwaliteltsprodukten der Zwitserse
horloge-Industrie.
OLMA geeft U een grote keuze

In modellen,

In prijzen vanaf f 56.OLMA horloges koopt U In
blj-de-tljd-zljnde zaken.

OLMA
C. Waaning
Erkend horloger
Kostverlorenstraat 68

Telefoon aO71

WIJNHANDEL - "SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896

ZANDVOORT
Haltestraat 50 -

Tel. 02507 - 2002

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 -

Vraagt naar onze speciale wynaanbledingen!

Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

Tel. 4 02 70

ADVERTENTIETARIEF

losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 ct..p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
, pagina 2
22 et. p. m.m.
' pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40%> red.
Bij contract belangr. kort.

Boodschap óók
voor Zandvoort:

Men ziet;ze
steeds meer
op de weg
en dat heeft
meer dan één reden.
Economisch
snel
<
wendbaar
en uitstekende
service. r

H. K. VAN ES
ARTS

afwezig

De Olympische
Spelen in Tokio

Wat is de mens
dat GIJ aan hem denkt!
dat Gij naar hem omziet!

Vraag proefrit biji
N.V. A U T O B E D R I J F

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

VAN YPEREN

AMANDA BALKE

Z A N D V O O R T

PARALLELWEG 32 - TEL. 2391

Voeikundige

, Voor Baby's huid)*

Moeders Goede Keuze

tot 27 juli.

Waarnemers: Dr. Drenth,
Dr. Flieringa, Dr. Zwerver.

met PHILIPS TELEVISIE

De Bijbel - Psalm 8.
De kerken van Zandvoort groeten U
St. Oec. Contact.

Bestel heden bij ons uw nieuwste PHILIPS
Televisie, U bent dan verzekerd, van een prima

ontvangst.
PHILIPS TELEVISIE 48 cm. beeld v.a. ƒ 728,of ƒ 7,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld vanaf ƒ 898,of ƒ 9,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS

SCHOONHEIDSSPECIALISTE

Pedicure - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr.- via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis
SCHOONHEIDS- EN
VERMAGERINGSSALON

COBI BEEK-MEISNER
W. Draijerstr." 3, Tel. 3412'

Modernste behandelingsmethodon voor o.a: gezichts- en lichaamsmassage, blijvende ontharing,
vermagering, enz.
De salon voor de betere
schoonheidsverzorging.

Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's

• Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3652.

AANGEB. t z.g.a.n. 2 pers.
Pullman-matras 130, breed
ƒ 75,- Te bevr. H. Mast,
v. Marumstr. 8, Haarlem.
Dame alleen zoekt ongem.
BENEDENHUIS of woonruimte met vrije keuken
op goede stand. Prijs pl.m.
ƒ 50,- tot ƒ 60,- p. maand.
Mevr.Fideldij, Koningstr.19
Vanaf

ƒ9,—

per

maand

huurt U thans een wasmachine met recht van
koop. Geen vooruitbetaling
VELO, Rivier Vismarkt 3,
Haarlem, tel. 10117.
VELO, Zeestr. 37, Zandvoort, tel. 4590.
Woninginrichting
HEEMEIJER

Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3110
Kan- weer stoffeerwerk
aannemen.

blij f Jong... blij f fit...

fiets!

Steeds méér mensen ontdekken, dat in de verkeersdrukte
van vandaag en voor de vrije
weekends de fiets onmisbaar
Isl Fietsen gaat veilig en
vlug. Fietsen is gezond!
Kies bij ons uit een ruime
sortering de fiets naar uw
eigen smaak
Rijwielhanüel
JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstr. 21 - Tel. 2323

Bert geeft de
hoogste waarde!
.Lompen 30 et..Kranten en
druk 5 ctTapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et, lood '62
et., zink 55 et. Alles p. .kg.

Kwalitatief steeds vooraan
Rund-, Kalfs- en Varkensslagerü

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze
GROTE SORTERING VLEESWAREN!

Cor van Eldik

Zaterdag-reklanfe:
l blikje Weense Knakworst

HALTESTRAAT 12, - TELEF. 2616

ƒ1,15

POTGIETERSTRAAT '32
'
TEL. 4376 *"

VOOR UW GESLAAGDE ZOON OF DOCHTER

U belt, wij komen!

GEVRAAGD voor aug.;A gem. huis of flat, l woonk.
2 of 3 slp.k. Br. met prijsopgave no. 8-7 bureau van
dit blad.
TE K O O P : Een kleine
ranke B.M. Van alles voorzien, met gratis zomerligging aan Noorderspaarne
ƒ700,-. Tel. 2958.
SCHILDER
vraagt binnen- en buitenwerk. Br. no. 2^7
bureau van dit blad 'of
telef. 02500 - 16310:' .

Huur een wasmachine of
combinatie. Zeer gunstige
voorwaarden. Geen vooruitbetaling. Recht . van
koop. ,VELO, Rivier Vismarkt 3, Haarlem, lel.10117
VELO, Zeestr. 37, Zandvoort, tel. 4590.
-.<
HUIS TE KOOP GEVR.
voor {geldbelegging. Br.,ij:O.
12-2 'bureau van dit blad.
Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!
'"
2e PROGRAMMA

zonder uw toestel -omtebouwen (al is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
programma. Met garantie,
gem. betaling Antennebouw
J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel. 4307.

PHILIPS nieuwe PORTABLE

Schildersbedrijf

C. J. PAAP

Burg. Bccckmanstraat 33

Je moet 15 jaar oud zijn, bij geschiktheid opname in het leerlingenstelsel v.h. schildersbedrijf. KOM EENS PRATEN!

Hotel C. Keur, Zeestraat
VRAAGT voor direct:

PHILIPS nieuwe PORTABLE
ƒ 99,incl. oortolefoon en lederen tas.
PHILIPS nieuvrste PORTABLE
met f.m. en antenne
ƒ 189,—
Uw oude radio en. televisie hebben inruilwaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijze de betaling met U. Komt U eens kijken en. luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

Bij de Dienst van Publieke Werken kan worden
geplaatst een

Welke jongen wil opgeleid worden tot

huisschilder

RADIO-GRAMOFOON ƒ 199.—
Eventueel zonder aanbetaling.

GEMEENTE ZANDVOORT

bekwaam typiste
Vereist:
a. M.U.L.O. of gelijkwaardige opleiding;
b. Diploma Machineschrijven;
c. goecie beheersing van de Nederlandse taal.
Salaris ƒ263,- tot ƒ542,- (exclusief huurcompensatie), afhankelijk van leeftijd, ervaring en
bekwaamheid.
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen binnen
14 dagen na het verschijnen van dit blad te
richten aan de Directeur van bovengenoemde
• dienst, Raadhuisplein 4 te Zandvoort.

F.H. PENAAT

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

vrouwelijke kracht
voor onderhoud keuken, van 9-14 uur.
en voor augustus bovendien:
voor kamcrwerU.

VakantiehuSp gevraagd
± 17 jaar, mann. of vrouw,
voor magazijn werkzaamheden.
HOYNG's GESCHENKENHUIS
Raadhuisplcin 3 - Telef. 2004

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

vrouwelijke kracht

Lompen 30 et.; kranten 6,et; plat karton en tij dschrT 4 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.
•per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et; lood 60 et.;
'.' ,
zink 50 et per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk

V.W.

TE KOOP:
een Singcr Naaimachine.
N AAIM ACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
W. Drayerstr. 12, Tel. 3751

TE HUUR GEVR. voor de
maand aug.: 2 gem. KAMERS of l gr. z.-slaapk.
met keuken. Tel. 3533.
Besch. dame (spr. vloeiend
Fr., D. en E.) biedt zich
aan als VERKOOPSTER in
winkel of i.d., van l aug. 15 sept. (ook 's zalerd. en
zond.) Br. no. 6-13 bureau
van dit blad.
WIE is genegen ons te
helpen aan WOONRUIMTE
of zomerhuis, tegun goede
beloning (ƒ250,-). Br. no.
8-6, Kerkstraat 28.
FLINKE WERKSTER
gevr. l midd. p. w. v. 2-5 u
Mevr. Jonker, de Favauge-.
plein 47. Aanmelden tussen
5 - 6 uur.

Bakenessergracbt 93 - Tel. 02500 - 16261 (bij
.geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

GROTE KROCHT 18

Waar moeder verse kip
serveert smult iedereen

POELIERSBEDREJF
VAN BENTEN

Vakantietijd

GESLAAGD?

GAAT U OP REIS?

Vraag onze speciale kamping folder aan!
Alle soorten BUITENLANDSE KAAS.
Voor patiënten zoutloze vleeswaren in blik!

Schoolboeken bestellen!

Uw adres voor delicatessen en fijne vleeswaren

HALTESTRAAT 37 -

TAUNUS 17 M

Zaterdags tot l uur geopend.
MVij zijn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

J. P. Bouckaert

OPEL -

TAXI 2600

GRIJS HAAR...

blijft ondanks zijn tere
structuur sterk en jong
door VITA F, de nieuwe
vinding in Marchal Speciaal Shampoo.
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107
- heeft het!
Vraag gratis brochure!

-

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN

TELEF. 2891

BRAADKIPPEN
SOEPKIPPEN
BRAADSTUKKEN.
Alles uit eigen mestery.
WEEKEND-RECL AME:
EIEREN, zó van de boer, 10 stuks . . . . ƒ1,19
KIP VOOR DE SOEP 500 gr. ƒ 1,75
Iets nieuws: KIP-CROQUETTEN! . . 35 et. p. st.
STATIONSSTRAAT 2a
- TELEFOON 2358
ZANDVOORT

Wij bezorgen Uw bestellingen ook thuis.
Maandag 13 en woensdag 14 juli GESLOTEN.

TOLWEG 18 - TELEF. 4321

Telefonische bestellingen worden thuisbezorgd.

Het grote succes

NSUPRINZ4
* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

3 DAGEN
ZATERDAG ZONDAG MAANDAG

van 's morgens 9 tot 's avonds 10 uur

PARTIJ-VERKOOP
600 Bossa-Nova Sporthemden
blauw, grijs en rose. Liggende kraag met knoopjes, 2 borstzakken en
zakje op linker lange mouw.
OVERBEKENDE KWALITEIT!

voor Dames en Heren

HALTESTRAAT 14

Géén 9,75. Ook géén 8,50

TELEFOON 2462

Tevens Uw 'adres voor Uw

maar slechts

Toiletartikelen

5,95

per stuk

zoals zepen, shampo's, lipsticks, nagellakken, •
After Shave's, Colognes en parfums.
Ook een reeks

Zonnebrandartikelen
in verschillende merken, zoals--Nivea, Hamol,
Piz Buin, Tan-make up enz, enz.|||
Ziet de etalagcsl

Autornobielbedrijf Jac. Versteege en Zn.
PAKVELDSTRAAT 21

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS

-

ZANDVOORT
KERKPLEIN
Ook in Noordwijk a.Zee, Hoofdstr.77

TELEFOON 2323

en gedistilleerd!

KERKSTRAAT 9 -

TELEFOON 215O

ZEESTRAAT 44 . TELEFOON 2254

'EÜKEHOE PHILIPS
RADIO S E R V I C E

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

ERRES

P. SCHAAP
Comestibies

HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215
De kleine winkel met
het grote speciaalassortiment

-

BLAUPUNKT

Een unieke cosmetica
op kruidenbasis.
Garandeert natuurlijke schoonheid.
In Zandvoort alleen verkrtfgbaar bij:

onze vele

Bü feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Uw Perzisch
tapijt stuk?

ZIET ONZE SHOWROOM

pakmaar-mee

Fijne Delicatn kwaliteit

Laat het repareren door
ervaren reparatrice.
BIRCHER-MÜESLI (Zwitsers) 3 soorten vruchten, en 3 soorten granen, per doos ƒ3jlS)
per pakje ƒ 1,10

Betaling detgewentt In overleg

Uit het enorme
Albert Heijn
assortiment

Drogisterij
BLAAUBOER

Haltestraat 46 - Xelef. 2392

„HERTS" HONGAARSE SALAMI-COLBASH.
Pork-Ossen Goelash, Goelash-soep.
LINTHORST GOELASH SOEP, per blik ƒ1,10

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

KocIkasUn - Stofzuigers

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

ELEKTROBIO

Hier volgt een
kleine greep uit
artikelen

J. KEUR

Electro-Radio
Technisch Bureau

GROTE

Mevr. Hose

Tollensstraat 31 - Zandvoort
Telef. 4823

UNCLE BENS RIJST (het beste uit Texas)
per pak (4,53 kg.) ƒ 6,85
EEN TAXI?
Israëlische OLIJFOLIE, per liter
ƒ 5,85
halve liter ƒ3,25; kleine üacon ƒ2,25.
ITALIAANSE OLIJFOLIE, per liter .... ƒ5,50
halve liter ƒ3,45; 165 cc. ƒ1,85; kl. flacon ƒ1,15
SPAANSE OLIJFOLIE, per liter
ƒ 4,55
MAIS-OLIE, per fles ƒ2,65.

BUTTERSCOTCH

8

VOOI

UNOC's LEVERPASTEI SET, 3 stuks
ƒ1,50
Set 2 stuks (200 gram) ƒ 1,63
CORNFLEEK Isto pak 97 et.; 2de pak 49 et.
HERO's ROZENBOTTELJAM
EXTRA AANBIEDING

CHOC. HAGEL MELK/PUUR

93 et.

PAK 500 GRAM 1.

NieUW !AH-APPELSAP HELDER

MODERNE WRGEN5

. . PER FLES

68

Nieuw! AH-ZWARTE BESSENDRANK

2 pak Knor Ossestaartsoep
met zakje Madeiro ƒ 1,36

PER FLES 1 .

Nieuw! AH-KERSENDRANK. . PERFLES l.95

CHIVER's blik CUSTERD (Engels) .... ƒ1,95
FRANSE CAMEMBERT
ƒ 1,70 per stuk
CHAMPIGNON CAMEMBERT
, ƒ1,25
DEENSE GEITENKAAS
^ ƒ 1,40
DEENSE SMEERKAAS met Alpenkruiden ƒ 0,35

LIMONADESIROOPsiNAASAFPEL FLES o.« LTR

voor de slanke lijn!
a
Uw maaltijd in een koekje!
Drogisterij-Parfumerie

SOEPBALLETJES

Bouwman
Gedipl. drogist
Oranjestraat 7 - Telef. 2327

BEZOEKT
de

Siks-lcoekjes

Automatenspeelzaal
Kerkstraat 11

Gezelligheid I

Sfeer!

De nieuwste speel-automaten

AARDBEIENJAM NIEUWE OOGST. . .PER POT

99

WIENER KNAKWORST BUK 10 STUKS
APPELMOES
i/, BUK
SPERZIEBONEN
1/1 BUK
INSTANT PUDDING VANILLE OF «JSSSÜSI
DELICATA FRUIT FR1SSE SNOE^SJE m CRAM

98
59
69
30
45

NOSEL PERLE SPRANKELENDE WIJN . . FLES 2.50

Krijgt U gasten?

ZONNEBRANDOLIE «j» GROTE SPU.TBUS 2.50

Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

AH-PEPERMUNT

MALS ROOKVLEES

,M GRAM 59
L.TERFLES 2.98

Naast onze HOLLANDSE nu ook
INDISCHE KEUKEN, onder leiding
van Javaans-Chinese koks.
Wij bieden U datgene, wat da meest
verwende gastronoom wenst.

PER ROL 31
PERFLES

Populaire prijzen!
Wij verwachten U gaarne.

J. van den Bos

ƒ398CLUBPRUS

Bungalowtent4p, ƒ,298.-

Koelkast
Koeltas
Centrifuge
Thermoskan
Parasol

TAFELMODEL

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

t

NORMALE PRIJS F 25..

Bakker v.d.Wertf
Telef. 2129

J

CLUBPRUS

ƒ252,ƒ 15.ƒ 89.ƒ, 17.ƒ 39.-

">

CLUBPR|JS

J

CLUBPRUS

MET VEILIGHEIDSDEKSEL

de kracht van een verkoudheid
••• bij Vader, Moadartn Kind wmm

NORMALE PRIJS F 29.50

J

NORMALE PRIJS F 60.-

J

Grapefruitsap
Tomatensap RIJNO

AH-Custard

SMEERKAAS

Voor Uw bril

CLUBPRUS

7.-

"

Joegoslavische Goulash

PA«IE 200 GRAM

59

De PMC in de praktijk
Mevr. A. C. v. Drongelen-v. d. Velden,
Rembrandtstr. 52, Delft, heeft zich via de
PMC successievelijk aangeschaft: een
koelkast (tafelmodel), een centrifuge en
een snelkookpan. Haar oordeel? „Ik ben
vol lof over de correcte aflevering en de
prima kwaliteit van al deze artikelen."

De nieuwe AH-CampingfoUer met
allerlei nuttige reistips is uit! Vraag
gratis exemplaar in de A H-winkel.

Sinaasappelsap . . fors blik 79
Gemalen Nootmuskaat
busje 25 gram 62
Heerlijke Kandijkoek per stuk 65
Rozcbotteljam . . . per pot 99
Nylons Jolie Madame p. paar 1.55
AH-Lucifers . . . per pak 25
Pansponzen nylon. . 3 stuks 69
Panlappen metaal . per stuk 25
Spinazic
1/1 blik 55
AH-Mayonaise . . per tube 49
Tomatenpuree
. 2 blikjes 35
Cream Crackers Patria per pak 68
Riesling x Sylvaner perfles1.95
London Tonic . .
5flesjes1.10
Capucino choc. tablet . . . 55
Irish Coffee choc. tablet . . . 55
Kippesoep (stukjes kip) 1/1 blik 1.25
Soepballetjes . . 2 blikjes 99
AH-Schuurpoeder grote bus 39
Carly Toiletzeep' . 3 stukken 1.00
Gestampte Muisjes 200 gram 52
Witte Hagel . . 200 gram 40
Rictsuikerstroop beker 500 gr. 62
Worteltjes-extra fijn 1/1 blik 1.15
Kcrrysaus Maggi . . zakje 65
Worcestershirc Sauce flacon 1.25
SaucesAgniez . . . . blikje 1.10
Vleecro spijs voor croquetten 1.39
Chinese Stemgember per pot 1.10
AH-Gloeilampen . . 40 Watt 59
Stoppen 6 en 10 amp. 5 stuks 50
Spaghetti
. . . . lang pak 43
Siam Rijst droogk. zak 500 gr. 52
Macaroni.snelkokend per pak 32
Jozo Zout . pak 1000 gram 19

Kom ook naar

11
M»*£Ï »•"=«'!"" "I *S.*
.*
1.69
vicuumbhk 250 gr.

vacuumblik 250 V.

Albert Heijn

1.79

Bent TJ met vakantie? In de buurt van uw vakantieoord kunt U in de, volgende A.H.-winkel terecht: KERKSTR. 30, ZANDVOORT

of zonnebril
OPTIEK

55

Fijne Delicata Chocolade: bigoüt, dennetakjes,
duchoc, kattetongen . . . . doosje 100 gram JK" 69
Boomstammetjes ongevuld half melk/half puur
doosje ± 1 00 gram J75" 69
Gevulde Truffelino's . . doosje ± 1 00 gram JS-" 69

JAC. HOEKEMA

Fa. Blom

PAK-too GRAM

DOPERWTEN-FI JN 1/1
PERZIKEN QUEEN
~. 1/2 BUK

Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

voor olie en kolen
en alle benodigde huishoudelijke artikelen, naar

3 BLIKJES l.17
PERFLES 50

Perziken GESNEDEN
. 1/1 BLIK l.29
Champignons a la crème. .PERBLIK 89
Theeworstje
±100 GRAM 59
Zaanse Korstjes
PAK e STUKS 30

. CLUBPRUS

Conoertabonnement f

blik 4 ballen 85
AH-LeVerpastei. . 2 blikjes 79
Kapucijncrs . . . . 1/1 blik 69
Vacuum-Rookworst ± 250 gr. 1.09
Varkensvlees Linthorst
blik 425 gram 1.39

blik 400 gram 1.49
Tomatcnsoep m/balletjes 1/1 bl. 79
. . . 3 blikjes 98
Soepgroenten
2 BLIKJES 50 Koffiemelk
Oploskoffie Bongo pot 50 gram 1.77
Bitterkoekjes
200 GRAM 69 Suikerklontjeskilodoos(225st.) 1.31
ai*
t i ff
f* i *-i
YRUCHTËNLIM.SIROOP M op MacQueen Theezakjes
nieuw! Jana oOIu
FLES 0.75 LTR.
!•
doos 20 stuks 85
assortiment Plats du Jour
Petit Beurre Biscuits . . . . PER PAK 49 Groot
keuze uit verschillende maaltijden
Insectenverdelger
SPUITBUS 2.so 1/1 blik vanaf 1.79 * 1/2 blik 99

Assurantie Kantoor

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

75

Unox Soepen 12 SOORTEN . .PERBLIKV.A. 98
AH-Pindakaas IE KWALITEIT . . . . POT 85
AH-CakeMix KANT EN KLAAR . . ROYAAL PAK 78
Toiletpapier
PAK 4 ROLLEN 50
Advokaat
PER FLES 3.20

CLUBPRUS

C r o i e \ / A K I t i~f~\ k i ^ e o T-C KI
SERIE
VAN 3 CONCERTEN

Koelkasten
Wasmachines
Convectors

KRUISSTRAAT 6 - TELEF. 2127
Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.
Voorzorgzegels worden aangenomen.
Wij geven, ook Contantzegels.
Het bekende adres voor alle
HENGELSPORTBENODIGDHEDEN.
Thans ook verkrijgbaar maden en wurmen

100 GRAM 49

CLUBPRUS

Jeugdpiraat

Voor alle
verzekeringen

Voor Uw

79

79 TIPS l OOR TRIPS
79
Goreng
65 Nasi/Bahmi
Koen Visser . . . 1/1 blik 1.69
49 Gebraden Gehakt in jus

VEEL GEVRAAGDE
PMC-PREMIES

Een kostelijk etentje en een gezellig
uitzicht op zee!
Zaterdag en zondag-;
de bclaamde organist
HENK VAN MOORTHUYSEN
aan zijn Hammond-orgel.

ZAK 58

AH-SLASAUS

FIJNE SWJVYORST

'n Morgenstond met pret,
vanuit een goed BED

Gasthuisplein 3

PER

«^mmH 45

AH-TAFELBESCHUIT

NORMALE PRIJS F WO.-

Zandvoort

29

CAVELLI VERMOUTH

Nieuw! PANNEKOEKMEEL . .

woninginrichting
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Boulevard de Favauge 10 -

2 GROTE ROLLEN

ANANASBLOKJES

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
-Telef. 2150

De gehele dag
geopend

95

2 BUKJES 99

Weekend-balls
ZAK 250 GRAM
Eierkoeken
.......
DOOS is STUKS
Wafelkoeken
......
ZAK i s STUKS
Gelardeerde Lever . . , . . 100 GRAM
Haarversteviger
......
3 FLACONS

- STAALWAREN

Noorse Truien

A. G. SLINGER

NOTTEN

Gedipl. Opticien
GROTE KROCHT 20a
TELEFOON" 4395
Leverancier alle ziekenfondsen

Voorzorgzegels en Contantzegels '

HALTESTRAAT 59

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. per kg. Tödschriften
en kranten S et., karton 4 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 50 et.; roodkoper ƒ1,85; geelkoper ƒ1,30,
alles per kg. Taptft en gewatt. deken 8 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845
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Boeiende autoraces

MEDEDELING
„COMITÉ OUDEN VAN

DAGEN"

lijk gestegen zijn moest men helaas
besluiten het aantal vuurwerken
terug te brengen van acht op vier.
Alle vuurwerken zullen weer worden afgestoken op het strand voor
de Rotonde, dos avonds piecies om
tien uur. Het eerste vond plaats op
Zondag 5 juli j.l. en heeft gestaan
in het teken van het zestigjarige
jubileum van de Zandvoortse gymnastiekverenigmg „Oefening staalt
spieren". Daarna volgen nog drie
vuurwerken, namelijk op do woensdagen 22, 29 juli en 5' augustus.
Zandbouwwedstrijden
Ook dit jaar zullen weer twee
Zandbouwwedstrijden worden gchouden voor kinderen van badgasten en inwoners. De eerste wordt
gehouden op dinsdag 14 juli, aanvangcnd om tien uur op het Zuidor.strind in de nabijheid van de reddingspost aldaar. De tweedo vindt
plaats op donderdag 13 augustus, op
dezelfde plaats op een nog nader te
bepalen tijd.
BoHonnemveds trij d
Op dinsdag 4 augustus volgt de
jaarlijkse traditionele ballonnenwedstrijd voor kinderen van badgasten en inwoners. Om precies l uur
zal de heer J. B. Th. Hugenholtz,
directeur van stichting ,,Tourmg
Zandvoort" op de Rotonde hiervoor
het startsein geven.
Strandfeest
Tenslotte wordt op donderdag 30
juli voor het eerst een strandfeest
georganlsDerd, eveneens voor kinderen van bidsasten en inwoners.
Het programma hiervoor is in voorbereiding en zal nog nader worden
bekend gemaakt.

IN'.VO'TEES VAN S AND VOORT
Wederom doen wij een b3roep op
Onze zuiderburen, de Belgen,ver- = 112.879 km. 2. De Keyn (België)
milde gave bij onze collecte,
staan de kunst om boeiende auto- met BMW 700, 26.50,0. Snelste Uw
week gehouden zal worden.
races te organiseren. Dat was vorig ronde Ickx (België) met BMW 700, dieDea.s.
uitgaansdag voor de bejaarden
jaar reeds het geval, in zeker niet in 2.07,9=118.020.
is een jaarlijkse traToerisme 700 t.m. 850 cc.: l.Swart van Zandvoort
mindere mate werd ook dit jaar het
geworden, waar de oudjes al
beste beentje voorgezet. Een per- (Ned.) Abarth 25.33,4 = 117.744 km. ditie
uitzien. Men kan deze dag gefecte organisatie, (geen enkel mens 2. Holvoet (België) DKW jr. 25.38,5. naar
woon niet missen. Dank zij Uw bijvoor de pits bij een start), een ge- Snelste ronde: 't Hooft (Ned.) met draee,
en dte v""i do 7,c".dvoortse
zellige, sportieve stemming en 100% Arbarth 2.003 = 110323.
wordt deze dag ieder
Toerisme 851 t.m. 1000 cc.: 1. Ver- winkeliers,
wedstrijdsport, garandeerden ook nu
mogelijk gemaakt.
weer pittige en boeiende races, die naeve (België) Morris Cooper 24.49,9 jaar
overvloede deel ik U mede,
tot de beste behoorden die wij dit = 121.576 km. 2. Hazelhoff Roelfze- datTenons
comité alleen de jaarlijkse
jaar tot nu toe op ons circuit mee- ma (U.S.A.) Austin Cooper 25.43,1. uitgaansdag
en dat alSnelste ronde: Vernaeve (België) Ie bejaarden, organiseert
maakten.
zonder aan zien van
Jammer is het ongetwijfeld, dat 2.02,2 = 123.727 km.
mee mogen.
Toerisme 1001 t.m. 1300 cc.: l.Bou- hun geloof
deze wedstrijden betrekkelijk weiontvangen jeen contributie
nig belangstelling trekken. Ditmaal lancher (België) Morris Cooper of Wij
wij werken alleen dank
waren ruim 3.000 bezoekers er ge- 24.49,5 = 121.609 km. 2. Nerden (Ned.) zij subsidie,
Uw bijdrage. Het ccnrtó organituige van. De schuld hiervan ligt met Morris Coopsr, 25.14,5. Snelste seert
deze dag al van 1323 nf.
o.i. bij de organisatoren, die veel te ronde Boulancher 2.00,6=125.164 km.
Stel onze oudjes niet teleur, de
weinig propaganda en reklame maToerisme 1301 t.m. 1600 cc.: 1. Ac- dames komen aan Uw deur, geef
ken voor hun jaarlijkse wedstrijd- kermans (België) Alfa Romeo in zoveel
U missen kunt, het is aan
dag. Laat men hier het volgend jaar 24.28,4=123.357 km. 2. Frolich (D.) onze oudjes
gegund.
toch eens wat meer aandacht aan Alfa Romeo 24.40,5. Snelste ronde:
H^T COMITÉ
besteden, want liefhebbers van de Mofgfarts (België) Ford Cortma in
voorzitter, H. Hildermg.
echte auto-rensport kunnen hier 2.00,2 = 125.580 km.
hun hart ophalen, ook al, omdat
Toerisme 1601 t.m. 2000 cc.:
men met het meest fraaie materiaal 1. Patte (België) Volvo in 25.23,8 = V.V.V. SEIZOEN-EVENEMENTEN
Stichting „Touring Zandvoort"
naar Zandvoort komt. Ditmaal na- 118,872 km. 2. Van Assche (België)
men niet minder dan bijna 120 BMW 1800, 25.58,5. Snelste ronde: heeft het officiële evenementenprogramma voor de hoogseizo- nwagens aan de wedstrijden deel, Patte in 2.05,4=120.373 km.
maanden juli en augustus als volgt
onderverdeeld in 13 klassen: touToerisme boven 2000 cc.: 1. Wau- vastgesteld:
risme, grand tourisme en sport.
ters
(België)
Jaguar
in
25.19,2
=
Zomeravondconcerten
De wedstrijden om de „Coupes 119.232 km. 2. Verjans (België) /JaIn de muziektent op het RaadBenelux' 'waren ook ditmaal weer guar in 26.53,7. Snelste ronde: Wauhuisplein zullen de traditionele zogeorganiseerd door de Motor Union ters in 2.04,6=121.145 km.
meravond-concerten worden gegeSaint Josse uit Brussel en brachten . Grand toerisme tot 1300 cc.:
een veld van internationale rijders 1. Cornet (België) met Lotus Elite ven zoals dit ook vorige jaren het
aan de start, waaronder Belgen, in 24.01,8=125.632 km. 2. Van der geval was op donderdag- en zaterdagavond.
Hollanders, Duitsers, Luxembur- Leden
met Alfa Romeo op l
Op 11 juli Zandv. Muziekkapel,
gers, Fransen, Amerikanen, Zweden ronde. (Ned.)
Snelste ronde: Cornet in op 16 juli de Tiroler kapel, op 18 EERSTE ZANDBOUWWEDSTRIJD
en Denen.
1.57,0=128.466 km.
juli volgt een openbaar optreden op
Stichting „Tourmg Zandvoort" orZowel in de kleine als in de
toerisme 1301 t.m. 1600 cc.: het Raadhuisplein van^de dansgroep ganiseert
eerste zandbouwwedgrote klassen werd prachtig strijd 1. Grand
Wauters (België) Lotus Elan in „Phoenix", - op 23 juli concerteert, strijd voordekinderen
van badgasten
geleverd, zonder een enkel ongeval 23.08,7
km. 2. Groen-(Ned.) weer de Tiroler kapel, op 25 juli de en inwoners op dinsdag
aanvan enige betekenis, ofschoon men Porsche= 130.436
S 90""24.10,8. Snelste ronde: Zandvoortse muziekkapel, op 6 au- vangend om 10 uur. De14 juli,
wedstrijd
af en toe „wel eens het hart vasthield Wauters in 1.53,9=132.526 km."
gustus de Tiroler kapel, op 13 augehouden op het Zuiderstrand
bij het gedurfde rijden van enkele
Grand toerisme 1601 t.m. 2000 cc.: gustus eveneens de Tiroler kapel, wordt
bij de reddmgspost.
coureurs.
Gaban (België) Porsche Csrera in
15 augustus de Zandvoortse muDe prijzen zullen weer bestaan
Twee hoogtepunten uit deze felle 1.
23.24,9=128.832 km. 2. Remordu op
zickkapel, op 20 augustus do Tiro- uit waardebonnen, terwijl gewerkt
gevechten om de eerste plaats wil (België) Porsche 904 in 23.40,8.
ik U noemen. Allereerst de prach- Snelste ronde: Remordu in 1.55,6 ler kapel, op 22 augustus de drum- zal worden in drie groepen, naar
band „Wittenburg" terwijl de con- leeftijd verdeeld tussen 4 en 16 jaar.
tige strijd tussen E. Swart (Ned.) in = 130.577 km.
certenreeks wordt besloten op 27 Men kan zich voor deze wedstrijd
Abarth en E. Holvoet (Ned.) in D.K.
toerisme boven 2000 cc.:
augustus met een uitvoering van de opgeven op vrijdag 10 en maandag
W. junior. Onophoudelijk verwis- 1. Grand
Boulancher (België) Ferrari Accordeonvereniging „Zandvoort". 13 juli ten kantore van genoemde
selden zij van plaats in de 12 ron- 23.52,9=126.413
km. 2. Schumacher
Vuurwerk stichting, het V.V.V.-kantoor op het
den, die moesten worden afgelegd. (België) Ferrari,
23.57,1. Snelste
Daar de kosten voor het opstellen Raadhuisplein, tussen 9 en 5 uur.
Met slechts een wiellengte verschil ronde
Van Gosselin (België) Ferrari van de vuurwerken, dat steeds ge- De deelname is geheel gratis.
wist tenslotte eerstgenoemde te in 1.50,1
= 136.976 km.
schiedt door een Zandvoortse aanDe tweede wedstrijd zal volgen
zegevieren met slechts één tiende
Sportwagens t.m. 1000 cc.: 1. Stae- nemer, sinds het vorig jaar aanzien- op 13 augustus.
seconde voorsprong op zijn grote pelaeare
(België)
DB
24.21,2
=
113,634
tegenstander.
2. Huisman (Ned.) BMW 700 op
En in de tweede plaats het adem- km.
één ronde. Snelste ronde: Staepebenemend gevecht in de eerste vijf laere
in-2.08,9 = 117.104 km.
ronden van de laatste wedstrijd tusboven 1000 cc.:
sen Toni Hildebrand in zijn Lotus 1. Sportwagens
Hildebrand in Lotus 23 22.11,4
23 en T. Gosselin (België) in een =136.050;
2. Wauters (België) in
Ferrari. Voortdurend bleef de Fer- Lotus Seven,
Snelste ronde:
Herenweg 149, hk. Zanavoortselaan
HEEMSTEDE
rari in de sleepstream van de Lo- Hildebrand in24.14.3.
1.49,6=137.726 km.
Telefoon 02500 - 36503
tus en Toni had de gootste moeite
zijn wagen vóór te houden. Hoe
jammer was het, dat in de zevende GESLAAGD VOOR M.O. SPAANS
Voor zelf tuinieren
ronde de Ferrari wegens motorpech
leveren wfó U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle beOnze plaatsgenote mevrouw D.
moest uitvallen. Ware dit niet het
nodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
geval geweest, dan zou de zege van Breure-van Bijstervcld, echtgenote
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Toni nog lang niet zeker zijn ge- van het raadslid L J.Breure, slaagde
j.l. dinsdag aan de Universiteit te
Een uitkomst voor elke tuinier!
weest.
voor het examen MidASEF kunstmest voor tuinen en bordessen.
Er werden tijden gemaakt die in Amsterdam
Spaans. Voorzitter van de
een Grand Prix geen gek figuur delbaar
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
examen-commissie was Prof. Dr.
zouden hebben gemaakt. Een snel- Van
GROTE COLLECTIE TUINMEUBELEN.
Praag.
Van
de
studenten,
die
ste ronde van T.Hildebrand in 1.49,6 vijf jaar geleden met de studie beGrasmaaimachines - Motormaaicrs - Tuinsproeiers - Tuinslang.
dit is 137.726 km. per uur en een gonnen, was mevrouw Breure de
Zaai nu Uw TWEEJARIGE BLOEMZADEN,
snelste ronde van Gosselin in Fer- eerste die examen deed. In de loop
o.a. violen, muurbloemen, dmzendschonen enz
rari in 1.50,1 dit is 136.976 km. p.u. van de studietijd hebben 34 van de
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer. honden en kattonbvood
Begrijpt U, dat we van deze
ingeschreven studenten do studie
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prü&verwedstrijden bijzonder genoten heb- 39
opgegeven. De overgebleven vier
hoging thuisbezorgd!
\V(\ geven ook Contantzesels'
ben en met ons, alle toeschouwers? kandidaten
zullen m december a.s.
De uitslagen ervan laten wij hier- examen afleggen.
Onze nieuwe prijscourant
„Tuingereedschappen" is gratis veronder volgen:
krijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
Met dit bijzondere succes feliciLAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!
Toerisme tot 700 cc.: 1. F. Dudok teren wij -onze plaatsgenote van
van Heel (Ned.) BMW 700, 26.24,7 harte.

„'t Tuinbouwhuis"

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Zo juist ontvangen:
Een mooie sortering
CACTEEëN EN
VETPLANTEN
Grote collectie vaste planten
voor Uw tuin, o.a. Geraniums
en Begonia's.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

-

TELEFOOO 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Het speciaalVele soorten kamerplanten.
adres voor Uw BRUJDS- en GRAFWERK.
Bloeiende planten voor tuin en bloembak,
o.a. een grote sortering viooltjes.
Bediening, prq's en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze, etalage!

Electro-Technisch Bureau

ZWEMMER
Swalnëstraat 6 - Tel. 4035

Uw adres
in Zandvoort voor al Uw

Huishoudelijke
electrische apparaten
NIEUW:
PHILIPS MESSEN- EN SCHARENSLIJPER
Swaluëstraat 6 - Tel. 4035 - Swaluëstraat 6
Ziet de etalage!

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

olie-, kolen- en
gashaarden
BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL
Burgemeester en wethouders van
Zandvoort;
Gelezen een schrijven, ingekomen
26 juni 1964 van A. G. Burger en
anderen, allen slagers, alhier inhoudende 'een ontwerp-regeling van de
vakanties van de slagers in 1964;
Gelet op de „verordening op de
vakaniicsluiting voor slagers'', vastgesteld bij raadsbesluit van 30
augustus 1955, no. 3;
bepalen:
dat het verbod om een winkel,
waarin vlees en vleeswaren plegen
te worden verkocht, voor het publiek
geopend te hebben,' zal gelden:
a. van maandag 7 tot en met zaterdag 12 september 1964 voor de
winkels behorende tot gioep I
n.l.:
Gebr. Burger, Haltestraat 3.
Gebr. Kreijger, Stationsstraat 12.
J. Spiers, Haltestraat 30.
S. Tump, Kleine Krocht 1.
b. van maandag 21 tot en met zaterdag 26 september 1964 voor de
winkels behorende tot groep II,
n.l.:
D. Boon, Schoolstraat 3.
C. van Eldik, Haltestraat 12.
H. van Eldik, Jan Steenstraat Ib.
A. J. Vreeburg, Haltestraat 54.
Zandvoort, 8 juli 1964.
Burgemeester en
Wethouders voornoemd,
De Burgemeester,
H. M. van Fenema. •
De Secretaris,
K. Zonneveld, wnd.
Bü feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150
TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ19,—. Bq afname
24 stuks 20% korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947406.

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout,
Van Lonnepweg 57, telefoon 4294.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: J..Berjers, Raamsingel
28, Haarlem, telef. 02500 - 13164.
APOTHEKEN:
Tot 15 september a.s. zijn de beide
te Zandvoort gevestigde apotheken:
de Zandv. Apotheek, Haltestraat 8,
tel. 3185 en de Zeestraat-Apotheek,
Zeestraat 71, tel. 3073, alle dagen
(ook 's zondags) doorlopend geopend

,/!. £.
Voor' al Uw rijbewijzen"
Luxe auto - vrachtauto - -scooter •
Brederodestraat 66

Telefoon> 4419 i

DOE EEN GOEDE KEUZE!
HOOGSTE ^KWALITEIT-. . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS':'
dat is het devies van:*

Slagerij; D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939'
ZANDVOORT

Onze-sortering.vleeswaren is enorm.
Voor kwaliteitsvlees, vet' of mager,D. BOON UW SLAGER!-. . .
Voor de-grootste beurs en
(de kleinste,
Leveren- wij U het fijnste!
Wat' Drommel' aan sortering "biedt,
Vindt welhaast zijns gelijke niet.
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"
Voor leden komt beschikbaar de etagewoning

Linnaeusstraat 7-4
Voorzien van een centrale verwarmingshmallatie, 7 kamers en badkamer
Huurprijs per maand ƒ 167,—.
Vereiste gezinsgrootte tenminste 5 personen.
Schriftelijke opgave vóór dinsdag a.s. bij de
secretaris D. van Dijk, Dr. C. A. Gerkestraat 22,
onder vermelding van rangnummer.

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)
Het SPECIAALHUIS voor al Uw lederwaren.
Gaat U met vakantie, dan is een reistas onontbeerlijk. Wij hebben hierin een enorme sortering. Heeft U een Nappa oi suède jasje nodig?
Komt U eens vrijblijvend bij ons langs. Wij
geven U hiervoor gaarne onze inlichtingen.
Ook MAATWERK kunt U bij ons verkrijgen.
MICRO MESCH NYLONS

ƒ 0,89

«LEBRU»
HET ADRES VOOR U!

AND
25e jaargang no. 2

Langs da vloedlijn

'l

..TREKT UNIETAEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!"

17 juli 1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 5'7rd. Zandvoort,TeI.2472 (02507) - Ffostgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,-; franco per post f 7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.'
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Nat. motor wegkampioenschappen
Nieuw adresboek
In nauwe samenwerking met de
gemeentesecretarie en met Zandvoorts Nieuwsblad, zal drukkerij
van Petegem & Zoon, Kerkstraat 28
te Zandvoort, met toestemming van
ons gemeentebestuur binnenkort
overgaan tot uitgave van een adresboek van Zandvoort, waaria de namen der inwoners alfabetisch zullen worden vermeld met hun beroep, terwijl achterin een stratenlijst zal worden opgenomen met
vermelding van de namen der
bewoners.
Het laatste adresboek van Zandvoort verscheen in 1954 en in de
sindsdien sterk gegroeide gemeente
is de vraag naar zulk een adresboek
van alle zijden bijzonder groot geworden, zodat deze uitgave stellig
in een steeds groter wordende behoefte zal voorzien.
Het ligt in de bedoeling, dit boek
aan het begin van het komende najaar te laten verschijnen.
Wat het aandeel van Zandvoorts
Nieuwsblad bij deze uitgave betreft, zal dit zich uitsluitend beperken tot de advertenties. U krijgt
daarvoor nog bezoek of kunt zich
daarvoor ook tot ons wenden aan
de Zeestraat 57 rood, telefoon 2472.
Wij twijfelen er niet aan, of deze
uitgave zal in brede kring met
vreugde worden begroet.
K.
„Bij God . . . en in Zandvoort
is alles mogelijk!"
Over dit wel zeer aktuele onderwerp hoopt Ds. F. H. Veenhuizen
uit Overveen, op uitnodiging van de
stichting
„Oecumenisch Contact
Zandvoort" a.s. woensdagavond om
8 uur in de Hervormde kerk op
het Kerkplein te spreken.
Een onderwerp, dat stellig in
veler belangstelling zal staan en na
alles, wat hierover in de loop van
de laatste jaren en speciaal de laatste tijd al gesproken en gezegd is,
— ook in de kolommen van Zandvoorts Nieuwsblad — ben ik blij dat
thans een predikant hierover eens
zijn zienswijze zal geven, die wel
eens beschamend voor ons allen zou
kunnen uitvallen. Hebt U er enig
idee van, wat Ds. Veenhuizen ons
zal komen vertellen? Ik wel, maar
ik wil daarop niet vooruit lopen.
In elk geval mogen wij onze aktieve
stichting „Oecumenisch Contact
Zandvoort" dankbaar zijn, dat zij
een geestelijke wist te engageren,
' die over dit moeilijke, doch dankbare onderwerp spreken wil.
~ Ons populaire duo „The Seahorses" is ook weer present en zal
Negro-spirituals
zingen, terwijl
Zandvoorts pastoor A. H. Cleophas
de bijeenkomst zal openen en sluiten. • Al met al een belangwekkend
gebeuren, waarvoor ik gaarne Uw
aandacht vraag. Laat a.s. woensdag
onze oude dorpskerk uitpuilen van
belangstellenden.
En na aüoop van de dienst volgt
op het strand voor de Rotonde een
vuurwerk, waarvan het slotstuk zal
staan in het teken van de Oecumene.
Houdt U a.s. woensdagavond vrij?
Dat zal U stellig vreugde verschaffen en bij alle materiële voorspoed
die Zandvoort — dank zij hot mooie
weer — ondervindt, óók innerlijk
verrijken, een rijkdom, die zeker
niet mag worden onderschat!
K.
ZANDV.MEEUWEN - K.F.C.
Zaterdag 18 juli a.s. om 18.45 uur
speelt het eerste elftal van Zandvoortmeeuwcn, op het terrein aan
de Vondellaan, tegen de bekende
semi-prof vereniging K. F. C. , uit
Koog a.d. Zaan.

P WURF-PRAET'

WULLUM v.d. WURFF:
't Zal wel oitpoiJe
de kommende weke
ini Zanvert.

De school des levens kent
geen, vakantie.
Brebeck

Technisch Bureau FËENSTRA
Telef. 2065

-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

1964

48 cm. beeld ƒ825,-;

Een beeld uit de spannende
strijd in de 350/500 cc. klasse
junioren. P. Zijlstra' uit Amsterdam ligt hier reeds op
kop bij het opgaan van de
Hunserug en zou ook de
wedstrijd winnen. Vlak achter hem F. van Geilswijk
(171) P. van Elk (162) en B.
Nïjland (159).
Het is de laatste lijd een drukke
nering op ons circuit. Praktisch
geen zondag gaat er de laatste weken voorbij, dat we de perstribune
niet moeten bezoeken voor het verslaan van een wedstrijd. Zo was
het ook j.l. zondag weer, voor de
vierde achtereenvolgende maal tijdens het weekeinde.
Niet, dat we er bezwaren tegen
hebben, want elke wedstrijd biedt
haar eigen zelfstandig karakter,
doch we willen er alléén maar mee
zeggen, dat de auto en motor wedstrijdsport toen nog lang niet op
haar retour is, zoals men wel eens
hoor.t beweren.
En zo'waren we dan zondag j.l.
weer op ons circuit voor het bijwonen van de nationale wegkampioenschappen voor motoren, uitgeschreven door de K.N.M.V., de
laatste van het viertal en tevens de
beslissende, na voorafgaande wedstrijden in Rockanje op 9 mei, in
Tubbergen op 18 mei en in Etten op
14 juni. De kampioenen moesten
dus deze middag te voorschijn komen en dat is ook geschied, waarbij
het punten-aantal uit de drie beste
wedstrijden beslissend was.
Onder wel bijzonder slechte weersomstandighcden werden deze kampioenschappen gehouden. Er was
veel wind, af en toe regen en een
temperatuur die meer aan februari
dan aan juli deed denken, waardoor
de belangstelling vrij gering was.
Ben Majoor, de wedstrijdleider
vond, dat deze slechte weersomslandigheden van invloed waren
geweest op de bereikte snelheden.
We konden het daar niet geheel
mee eens zijn, integendeel, er werd
in alle klassen fantastisch gestuurd
ondanks de tegenwerking van de
weergoden, er werden prachtige
tijden gemaakt en er was spanning
in alle klassen.
Bijzonder verbaasd hebben we ons
opnieuw over de formidabele tijden
die in de 50 cc. klasse, zowel bij de
junioren als bij de senioren werden
gemaakt. Weet U nog, dat we deze
,.bromfietscn" de verheffende naam
gaven van „rijwiel met hulpmotor"?
Dat is nog niet eens zo lang geleden. Welnu, deze middag presteerde onze grote favoriet C. van Dongen uit Rotterdam het om op zijn
50 cc. Kreidler een snelste ronde
te draaien van ruim 109 km. u. dat
is op het rechte eind zo om en nabij
de 140 kilometer! En de nijdig knetterende machientjes liepen als een
trein met snelheden die we ons nog
herinneren uit de eerste circuitjaren in de klassa 350 cc.
We hebben weer speciaal gelet
op onze plaatsgenoot A. Tump, de
veelbelovende jonge renner, die we
om zijn enthousiasme voor de motorsport zo graag successen gunnen.
Welnu, ook deze middag heeft hij
weer niet teleurgesteld in de tweede wedstrijd, die hij meereed en wel
in twee klassen, de 50 cc. junioren
met een Kreidler en de 250 cc. junioren met een Ducati, de laatste
een gewone
standaard-machine
zonder race-kuip. En hij heeft het
opnieuw knap gedaan. In de kleine
klasse stuurde hij zijn Kreidler als
tiende over de eindstreep, in de
kwartliterklasse eindigde hij op ongeveer dezelfde plaats en in beide
gevallen in dezelfde ronde als de
overwinnaar. Een prachtige prestatie na een zo korte voorbereiding.
Stellig zullen we van deze veelbelovende jonge en voorzichtige rijder met een uitgesproken fceling en
enthousiasme voor de motor-wedstrijdsport nog opvallende prestaties kunnen verwachten in de nabije toekomst. Een zeer bijzondere
eer betekent het zeker voor hem,
dat hij ook bij de K.N.M.V. is op;evallen en van de wedstrijdleiding
reeds een inschrijfformulier ontving voor deelname aaa de zes-uurs

rit, die op 8 augustus a.s. wordt gehouden.
Tenslotte volgen hieronder de
voornaamste uitslagen:
50. cc junioren (30 km.): l Meyer
(Laren Gld.) op Kreidler 17.44.2
(gem. 99.289 km.u.j; 2. Bron (Amsterdam) op Tomos. Snelste ronde:
Meyer 2.27.0 (gem. 102.685 km.u.)
Kampioen: Meyer 59 pnt.
50 cc. senioren (30 km): 1. Van
Dongen (Rotterdam)' op Kreidler
17.06.8 (gem. 102.895 km.u.); 2. Swalp
INWENDIGE RESTAURATIE VAN
ZANDVOORTS HERV. KERK "
Nu de uitwendige restauratie
van de Hervormde kerk in Zandvoort is voltooid en ook de tuin en
de afscheidingsmuur werden gemoderniseerd en vernieuwd, waardoor de kerk uitwendig weer een
fraai aanzien kreeg, is de restauratie van het inwendige van het kerkgebouw, waarvoor de plannen reeds
geruime tijd gereed liggen, btfzonder actueel geworden.
In de gehouden vergadering van
de kerkvoogdij met de, restauratiecommissie was er algemeen een
groot verlangen, zo spoedig mogelijk
te komen tot het doen uitvoeren
van dit binnen-restauratiewerk.
Men was eenstemmig van oordeel,
dat het nog langer voortduren van
de bestaande toestand niet alleen
onverantwoordelijk, doch voor een
gemeente, die zichzelf respecteert,
onwaardig is.
Een voorstel tot het doen aanbrengen van een nieuwe verwarmingsinstallatie werd - als begin
van dit binnen restauratiewerk
met algemene stemmen aangcno-

(Epe) op Tomos Snelste ronde: Van
Dongen 2.18.1 (109.303 km.u.) Kampioen Van Dongen 60 pnt.
125 cc. junioren (42 km.): l Vis
(Wateringen) op Honda 22.15.2 (gem.
113.052 km.u.; 2 Van Rijswijk (Den
Haag) op Bultaco. Snelste ronde:
Van Rijswijk 2.07.2 (118.669 km.u.)
Kampioen: J. Muller (Amsterdam)
op Bultaco 58 pnt.
250 cc. junioren (42 km.) l Moojen
(Edam) op>Honda.21.58.2 (gem. 114.
511 km.u.); 2 André de la Porte
(Amsterdam) op Aermacchi. Snelste ronde: André'de la Porte 2.00.4
',(125.371 km.u.). „Kampioen: Breedt
(Zaandam) op NSU 40 pnt.
350 cc. junioren (42 km.): 1. Louwes (Nieuw-Roden) op Norton 21.
01.2 (gem. 119.685 km.u.); 2. De Wever (Nieuwerkerk) op Norton. Snelste ronde: Louwes 2.03.5 (122.225
km.u.). Kampioen: Louwes 40 pnt.
500 cc. junioren (42 km): 1. Zijlstra (Amsterdam) op Norton 20.22.8
(123.444 km.u.); 2. Spahn (Amstelveen) op BMW. Snelste ronde: Zijlstra 1.58.1 (127.813 km.u.). Kampioen
Zijlstr 40 pnt.
Handicap-race (50 km): 1. André
de la Porto (Amsterdam) Aermacchi
27.17.8 (gem. 110.598 km.u.); 2 op
een ronde: Oosterhuis (Groningen)
op Norton. -Snelste ronde: Oosterhuis 2.11.1 (gem. 115.023 km.u.).

ƒ 189,-

ƒ 99,-

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Een hoekje in onze showroom

,'t Jnteueue'
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

U kuiit tnc-*i nok fffcenfn »-n
vritf 'HJI • n :

men.

Daar de algehole inwendige restauratie echter geen taak is welke
de kerkvoogdij alleen, noch in samenwerking met de kerkeraad en
restauratiecommissie kan volbrengen, doch veel meer oen taak die
de gehele Hervormde gemeente van
Zandvoort aangaat, werd besloten,
hierover zeer binnenkort een gemeenteavond te beleggen, om hierover de beslissing van de gemeenteleden te vragen, teneinde dit kostbare, doch noodzakelijke herstelwerk op zo kort mogelijke termijn
uit te voeren.
BURGERLIJKE STAND
«Geboren: Robbert, z. van D.J. Bartens en A. Koper. Linda, d. van
P. Bijl en J. P. ten Bosch.
Ondertrouwd: W. S. van Esveld en
en B. B. Ellmann.
Gehuwd: W. H. van den Hoek en
S. M. van Roode.
Overleden: Geertruida S. M. Hummeling, 65 jaar, geh. gew. met H.
van den Bos. Jan Snijder, 55 jr.,
geh. met J. Bocka. Jacobus Diekman, 83 jr., geh. gew. met A. Lubbers, (wonende te Haarlem).
Overleden buiten de gemeente:
Adrianus F. Dekker, 76 j r., geh.
met C. van der Plasse.
Johan Meijer, 49 jaar, ongehuwd.
GEEN SPREEKUUR
Wethouder J. L. C. Lindeman is
verhinderd om op maandag 20 juli
zijn wekelijks spreekuur te houden.
WIELERKAMPIOENSCHAPPEN
Onder auspiciën van de Haarlemse
wielerclub ,De kampioen' zullen a.s.
zaterdag op het circuit weer de
jaarlijkse nationale wegkampioenschappen wielrennen worden gehouden, een evenement, dat de wieler-enthousiasten ook nu zeker weer
niet zullen willen missen.
Om 10 uur starten de adspiranten,
om 11 uur de nieuwelingen en om
l uur vangt de grote wedstrijd aan
voor amateurs, welke zal gaan over
een afstand van 176 k.m.
Het zal ook nu weer stellig niet
aan spanning; en mooie wedstrijdsport ontbreken.

59 cm. beeld ƒ895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdezen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ 49,95;'in chroom ƒ63,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstratie! tnuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

20% KORTING
" op alle
stoomgoederen

's Maandags gesloten.
Boodschap óók
voor Zandvoort:

inn, grltr.-u.lil 'il Kdiialil hij

Werk niet om de spijs die
vergaat . . .
De Bijbel - Joh. 6 :27.
De kerken van Zandvoort groeten U
St. Oec. Contact.

Dranken bestellen? OAfiO
Brokmeier bellen! L\J\JL

"•\

Stationsplein - Zandvoort

Dansen!

( UtM \ V A S - K R I J rn
VL.HVI- KM

KEYSER
K K I C K S 1 R A A I 2i.

'11.1.205.1

Van 18 juli t.m. 13 september
het populaire
DANS- EN SHOWORKEST
HANS OVERMEER

met zijn

HOTfL 80UWES
AnneK CABARE^ EXTASE
ZANDYOORT
Het gehele jaar geopend
Van 17 t.m. 23 juli
elke avond 8.30 uur:
Het Italiaanse orkest
TheCrazy Gentlemen
o.l.v. Franco Bologna
*
In ons internationale cabaret
en variété-programma:

Sonny and Richard
Comical act.
Manuela el Alden
Akrobatische dansen
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.
SALON. DE COIFFURE

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA

heren haar
verzorger

Holland-kwartet .
Radiatoren en
Plintverwarming
*TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

BADHOTEL
Het nieuwste hotel
aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
t
Telefoon 4941
Elke avond 8.30 uur

PIA BECK
en haar combo
in de Wiener Bonbonniere
In de Bier- en Wijnkelder
elke avond 8.30 uur
de bekende entertainer

Wim Bos
met als speciale attractie:
zingende bediening

Haltestraat, G3 ^ Telef. 2214
Maandags gesloten.

Dolf en Corry
Biaconiehulsstraat .24 - Telef. 3874

fj

A. BAKELS n.v
KERKSTRAAT 29-31 -

TELEFOON 2513

Opruiming-koopjes

1874

ALLES OP GEBIED VAN FOTO EN CINê - KODAK - AGFA '- EUMIG - VOIGTLSNDER
LEDERWAREN - PORTEFEUILLES - PORTEMONNAIES - AKTETASSEN
KOFFERS - SLEUTELETUI'S
HERENMODES - PULLOVERS - VESTEN - EL MIOR EN KERKO OVERHEMDEN PYAMA'S - BADARTIKELEN
Heden overleed, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden, mijn lieve' man,
onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader
Cornelis Keur
in de leeftijd van 73 jaar.
Zandvoort:
J. Keur-Hagedoorn
E. Keur
. , Adelaïde, 'Australië:
Frcd. Keur
M. Keur-Hoogenfoosch
Amsterdam:
M. C. Keuning-Keur
J. Keuning
Neutral Bay, Australië:
P. Keur
A. Keur-de Goojer
en, kleinkinderen
Zandvoort, 15 juli 1964
Koning&traat 71
De teraardebestelling
zal
plaatshebben zaterdag 18 juli
a.s. te 12 uur op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. Vertrek sterfhuis plm.
11.45 uur.

Boeiend concert in Herv. kerk

Er is een ttfd geweest, dat in Zand- op het grote verschil ten gunste,
voort het regelmatig geven van met vorig jaar en indien dit zo is,
klassieke concerten een vanzelfkunnen we ons daarover alleen
sprekend iets was in Kurhaus en maar verheugen omdat het wijdere
HEREN STRANDSETS
Hotel „Groot Badhuis". Telkens perspectieven zou bieden ten opWeekender met short 11,95
MEISJES BLOUSJES wit met
opnieuw een gebeuren, -waarvoor zichte van de toekomst, waardoor
tot 25,95.
korte mouw scnfor, no iron
grote belangstelling bestond en dat uitbreiding van het geven van derHeren •weekendhemden
3,95
Damesmaten 5,75
dan ook als iets onafscheidelijks met gelijken concerten wellicht zonder
12,95 tot 15,75
het seizoenleven in onze badplaats al te veel risico-mogelijk zou zijn.
verbonden was. Het behoorde erbij Dat ook ons gemeentebestuur in
en het gaf cachet aan het zomer- volle omvang acte de presence gaf
KINDER BADJASJES van
NOG ENKELE KLEUTERseizoen. Die tijd is lang voorbij. We (burgemeester, drie wethouders en
badstof maat 2 16,00 stijging
PAKJES (blouse met short j e)
moeten het (helaas) de laatste jaren gemeentesecretaris met hun echtgeuitzoeken
2,95
per maat 1,25
doen met één concert per seizoen noten) was bij dit alles bijzonder
door ons Noord Hollands Philhar- verheugend.
HESJE VOOR MEISJES
monisch orkest en laat ons tenslot- Henri Arends had voor deze avond
HEREN ZWEMSHORTS
Wit met marine inzetjes 6 en
te maar dankbaar zijn, dat een
een niet moeilijk te verwerken proUitgebreide sortering. Ook
8 jaar 5,75, 10 en 12 jaar 6,75
vroegere traditie thans in verklein- gramma samengesteld in het popuin extra grote maten.
bijpassende shorts 4,95 en 5,75
de vorm door dit gebeuren toch laire licht klassieke genre. Een pronog gehandhaafd blijft.
gramma dat wellicht juist daarom
BOSSA NOVA HEMDEN
JONGENS ZWEMSLIPS
de toehoorders sterk bleek aan teWant dergelgke concerten zijn
en zwembroeken 6 tot 10 jaar
grijs - blauw - rose nog één
een ware verademing in het jach- "spreken.
week van 8,50 nu 5,95
5,95 10 tot 14, jaar 6,95
tende, jagende seizoenleven, waarin
Mozart's serenade „Eine kleine
alles ingesteld is op vakantie-ge- - Nachtmusik", stijlvol en beheerst
noegens en vakantiepret, zodat er tot verklanking gebracht, vormde
300 Easy-drsss DOORKNOOP
PARTIJ RESTANTEN BADer de inzet van, terwijl het werd
eigenlqk geen tijd meer overbluft
STRANDJURKEN van dePAKKEN
collectie
1963
UITom op avonden van intensief muzibesloten met een uitvoering van
nimstof met grote zakken en
ZOEKEN
50%
korting.
kaal genieten temidden van een Beethoven's achtste symfonie die
ceintuur veel kleuren nor(halve prijzen)
sfeervolle ruimte, eens even uit te een klankenweelde bracht die de
maal 17,95 nu 11,95
blazen van de pret en jool rondom overigens akoestiek rijke ruimte
ons en rust te vinden by muziek, maar nauwelijks kon verwerken en
PANEL-SHIFTS de grote zomermode aan het strand en vadie de eeuwen door geboeid heeft in het verrukkelijk gespeelde allekan tie. Fleurige kleuren met bloemen,' blokken en ruiten.
gretto haar hoogtepunt vond.
en *de mens heeft ontspannen.
Men zou de vraag kunnen stellen
Zo was ook het concert, vrijdagEnorme collectie, en heel voordelig,
avond j.l. tijdens het optreden van of het verantwoord is onmiskenbaar
met effen satin gevoerd
19,75.
het Noord Hollands Philharmonisch groot talent op reeds zo jeugdige
orkest in onze oude sfeervolle dorps- .leeftijd op het publiek los ta laten.
kerk, stemmig verlicht door de Het kan niet worden ontkend dat
Emmy Verhey ons heeft geboeid en,
kaarsenkronen, een ware veradeontroerd, speciaal in het eerste deel
ming in de jacht van deze tijd.
Het ensemble concerteerde met van Mozarts vioolconcert in D (K.V.
een laatste uitvoering m de coneer- 218) en het laatste deel van het
BAD- EN STRANDMODE
speelse overigens vrij onbelangrijke
tenreeks rondom het honderdvijfKERKPLEIN (Midden m hel dorp)
tig jarig bestaan van het orkest vioolconcert in A van de achttiende
eeuwse Italiaanse componist Pietro
onder leiding van dirigent Henri
Arends met als soliste de jeugdige Nardini. Doch bezonkenheid en
nog slechts vijftienjarige violiste waarlijk beleven werden nog gemist
Emmy Verhey, een ' concert dat hetgeen ook moeilijk anders kon,
plaats vond onder auspiciën van de want ook talent moet rijpen en met
Onrustige Zenuwen?
stichtincen „Touring Zandvoort" en grote zorg als 'n kostbaar kasplantje
Assurantie Kantoor
Mijnhardt's Zenuwtabletten
„Culturele kring 't Helm" en waar- worden behandeld. Bovendien is
de kans van over het paard getild
voor wij beide stichtingen dan ook
JAC. HOEKEMA
te worden altijd aanwezig en ook
veel dank verschuldigd zijn.
deze avond was daaraan niet
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
De grote belangstelling, die er
Neem Uw BROOD, KOEK,
vreemd, waarmee ik zeker geen onTelef. 3394
voor
dit
concert
bestond,
(het
kerkBESCHUIT en BISCUIT van
gebouw was vrijwel geheel gevuld) vriendelijkheid bedoel ten opzichte
wettigt de vraag, of er in steeds van deze veelbelovende jeugdige
Voor
alle
Bakker v.d.Werff
breder wordende kring een groeien- violiste, doch een zekere benauwede belangstelling bestaat voor der- nis dat dergelijk, talent te vroeg tot
Gasthuisplein 3 Telef. 2129
verzekeringen
gelijke evenementen, - mede gelet volkomen rijpheid zou worden verklaard, juist omdat we over de toekomst van Emmy Verhey grote verwachtingen mogen koesteren. Enkele
fraaie' bloemstukken werden haar
beide malen na haar optreden overhandigd.
Ontvangst ten raadhuize
betaalt voor lompen 30 et. per kg. Tijdschriften
Het was een goede gedachte van
en kranten 5 et., karton 4 et. per kg. Lood 60 et.,
ons gemeentebestuur het jubilerenZink 50 et.; roodkoper ƒ1,85; geelkoper ƒ1,30,
de orkest na afloop van het concert
voor halvd dagen.
alles per kg. Tapijt en gewatt. deken S et. p. kg.
in de raadzaal te ontvangen, die
voor deze gelegenheid op fraaie
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
Beloning ƒ 60,— per week.
wijze
met bloemen was versierd.
waarde. Alles wordt gehaald.
Burgemeester Mr. H. M. van Fenema
sprak dirigent, soliste en orkestlcPAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845
den op hartelijke wijze toe en genoot met die, allen kennelijk van
dit ongedwongen
en hartelijk
samenzijn.
De burgemeester legde hierbij de
nadruk op de belangrijkheid van
dergelijke concerten in de badplaats
met
en daarnaast het genoegen en de
vreugde om dank zij dit samenzijn
fotolitho inrichting drommel
persoonlijk confact met de uitvoerenden te kunnen hebben. Met een
fraai Biedermaier bloemstuk hul" Soll. Noorderduiiiweg 58, Tel. 4993.
digde Mr. Van Fenema daarna namens het gemeentebestuur de soliste
Emmy Verhey.
Ongeveer eenzelfde geluid als de
burgemeester liet ook de wethouWIJ GEVEN .WERKELIJK
der van Culturele zaken, mevrouw
DE HOOGSTE WAARDE!
C. Stemler-Tjaden horen, die in een
poëtisch-romantische toespraak de
Lompen 30 et.; kranten 8 et.; plat karton en tijddank namens allen verkondigde
schr. 4 et.; tapijt 7 et.; gonje en gewatt. deken
voor de onvergetelijke avond, die
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 25 et., alles per
deze uitvoering had gebracht.
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et.
Op ongedwongen wijze onderhield
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
men zich hierna nog geruime tijd
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et.; lood 60 et.;
met elkaar en het middernachtelijk
zink 50 et. per kg.
uur had reeds geslagen toen aan
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
dit samenzijn, waarvan allen bijZaterdags tot l uur geopend.
zonder bleken te genieten, een einWij zijn elke dinsdag in Zandvoortt
de kwam.
K.

bij Wassenaar

f 84,JO

Akersloot

Nette vrouwelijke
hulp

een goede zonnebril

POLAROID
C€SUNGLAS5ES

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (btf
geen gehoor Zandvoort: 3763) Haarlem

OPTICIEN A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
GROTE KROCHT 20
TELEFOON 4395
Leverancier alle ziekenfondsen.

Voor Uw

Koelkasten
Wasmachines
Convectors

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

olie-, kolen- en
gashaarden
BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAAKSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

voor olie en kolen
en alle benodigde huishoudelijke artikelen, naar

Fa. Blom
KRUISSTRAAT 6 - TELEF. 2127
Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.
Voorzorgzegels worden aangenomen.
Wij geven ook Contantzegels.
Het bekende adres voor alle
HENGELSPORTBENODIGDHEDEN.
Thans ook verkrijgbaar maden en wurmen •

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„£. Ju.
Voor at Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

Telefoon 4419

1964

9O jaar kwaliteit en service

Btf feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150
GESLAAGD
Voor het eindexamen van de Chr.
U.L.O.-school te Zandvoort slaagde
Kees Kuijper te Zandvoort, die teyens met goed gevolg het toelalings-examen aflegde voor de Da
Costa kweekschool te Bloemendaal.
VOOR HEN DIE DAMMEN
De competitie is nu weer voor
dit seizoen ten einde, en tot september houden v/ij damvakantie om dan
weer met- frisse moed te beginnen.
De competitie had een zeer onbevredigend verloop en wel door het
feit dat verschillende spelers steeds
verhinderd waren om hun partij te
spelen (door ziekte enz.). Hierdoor
kreeg men tussentijdse standen die
eigenlijk nergens op leken. In het
nieuwe seizoen zullen wij trachten
hier een oplossing voor te vinden.
Hier heeft U del eindstand:
1. C. Draijer jr.
28 22 5 l 49
2. L. J. v.d. Werff 28 20 5 3 45
3. J. Ovaa
28 14 10 4 38
4. C! Draijer sr.
28 14 8 6 36
5. A. Hoekema
28 12 11 5 35
6. M. Weber
28 13 6 9 32
7. J. v. Dijk
28 12 5 11 29
8. P. Versteege
28 11 6 11 28
9. J. Koper
28 10 7 11 27
10. P. v. Beem
28 7 8 13 22
11. Th. ter Wolbeek 28 7 7 14 21
12. E. Fransen
28 4 9 15 17
13. J. Schuiten
28 6 4 18 16
14. G. ter Wolbeek 28 5 6 17 16
15. M. J. Klatser
28 3 3 22 9

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Adventskerk, Leeuwerikenlaan Aerdenhout. 9 u.: Dr. P. J. Richel.
Zandvoort, 10.30 en 7 uur:
Dr. P. J. Richel.
HERVORMDE KERK
9 uur: Kerkdienst m de Duitse taal.
Voorg. Pfarrer Gunther Schulze uit
West-Berlijn.
Zondag a.s. 10.30 uur: Dr. G. Snijders, pred. te Haarlem.
19 uur: Geen dienst.
PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag: 6.30, 7,30,
8.30, 9.30 (Hoogmis) 11 en 12 uur.
Te 19.30 uur avondmis. In de week
H.H. Missen te 7, 7.45 en 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8, 9.30 en
11 uur. In de week om 8 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. J. J. van
Hille (Rem.) uit Amsterdam.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maanden juli en
augustus geen samenkomst.

Begrafenissen

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
DIENST WIJKVEKPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: Dr. G. Verhagen, Anthonie Fokkerlaan 31, Haarlem,
telefoon (02500) 63070.
APOTHEKEN:
Tot 15 september a.s. zijn de beide
te Zandvoort gevestigde apotheken:
de Zandv. Apotheek, Haltestraat 8,
tel. 3185 en de Zeestraat-Apotheek,
Zeestraat 71, tel. 3073, alle dagen
(ook 's zondags) doorlopend geopend

Crematie's

Rouwkamer

JAC. KOPER

DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872
Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel
vrijblijvend.

PUROL'iSuperieui'e
• "Hbiijft altijd nieuw
TELEVISIE UITZENDING
De K.R.O. zal op zaterdag 25 juli
een viertal korte televisie-reportages verzorgen onder de titel: „We
gaan naar Zandvoort!"
De eerste uitzending vindt plaats
om 3 uur, daarna om pl.m. tien
minuten over vieren, vervolgens om
vijf uur en tenslotte 's avonds om
ongeveer tien voor tienen. In deze
laatste reportage zal men aandacht
besteden aan het concert, dat die
avond gegeven wordt in de muziektent op het Raadhuisplein door
de kapel „St. Michaël" uit Heemstede. We kunnen ons over een
dergelijke propaganda voor de
badplaats alleen maar verheugen
en wensen reeds nu de K.R.O. bij
dit beeldverslag veel succes en
bovenal mooi weer! ' /

-

Dankbetuiging
Gaarne wil ik door deze mijn
hartelijke dank betuigen aan
allen, die tijdens mijn verblijf
in het ziekenhuis en bij mijn
thuiskomst van hun belangstolling blijk gaven. Dit heeft
mij ongelofelijk veel goed gedaan.
P. D. de Bruijn
Zandvoort, 17 juli 1964
Ho^eweg 58
Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166
BIJNA VERDRONKEN
Enkele onbekend gebleven Duitse
badgasten zagen dinsdagmorgen omstreeks half elf een jongetje in zee
op het centrale strandgedeelte, dat
zich kennelijk in moeilijkheden bevond. Zij brachten hem aan het
strand, waarna bleek, dat hij reeds
bewusteloos was. Ter plaatse wist
men hem bij te brengen. Het was
de vijfjarige Marcel Teijsse uit de
Kerkstraat die daarna voor onderzoek naar de Mariastichting in
Haarlem werd overgebracht, alwaar
werd geconstateerd, dat levensgevaar niet meer aanwezig was.
'
Woensdagmorgen werd het knaapje
weer aan de gelukkige ouders
teruggegeven.
Bq feestklanken:
LEFPERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

„'t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

HEEMSTEDE

Voor zelf tuinieren

leveren wy U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier l
ASEF kunstmest voor tuinen en bordessen.
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GROTE COLLECTIE TUINMEUBELEN.
Grasmaaimachines - Motormaaiers - Tuinsproeiers - Tuinslang.
Zaai nu Uw TWEEJARIGE' BLOEMZADEN,
o.a. violen, muurbloemen, duizendschonen enz.
Alle soorten vogelvoeders, kippenyoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prtfiverhoging thuisbezorgd!
- Wtf geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant
„Tuingereedschappen" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
' LAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!,

DOOR DE GROTE AANVOER VAN RUNDVLEES KUNNEN
' WIJ ONZE PRIJZEN HERZIEN!
!

Slagerij
H EN K VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

.

TELEFOON 2682

Biefstuk, Rosbief, Entrecôte
thans een gulden per kilo lagerl
500 gr. Entrecôte ƒ4,50 500 gr. Rosbief ƒ4,50
Biefstuk ƒ 1,20 per 100 gram.
Rundcrlappen vanaf ƒ 2,75 per 500 gr. enz. enz.
VOOR DE BOTERHAM:
150 gr. Gel. Lever
98 et.
250 gr. Leverworst
80 et.
150 gr. Pekelvlees
98 et.
150 gr. Pork
65 et.
250 gr. Gek. Worst
95 et.
lOOgr.gbr. Rosbief . . . . 98 et.
100 gr. Gehakt, 100 gr. poulet en l mergstaaf
ƒ 1,35

WlfNHANDEL - SLIJTERIJ

BROKMEIER" A° 1896

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 40270

Vraagt naar onze speciale wtfnaanbiedingen!

Dé speciaalzaak in wünen en gedistilleerd

Hout- en boardhandel

.CENTRUM'

Het grote succes

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en- VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (boek Brederodestraat)
,Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Naast dr. Flieringa
Brederodestraat l
METSELZAND
PORTLAND CEMENT
CARBOLINEUM
Eternieten
BLOEMBAKKEN
TUINVAZEN
RONDE TAPSE
TAFELPOTEN,
verschillende maten.
POLYCEL
PLAFONDPLAATJES
HEKPALEN
BOKKEPOOTJES
KIPPEGAAS
ALABASTINE
KUBUSVERF
LOODWITPLAMUUR
CEKRUSOOT
vele kleurencarbolineum
SCHUURPAPIER
RUBBEROID
GUPA
KASTPLANKEN
TEGELBOARD
HOEKLAT Parana plne
Halfronde LATTEN.
LADDERVERHUUR
Voor kamerwanden,
lambrizeringen enz.:
HOUT O LUX
PARANA PINE
•,'"' " l

NSU PRINZ 4
* Dank zij alleen tevreden klanten

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

MONOPOLÏ
.VRIJDAG '17 JULI -

,

8 UUR

MOONLIGHT MELODY

met Marianne Hold - Monika Dahlberg
12 Meisjes en l man in een verkeerd hotel
; .
Toegang elke leeftijd
ZATERDAG 18 en ZONDAG 19 JULI - 8 UUR

:

De gigoio van het
huwelijksbureau

met Eva.Bartok - Carlos Thomson -L Claus Holm
Was de fobn'juan van het huwelijksbureau de
moordenaar van. de. bankier? Toegang 14 jaar

Automobielbedrijf Jac. Versteege en Zn;
PAKVELDSTRAAT 21

-

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)
De kleine voordelige winkel met het grote assortiment.
MICRO MESCH KOUSEN
ƒ 0,89
BKURSJES vanaf
ƒ 0,90
LEUKE RUITEN TIENERTASSEN
ƒ 9,95
LEREN PORTEMONNAIES
ƒ5,00
KOFPERRIEMEN
ƒ 140
SCHOOLTASSEN
ƒ 5,75
SUEDE HERENVESTEN
ƒ 32,50
SLEUTELRINGEN
ƒ 1,75
Heeft U een. suedejasje nodig komt U dan eens
vrijblijvend bij ons langs. Wij verstrekken U
gaarne de gewenste inlichtingen.

«LEBRU»
HET ADRES VOOR U!

P. SCHAAP

Comeitibles
HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215

Dagelijks geopend.
Jb. SLAGVELD

TELEFOON 2323

De kleine winkel met
het grote speciaalassortiment

MAANDAG 20, DINSDAG 21 en WOENSDAG
22 JULI - 8 UUR

De gevangene van Alcatraz

Kwalitatief steeds vooraan

Burt Lancaster -IKarl Malden - Thelma Ritter
Na 43 jaar eenzame opsluiting in Alcatraz, was
hij nog steeds ongebroken en onoverwinnelijk.
Toegang 14 jaar

Cor van Eldik

Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

l Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze

nieuwe greep
uil onze vele

Zaterdag-reklame:
l blikje Weense Knakworst

Er op of er onder

*Teé 2550

REM
3 elementen
Goud geëloxeerd

B"Oünëvar3rdë~Favaiige 10, -~ Zandvoort
Naast onze HOLLANDSE nu ook
- INDISCHE KEUKEN, onder leiding
van Javaans-Chinese koks.
Wij bieden U datgene, wat da meest
i verwende gastronoom wenst.
Een kostelijk' etentje en een gezellig
uitzicht op zee!
Wy vragen Uw speciale aandacht
voor onze
HONGAARSE GOULASH
en diverse KIP-MENU's.

NOACKS HAMMETJES in blik
PRINCES HAMMETJES

ƒ 4,70
ƒ 5,40

JOKN WEST ZALM 'A blik ƒ 5,50 >/. blik
DELMONTE ZALM 1/1 tuk ƒ 5,00 »/• blik
1/1 blik ƒ 3,70
'/a blik ROSSE ZALM
t/s blik GEWONE; ZALM
HONGAARSE FISH SOUP
TINY SHRIMPS
RUSSISCHE CAVIAR
DUITSE CAVIAR
ESCARGOTS per blik van 12 stuks
ESCARGOTS SAUS
SARDINES ZONDER HUID EN GRAAT
SPANISCHE MUSCHELN
INKT VIS per blikje

ƒ 3,30
ƒ 3,30

een goed horloge...
een beste vriend

ANTENNE

JUd&

artikelen

ƒ1,15

DAGELIJKS TE 2.30 UUR.
met Boyd Bachman - Peter Karsten - Susanne
Kramer
Wie wil lachen kan hier aan z'n trek komen.
Toegang elke leeftijd

Hier volgt een

'GROTE SORTERING VLEESWAREN!

f 15,-

OLMA horloges zijn kwaliteitsprodukten der Zwitserse
horloge-industrie.
OLMA geeft U een grote keuze
in modellen,
in prijzen vanaf f 56.OLMA horloges koopt U In
bij-de-tijd-zijnde zaken.

OLMA

WIE 'T EERST HAALT.
DIE 'T EERST REMT!

DISCOTARIA
Thorbeckestr. 15 - Tel. 3378

C. Waan ing

WITTE PERZIKEN per blik . . . ƒ 1,40

Erkend horloger
Kostverlorenstraat 68

ƒ 1,60
ƒ 1,30
/ 1,20
ƒ 2,75
ƒ 7,60
ƒ 1,50
ƒ3,85
ƒ 0,60
/ 1,15
ƒ 1,25
ƒ 1,50

Telefoon 2O71

COLMAN'S MUSTARD
FRANSE MOSTERD
DUITSE MOSTERD
Ziet de etalage!

ƒ 1,10
ƒ 1,00 ƒ 1,50
ƒ 0,75

Populaire prezen!
Wij -verwachten U gaarne.

'

Auto wassen?
II kunt er op wachten!

De Olympische
Spelen in Tokio
met PHILIPS TELEVISIE

Onze washmobile wast Uw wagen perfekt
en snel, U kunt erop wachten.
Wilt U volledige zekerheid dat U iedere
week aan de beurt komt, neem dan een
WASABONNEMENT
voor 12 autowassingen.
Voor een middenklasse wagen kost dit
b.v. ƒ 48,— (voor witte zijvlakken iets
extra). Ook de hele zaterdag wassen en
doorsmeren.
Bekykt U dan meteen even onze grote
sortering auto-accessoires.
N.V.

AUTOBEDRIJF

VAN YPEREN
Z A N D V O O R T
PARALLELWEG 32 - TEL. 2391
Bestel heden b« ons uw nieuwste PHILIPS
Televisie; U bent dan verzekerd van een prima
• .' :
ontvangst. .
PHILIPS TELEVISIE 48 cm. beeld v.a. ƒ 728,of ƒ7,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS TELEVISIE 59'cm. beeld vanaf ƒ898,. of. ƒ.9,50 per week na de eerste .betaling.
PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS

VOOR UW GESLAAGDE ZOON OF DOCHTER
PHILIPS nieuwe PORTABLE RADIO-GRAMOFOON ƒ199,'
Eventueel zonder aanbetaling.
PHILIPS
nieuwe PORTABLE
ƒ 99,.:'
incl. oortelefoon en lederen tas.
PHILIPS nieuwste PORTABLE
met f.m. en antenne
ƒ 189,—
Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijze Ide betnHng met U. Komt U eens kijken en luisteren?
'
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

F.H. PENAAT

Kostverlorcnstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

WEGENS VAKANTIE (bouwvak)

GESLOTEN
Versteege's Ijzerhandel

)• P. Bouckaert

mooie sortering
CACTEEëN EN
VETPLANTEN

PAKVELDSTRAAT 19

Grote collectie vaste planten
voor Uw tuin, o.a. Geraniums
en Begonia's.
voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14

TELEFOON 2462

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

-

TELEFOOO 2060

Elk* dag verse bloemen l

Tevens Uw adres voor Uw

Toiletartikelen
zoals zepen, shampo's, lipsticks, nagellakken,
After Shave-'s, Colognes en parfums.
Ook een reeks

Zonnebrandartikelen
Uw adres voor delicatessen en fijne vleeswaren

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze

van 19 juli t.m. 4 augustus 1964.

in verschillende merken, zoals Nivea, Hamol,
Piz Buin, Tan-make up enz. enz.
Ziet de etalages!

Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GKAFWERK.
Bloeiende planten voor tuin en bloembak,
o.a. een grote sortering viooltjes.
Bediening, prjjs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
ziet onze etalage l

Voor Uw drukwerk:

HALTESTRAAT 37 - TELEF. 2891
ALLE BUITENLANDSE SOORTEN KAAS
zoals Roquefort en Camembert
VLEESWAREN:
ACHTERHAM
100 gr.
ƒ 1,10
TONG
100 gr.
ƒ 1,10
ONZE PRIMA ROOKWORST 100 gr.
ƒ 0,75
Telefonische bestellingen worden thuisbezorgd.

DOE EEN GOEDE KEUZE!
HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS?
dat is het devies van:

Drukkerij Van Petegem & Zn;

BEZOEKT

d. Automatenspeelzaal
Kerkstraat 11

-

Telefoon 2793

OPRUIMING
van restanten
tegen spotprijzen
Ziet de etalage.

Slagerij D. BOON
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGERJ . . .

Kerkstraat 28

De gehele dag
geopend

SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

Onze sortering vleeswaren is enorm.

*

Gezelligheid l
De nieuwste speel-automaten

Sporthuls

Sfeer l

II

ZANDVOORT11

Naltestraat 36

Telef. 2131

ESKEHOE FIILirS
R A D I O SEIIICE

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

- ERRES - BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

Betaling desgewenst In overleg

Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
' radio- en televisietoestellen.

ZIET ONZE SHOWROOM

OPRUIMING
GRAMOFOONPLATEN
Lage prijzen als nooit tevoren!

18 juli a.s. 11 uur v.m.

DISCOTARIA
Thorbeckestraat 15

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.rn.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3652.
Hierbij verklaart L. G.
DUMPEL, Brederodestraat
36, Zandvoort, zich alleen
aansprakelijk te stellen
voor de door hem persoonlijk gemaakte schulden
Vanaf ƒ9,— per maand
huurt U thans een was-'
machine met recht van
koop. Geen vooruitbetaling
VELO, Rivier Vismarkt 3,
Haarlem, tel. 10117.
VELO, Zeestr. 37, Zandvoort; tel. 4590.

O PE N l N G

- Tel. 3378

Verloren:

GOUDEN BROCHE (aandenken), omg. Haarl.straat
Gr. Krocht. Terug te bezorgen: Zandv.laan 9.

CALTEX SERVICE STATION

SCHILDER
vraagt binnen- en bultenwerk. Br. 110. 2-7
bureau van dit blad of
telef. 02500 - 16310.

H. STRIJDER

WIE WIL een allerliefst
en mooi POESJE hebben?
Oosterparkstraat 64.

Huur een wasmachine of
combinatie. Zeer gunstige
voorwaarden. Geen vooruitbetaling.
Recht van
DUN HAAR . i .
wordt veerkrachtig en koop. VELO, Rivier Vis3, Haarlem,' tel.10117
sterk door ce nieuwe vin- markt
Zeestr. 37, Zandding VITA F, in Marchal VELO,
Speciaal Shampoo. U be- voort, tel. 4590.
merkt het bij de. eerste Zoekt U een BABYSIT?
wassing.
Bel 2472!
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107
YEH - YEH - YEH ! !
heeft het!
Kom vlug BEATLE
Vraag gratis brochure!
vrienden nog enkele
pakjes met 20 exclusieTE KOOP AANGEBODEN
ve Bcatle-Foto's
met'
SCHUUR (demonteerbaar)
een volledige beschrij± 100 vierk. meter, tegelvloer, rondom glas. Dakviug. Slechts 75 cent'.
D I S C O T A R I A
bedekking Eternite platen.
Ijzeren
spanten.
Prijs
Thorbeckestraat 15
ƒ2500,-. Telef. 2092.

v. Lennepweg - Zandvoort
Kom na de opening Uw tank bij ons vullen.
U ontvangt dan op deze dag een aardige attentie.

TOT ZIENS AAN DE POMP!

Stichting Oecumenisch Contact
Zandvoort

Woninginrichting
HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.
AANGEB. in Haarlem op
goede stand: gem. 2 kamerflat m. -kitchenet, gebr.
v. badk., eigen teleï., van
l okt. - 15 maart. Overhof
Parklaan 79, Haarlem, Tel.
02500 - 15865.

Nodigt óók U uit tot bijwoning van de bij eenkomst op WOENSDAG 22 JULI A.S. te 8 uur
n.m. in de Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein.
Ds. F. H. VEENHUIZEN uit Overveen spreekt
dan over het actuele onderwerp:

2e PROGRAMMA
zonder uw toestel omtebouwen (al is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
programma. Met garantie,
gem: betaling Antennebouw
J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel. 4307.

«Bij God en ... in Zandvoort
is alles mogelijk»

TE KOOP: HUIS, direct
vrij te aanvaarden. Alleen
voor woningzoekende in
Zandvoort ingeschreven.
Br. no. 16-7 bur. v.d. blad.

Inleiding en sluiting door pastoor A. H. Cleophas uit Zandvoort. Medewerking van het duo
„The Sea-horses" met negro-spirituals. 10 uur
vuurwerk met als slotstuk „De Oecumene" op
het strand vóór de Rotonde.

blijf jong... blijf fit...

TOEGANG VRIJ!

KOMT ALLEN!

Bert geeft de
hoogste waarde!

Steeds méér mensen ontdekken, dat in de verkeersdrukte
van vandaag en voor de vrije
weekends de fiets onmisbaar
Is! Fietsen gaat veilig en
vlug. Fietsen is gezond!
Kies bij ons uit een ruima
sortering de flets naar uw
eigen smaak

Ingezonden mededeling.

Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et, lood 62
et, zink 55 et. Alles p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!
Enige weelderige 2 cm.
dikke Chinese tapeten ter
overname, effen en gekleurd. Kleuren: rooddonkerblauw, lichtblauwbeige v.a. ƒ 280,- per m*.
Maten 2.45 x 3,35; 2,75 x
3,65 en 3,05 x 4,25 meter.
Direct uit Peking. Br. no.
18-7 bureau van dit blad.

Rtfwielhandel
JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstr. 21 - Tel. 2323 TE KOOP: Ford-Zephir.
M. v. St. Aldegondestr. 5.
TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, staTE KOOP:
len frame met plasticeen Singer Naaimachine.
draad, in 4 kleuren, per
NAAIMACHINES
stuk ƒ19,—. By afname
Reparatie, taxatie, Inruil.
24 stuks 20% korting.
W. Draöerstr. 12, Tel. 3751
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
BEKENDMAKING
per stuk ƒ 12,50.
Hout- en Boardhandel
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
GEDURENDE
TOONKAMERS
BOUWVAKVAKANTIE
EERSTE WEEK
Joh. v.d.Voort, Plantage
GEOPEND!
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667. Gesloten:
947406.
27 juli-3 augustus

„CENTRUM"

Elke fijnproever prefereert:

VERLANG VOOR TAPIJT,
GOEDE KWALITEIT!

Uitgifte Beroepenlijst
Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
V.W.
TAXI 2600

-

OPEL - TAUNUS 17 M
GROTE KROCHT 18

Drommel heet geen Drommel meer,
Drommel heet nu Botman.
Maar de firma-naam die bleef,
Dus daar komt vast geen mot van.
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

GESLAAGD?
Schoolboeken bestellen I
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321

De uitgave van de Zaken- en Beroepentelefoongids voor
Haarlem, Aerdenhout, Heemstede, Spaarndam en Zandvoort wordt verzorgd door
„De Zaken- en Beroepentelefoongids" N.V.
Krijn Breurstraat 3, Amsterdam-Slotermeer
telefoon (020) 13 6311 - 13 6312
Alleen deze uitgifte geschiedt met medewerking van de
PTT. Met de uitgifte van beroepenlijsten voor uw district
door andere uitgevers heeft de PTT geen enkele bemoeienis.
Desgewenst kunnen de vertegenwoordigers van bovengenoemde uitgeverij zich legitimeren.

J. van den Bos
woninginrichting
Bilderdykstraat 5 .- Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

EEN TAXI?

Betaling van advertenties e.d. geschiedt UITSLUITEND NA
VERSCHIJNING van de beroepenlijst.

GENIET VAN DE NATUUR! EEN GOED RIJWIEL IS NIET DUUR!

Compleet Vesting
Sportrijwiel v.a. f 143,75
met 3 versnellingen
KINDERRIJWIEL vanaf
LOCOMOTIEF

FONGERS

B.S.A. en alle bekende merken
uit voorraad leverbaar!
Vraagt onze prettige betalingsregeling.

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!

MODERNE WAGENS

ƒ193,20
ƒ 65,-

-

TELEF. 2974

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar l
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke • gelegenheid)
DOftPSPLEIN a . IEL. 8164

KERKSTRAAT 9 • TELEFOON 215O
TELEFOON 2254

ZEESTRAAT 44
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Onthullingen en openingen

deelnemers(stcrs) werden getracteerd op een frisse dronk.
De uitslagen van deze morgen
waren als volgt:
Groep l (6 t.m. 9 jaar):
1. Donald van Heist, Amsterdam
burcht. 2. Sallo de Vries Amsterdam
met krokodil. 3. Jan Spierieus Zandvoort met „tuin met schuur".
(Eerste prijs niet toegekend)
Groep 2 (10 t.m. 12 jaar)
1. (met eervolle vermelding) Monica Maas, den Burg (Texel) met
Mr. Flintstone. 2. Alfred Verhagen
Amsterdam met pyramide. 3. Ria
Fortuin Uithoorn met .strandpolitie'.
4. Betty Plant Amsterdam met ,tulp'
Groep 3 (13 t.m. 16 jaar)
1. J. W. van Doorn, Amsterdam
met ,paleis Soestdijk'. 2. Floris Faber Zandvoort met .zonnebader met
hond' 3. Bery Plant Amsterdam

Als afsluiting van de eerste fase
Bovendien zullen mevrouw Emmy
van de kunstzinnige verfraaiing van Joosten-Eerdmans en de heer Hans
de gemeente Zandvoort zal burge- Bayens aan deze tentoonstelling hun
raeester, Mr. H. M. van Fenema, op medewerking verlenen.
vrijdag 24 juli a.s. om 2.30 uur na- De tentoonstellingen werden voormiddags enige beeldhouwwerkjes bereid door leden van de contactonthullen. De 'beelden zftn vervaar- commissie culturele belangen in sadigd met het doel het dorpsbeeld te menwerking met enkele Zandvoortse
verlevendigen en te verfraaien en ingezetenen, die zich o.m. op het tergemaakt door kunstenaars met meer rein van folklore en historie verdan gewone begaafdheid. De geno- dienstelijk maken. Hans Landsaat
digden zullen met een feesttreintje te Amsterdam is beiast met de allangs de te onthullen beeldhouw- gemene leiding van de expositie
werkjes~ gevoerd worden.
„Het strand vroeger en nu".
De tentoonstelling „Beeldhouwers
Van -mevrouw Nel Bouhuys-Klaassen, ingezetene van Zandvoort, van voor Zandvoort" werd ingericht
wie reeds een beeldje „Zeemeermin door de heer L. J. Linssën, stadsmet'kind" voor het Huis in de Dui- architect van Amersfoort en de heer
nen in deze gemeente is geplaatst, Jan van Luyn, beeldhouwer te
zal het in brons gegoten beeldje Utrecht.
De tentoonstellingen zullen van AFSCHED3SAVOND
„Springende kinderen" in hel. plant14 juli j.l. werd er
sóen aan. de Kostverlorenstraat hoek 24 juli tot eni met 15 augustus 1964 in Dinsdagavond
de Wilheiminaschool een afin het gemeenschapshuis, School'Julianaw'èg worden onthuld.
gehouden.
Van deVheer Gooitzen de Jong, plein l, alhier, (nabij het busstatipn) scheidsavond
Afscheid van de kinderen der 6e
stadsbeeldhouwer van Enschede, gehouden worden. De tentoonstelling klassen,
die de school verlaten en
die reeds opdrachten voor Amers- is dagelijks, ook des zondags, ge- van de heer
van Wijk, die een
foort en Utrecht heeft uitgevoerd zal opend van 2-5 uur en van 18 tot benoeming opN.
de Chr. Ulo heeft gehet in brons gegoten beeldje „Suzan- 22 uur. Op 24 juli alleen van 20 tot kregen.
na" in het plantsoen voor het flat- 22 uur.
Het was een zeer geslaagde avond
gebouw aan de Sophiaweg worden
vol afwisseling, voordracht, vólksgeplaatst.
Bü feest of party,
dansen, pianospel en toneel.
In het plantsoen aan de A. J. van
LEFFERTS dranken erbij!
Het slotstuk van de avond was
der Moolenstraat komt een in steen
Telef. 2254
Telef. 2150
circus Santurelli (van Han Hoekstra)
uitgehouwen beeld,1 voorstellende
Uitstekend voorgedragen door Willy
„Moeder met kind' van Baronesse
BELANGSTELLING
van Maris en uitgebeeld door andevan Pallandt uit Noordwijkerhout te GERINGE
1STE ZANDBOUWWEDre leerlingen.
staan.. Mevrouw van Pallandt is VOOR
Onder -leiding van een ouderpaar
vooral bekend geworden door 'haar. .STRIJD
Begunstigd door warm en stra- was -dit: uitgegroeid tot een fantaskarakteristieke „ko'ppen" " van be- lend
zomerweer organiseerde stich- .tisch schouwspel - goede. decors 'en
kende persoonlijkheden.
tïng Touring Zandvoort" dinsdag- aankleding. Alle hulde!
Het echtpaar Winnefried en Chris- morgen
de eerste zandbouw- Het afscheid van de -heer van Wijk
tina Put hebben beiden een in brons wedstrijdj.l.
op het zui- was op zijn verzoek zeer sober gegegoten beeldje vervaardigd, respec- derstrand inbijditdeseizoen
reddingspost.
houden. Na enkele woorden van lof
tievelijk voorstellend een Wasvrouw
De belangstelling ervoor van de en 't aanbieden van cadeaux, kwam
en een Visserman, welke bestemd jeugd
gering, daar slechts een er een eind aan deze zeer geslaagde
zijn voor de Vinkenstraat en de kleine was
25 deelnemcrs(sters) werden avond.
Leeuwerikenstraat.
geboekt. De oorzaak hiervan moet
' De beeldjes zullen in het seizoen zeker voor het grootste deel gezocht POGING TOT AANRANDING
des avonds verlicht zijn.
worden in het feit, dat de schoolEen tot nu toe onbekende man
Na de onthulling van deze vijf vakanties nog niet waren begonnen, heeft maandagmiddag op het fietsbeeldjes zal de wethouder van cul- zodat slechts een beperkt aantal pad van Zandvoort naar Noordwrjk
turele zaken, mevrouw C. Stemler- kinderen kon deelnemen.
een 17 jarig meisje aangevallen.'Hij
Er werd in de drie groepen van kneep haar keel dicht en verwondde
Tjaden, om ± 4 uur in het gemeenschapshuis de tentoonstellingen „Het 6 t.m. 9, 10 t.m. 12 en 13 t.m. 16 jaar haar aan gezicht en hals. Op haar
strand vroeger en nu" en „Beeld- weer ijverig gewerkt om tussen tien hulpgeroep sloeg de man op de
en twaalf uur uit zand, water en vlucht. Het meisje maakte een duinhóuwers voor Zandvoort"^ openen.
De expositie „Het strand vroeger en schelpen een werkstuk te vervaar- wandeling en werd toen plotseling
nu" hee'ft voornamelijk een histo- digen dat naar het oordcel van de vastgegrepen en meegesleurd.
Daar een vrij nauwkeurig signarisch karakter- en kan beschouwd jury voor een prijs in aanmerking
worden als een vervolg op de in de zou komen, die voor elke groep lement van de dader bekend is, ver• zomer van 1963 gehouden expositie weer bestonden uit waardebonnen zoekt de recherche in Zandvoort
„Sandevoerde werd Zandvoort".
ter waarde van ƒ 10.—, ƒ 7,50, ƒ 5,— allen, die menen over deze poging
Verschillende particulieren hebben en ƒ 2,50.
tot aanranding inlichtingen te kunhiervoor welwillend foto's, kaarten
De jury bestond uit de dames S. nen verstrekken, zich in verbinding
en schilderijen beschikbaar gesteld. Hennis-Dorreboom en C. Rórnkes- te stellen met de Zandvoortse poliDe tentoonstelling „Beeldhouwers Wellensieck en de heren J. B. Th. tie, persoonlijk of per telefoon onvoor Zandvoort" zal bestaan uit Hugenholtz en C. Kuypcr.
der no. (02507) 2100.
werk van de eerdergenoemde kunsBijzonder opvallende werkstukHet signalement van de man luidt
tenaars, alsmede van de beeldhou- ken kwamen in deze wedstrijd niet als volgt:
wers mevr. Loeki Metz, mevr. A. tot stand, behoudens de „Mr. FlintLeeftijd ongeveer 30 jaar, lang
Koning-de Jong'en de heer Jan van stone" van Monica Maas uit den 1.70 fors postuur, blond haar, rond
Luyn, die ook reeds een opdracht Burg (Texel) die dan ook een eer- gezicht, bruin kostuum, wit overvan het gemeentebestuur verkregen volle vermelding van de jury kreeg. hemd. Hij had een klein bruin getot het maken van een beeldhouwOm 12 uur reikte de heer Hugen- kleurd hondje bij zich dat luistert
werk.
holtz de prijzen uit waarna alle naar de naam Trixie.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoori

Woningen voor bouwvakarbeiders
Aangezien de Minister van Volkshuisvesting.en Bouwnijverheid heeft
toegezegd aan bouwvakarbeiders zo
mogelijk voorrang te willen verlenen bij het verkrijgen van een nieuwe woning, wachten burgemeester
en wethouders van Zandvoort aanmeldingen van gegadigden voor een
zodanige woning in.
Als eis wordt gesteld, dat belanghebbenden bij hun aanmelding ten
minste twee jaren achtereen in de
nieuwbouw van woningen in Nederland werkzaam zijn.
Onder bouwvakarbeiders moet ten
deze worden verstaan: metselaar,
voeger, betonwerker, betonvlechter,
heier, opperman, stukadoor, steengaaswerker, tegelzetler, terrazzowerker, timmerman, schilder, dakdekker, loodgieter en electriciën.
De regeling geldt niet voor hen
die in de zogenaamde toeleveringsbedrijven voor de woningbouw
werkzaam zijn.
Aanmeldingen dienen vóór l augustus a.s. te geschieden bij de aldeling Volkshuisvesting ter gemeentesecretarie, Raadhuisplein 4.
ZANDVOORT, 13 JULI 1964
Burgemeester en wethouders
van Zandvoort,
De Burgemeester,
van Fenema.
De Secretaris,
S. K. Zonneveld, wnd.
Bij raadsbesluit van 28 .april 1964
werd vastgesteld een wijziging van
de algemene politieverordening van
Zandvoort, als gevolg waarvan niet
meer voor het hebben en gebruiken
van alle garages een vergunning op
grond van genoemde verordening
vereist is. Zo is bijv. voor een garage met een vloeroppervlak niet groter dan 40 m2, die gelegen is op een
afstand van ten minste l m. van
enig gebouw, in het algemeen een
dergelijke vergunning niet meer
vereist.
Houders van. bedrijfsgarages hebben echter te allen tijde een vergunning verleend ingevolge de Hinderwet nodig.
Vorenbedoelde wijziging ligt vanaf 13 juli j.l. gedurende drie maanden voor; een ieder op het gemeentesecretarie ter inzage.
GEEN SPREEKUUR
Wethouder A. Kerkman is verhinderd op vrijdag 24 juli zijn spreekuur te houden.
ZONDAG a.s. AUTORACES
De Nederlandse autorensportvereniging (N.A.V.) organiseert zondag
a.s. op het circuit nationale autoraces voor toer- en sportwagens.
In de diverse klassen zullen vele
bekende rijders aan de start verschijnen. De wedstrijden vangen
aan des middags om l uur.

„•* k' *•
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DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT
ENTWICKLEN
vl^» *^
und KOPIEREN
2 min. van het station
2 min. vom Bahnhof
2 min. trom the station
2 min. de la Gare
GEVA-COLOR FERRANIA-COLC>R KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+16 m.m. Clné-filmn

WETENSWAARDIGHEDEN UIT VROEGER EEUWEN
(Vervolg)
Het oude mannen- en
vrouwengasthuis.
De gemeente Zandvoort heeft onlangs de inschrijving opengesteld
voor inwoning in het nieuw te
stichten bejaardentehuis aan de
Lijsterstraat. Hoewel de bouw ervan nog wel enige tijd op zich zal
laten wachten, blijkt hieruit toch
wel, dat onze vroede vaderen het
ernstig menen met de zorg voor de
bejaarden in Zandvoort, nu in onze
sterk groeiende gemeente het Gemeentelijk verzorgingshuis aan het
Gasthuisplein te klein is geworden
om alle Zandvoortse bejaarden een
rustige levensavond te verschaffen.
In verband hiermee is mij van
verschillende zijden gevraagd nog
eens iets te vertellen over het legendarische oude mannen- en vrouwengasthuis, het prachtige gebouw, dat
tijdens de ambtsperiode van burgemeester H. van Alphen werd afgebroken, omdat het niet meer voldeed aan de eisen van de tijd. De
sloop van dit fraaie oude bouwwerk
wordt nog altijd door vele oudZandvoorters betreurd en het zou
ongetwijfeld — na restauratie —
als oudheidkundig museum of iets
dergelijks een sieraad gebleven zijn
voor onze gemeente en een grote
bezienswaardigheid. Over deze afbraak hoop ik U in de loop van dit
verhaal t.z.t. nog iets meer te vertellen. Bepalen wij ons thans eerst
tot de historie van dit oude gasthuis. We lezen daarvan in oude
kronieken het volgende:
In 1583 werd hier het oude mannen- en vrouwengasthuis gesticht.
Wie de stichter geweest is, konden
wij niet vinden. Volgens Allan was
dat een zekere Gerrit Willems, maar
dat is vermoedelijk bezijden de
waarheid. Meer voelen wij voor de
mening van burgemeester Van
Doorninck die veronderstelt, „dat
de stichteres een jonkvrouwe van
Brederode is geweest en de 2 portretlen die aan dit gesticht toebehoorden en nu in de raadzaal hangen, zouden dan de afbeeldingen
zijn van de stichteres en haar echtgcnoot. Het wapen op het damesportret is dat van het geslacht van
Brederode met een brisure, en niet
onwaarschijnlijk is het, dat dit portret voorstelt Sandrma van Brederode, dochter van Reynout, uit zijn
romantisch huwelijk met Catharina
van Holten, die hij in Haarlem geschaakt had. Zij huwde vijfmaal en
stierf in 1617 te Wijk bij Duurstede".
In de notulen van de gemeenteraad van 1810 staat als antwoord op
een vraag door het Franse bestuur
gesteld:
„De stichter was Jonker Werner
van Batenburg". Nu was deze jonker baljuw van Brederode in 1595
en zeer best is het nu mogelijk, dat
zijn naam in oude stukken alleen
voorkwam als lastgever van de
bovengenoemde stichteres en dat
men hem toen zelf voor de stichter
heeft aangezien. Die oude stukken
zijn echter, bij de weinige zorg in
vroeger jaren aan het archief besteed, verloren geraakt, als zoveel

andere belangrijke bescheiden, die
men er zo ongaarne mist.
Het huis kreeg in de loop der
tijden vele legaten. Het voornaamste was dat van Agneta van Akersloot uit Haarlem in 1663. Deze
vermaakte ƒ 5432,— aan deze stichting onder beding, dat alle jaren op
haar sterfdag 7 januari de bewoners van het gasthuis zouden ontvangen „eene recreatie van een half
conijn ende een pinte wijn". Later
heeft men die uitdeling laten vervallen; waarschijnlijk ten tijde van
Napoleon. De renten werden toen of
niet, of slechts voor '/a betaald, zodat men zelfs in 1810 op het punt
heeft gestaan om de oude lieden op
straat te zetten. Gelukkig sprong
toen de gemeente bij, zodat dit gevaar werd afgewend. Het kapitaal
dat zelfs ƒ58.354,- had bedragen,
is in de Franse tijd grotendeels
zoek geraakt. De inkomsten verminderden later tot ƒ 600,— maar
klommen door de goede zorgen van
Dr. Smit weer tot ƒ 1200,—.
Het bestuur bestond uit een rentmeester en drie regenten, van welke
jaarlijks een aftrad, die door de
raad werden benoemd uit een voordracht. Zij waren, verplicht rekening'
en verantwoording aan schout en
schepenen te doen en hebben dat
dan ook altijd trouw gedaan. In de
laatste jaren werd echter van die
gewoonte afgeweken en vulden de
drie regenten zich zelf aan. Ook deden zij geen rekening en verantwoording meer aan de raad.
Het gemeentebestuur besliste ook,
wie in het huis zou worden opgenomen. Meestal werd onder de
liefhebbers daarom geloot.
Als rentmeesters vonden wij vermeld:
W. van Groenhout.
W. Cloet
1736-1758.
J. G. Cavellier van Adrichem
1758-1798
J. H. Wyckersloot van
Weerdesteyn 1798-1809.
C. St. Wesseling
1809-1836.
F. L. W. Macdonald
1836-1872.
Dr. Smit
1872-1890.
Dr. C. A. Gerke
1890-1925.
Het huis bevatte vele historische
curiositeiten, waarvan er verschillende bewaard zijn gebleven.
Op geschilderde glazen kwamen
de volgende versjes voor, die men
nu aantreft in het raadhuis boven
de trap, die aan de achterzijde naar
boven leidt.
Die den uitwendigen tempel bouwen en den inwendigen niet,
Segt mij na schriftuers ontfouwen
of sulke menschen bedrijven yet?
Isaack Maarten Gasthuismeester
Syburch Louwers sijne huisvrou.
Dit versje komt voor op een glas,
beschilderd met een rood wapen
schild, waarop een zilveren schaar
is afgebeeld. Daarboven vond men
in 't gasthuis vroeger de hierboven
omschreven portretten, die nu in
de raadszaal hangen.
Daarop vindt men de woorden.
Anno Do. 1583.
Aeta, Sve. + 33.

Waaruit blijkt, dat de personen in
hun 33ste levensjaar zijn afgebeeld.
Op een ander glas ziet men een
zeilend scheepje en in 't verschiet
de kust. Er onder staat Griet Allersdochter 1621 en dit versje:
Ik zeyl garen voor de wint,
Maar ik moet hebben,
(dat mijn God 't gunt;
Hoe wij zeylen of laveren.
Is Godt met ons, wie mach
(ons deren.
De segen'des Heeren,
(so Salomo seyt,
Maeckt rijck sonder arbeyt.
Op een derde glas prijkt een driemastschip en daaronder staat:
Dient God met goeden wille,
Geeft den armen en swijgt stille.
Samson was een stercke man;
Noch is hij stercker,
(die sijn tonge bedwingen kan.
Die al syn leit mit leit wil
(wreecken.
Samsons kracht sal hem
(ontbreecken.
Gerrit Willems
Aeltgen Willems syne huisvrou.
Nog een glas was versierd met
bloemen eii vogels en had tot opschrift:
Een goede conscientie
is beter dan goudt.
Hij is wel gefondeert,
die op Godt betrout.
Maar sal de mensch
- ook sijn behoedt,
Die onwetende dwaalt
en nochtans zijn beste doet?
Segt mij vrij, dat manen vrij.
Dan sal ik verweren,
tegen mijn partij.
Dirc van der Haes, 1621.
In een oude badcourant vond ik
nog het volgende versje door een
onbekende gemaakt van zo'n oudje
uit het gasthuis.
Jae kom, lae 'k een bietje
(gaen zitten,
Lang kuyren, dat geet zo
(niet meer,
En 't zunneke schaint hier
(zoo lekker;
Stae, kruksken, ik zet mai
(wat neer.
Da's ruste! wel jong; nou
(bekom ik!
Dat duut er een mins nog is goed.
Rondom ien de bloemkens
(te zitten,
En 't zand as 'n stoof au de voet.
Jong, jong, 'k had main leve
(geen plekske,
Waer ik main zoo is koest'ren kon
Maer — toen 'k ook nog jong
(was van jaeren,
Toen hieuw ik zooveul
(van geen zon.

'k -Ben oud! Jae al
(tachentig jaeren,
He 'k bloaj aan de boom
(weer gezien,
Maar oaltied al mooier en gruner
Zoo gruun as van 't jaer —
(nooit misschien.
(Wordt vervolgd).
K.
RONDLEIDING DOOR
DE OUDE BINNENSTAD
Haarlems Bloei
vraagt belangstelling
De Stichting Haarlems Bloei meent,
dat er belangstelling bij het Haarlemse publiek bestaat voor wandelingen door de binnenstad onder
leiding van een gids, zoals deze
vroeger wel met Dr. Spoelder gemaakt werden. Men stelt zich voor
deze rondleidingen, die met eeii
korte rustpauze 2>/2 uur zullen
duren, bij voldoende belangstelling
op bepaalde zaterdagmiddagen te
doen plaats vinden. Indien U buitenlandse gasten hebt, kunt U deze
meenemen. Menigmaal blijkt, dat
men bijv. de Hofjes, die vaak
moeilijk te vinden zijn, voorbij
loopt. Zodra er meer dan 20 aanmeldingen voor een zaterdag zijn,
kan een excursie doorgang vinden.
De Stichting stelt zowel gegadigden
als gidsen in staat zich op te geven
bij haar Informatie Afdeling op
het Stationsplein.
EEN FORMIDABEL RESULTAAT!
De Stichting Christelijke Blindenhulp „De Fakkels Bijeen", Bartimeüs-Plantage, Sonneheerdt, Wolfheze, welke in de week van 6-11 juli
j.l. haar jaarlijkse lijsten en bus-,
collecte in Zandvoort mocht nouden, kreeg deze week op haar
giro gestort de somma van ƒ1103,86.
Een formidabel resultaat. Hartelijk
dank aan de 24 dames (lijsten) en
10 meisjes en jongens (bussen) die
door hun ijver dit prachtige bedrag
voor onze blinden mochten verzamelen. Maar bovenal ook alle
milde geefsters en gevers dank en
nog eens dank.
Namens de organisatrices
van de collecte
„De Fakkels Bijeen".

H O O G W A T E R
Juli
Strand
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
19 11.51 7- 24.22 20.— 16.00-22.30
20 -.22 8.- 12.59 21.— 4.30-11.00
21 1.20 9.- 13.48 21.30 5.30-11.30
22 2.05 10.— 14.32 22.30 6.00-12.30
23 2.43 10.30 15.10 23.- 6.30-13.00
24 3.20 11.— 15.49 23.30 7.30-13.30
25 3.59 12.— 16.24 24.30 8.00-14.30
Samengesteld door P.v.d.MrjeKCzn.

Was U al eens in
PAVILJOEN-CAFÉ- RESTAURANT

HET KARREWIEL
Strand, zee en duinen in ongerepte schoonheid
Een ideaal rustoord na uw wandeling.
Telefoon 02500 - 57325
Schitterend gelegen aan Hollands Noordzeekust.
PRIMA KEUKEN - onze koffie wordt 'door een ieder geroemd!
LUNCH EN DINER TEGEN POPULAIRE PRIJZEN.
BIER EN LIMONADE ELEKTRISCH GEKOELD.

Eigen parkeerterrein en rijwielstalling
LET OP HET ADRES: Kop Zeeweg, einde Noord Boulevard.
Het gehele jaar geopend.
Exploitatie: J. M. A. Groenendaal.

Langs de vloedlijn
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..TREKT UNIETAEN WAT YEDER SECttT - MAER DOET DATBILLIJKIS EN RECHT J"

Het leven schenkt de mens
niets zonder grote inspanning.
Ho'ratius (65-8 v. Chr.)

24 juli 1964
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Amateur-wielrenners bevochten het nationale wegkampioenschap
Het heeft ons boven alles,
met ontzag en bewondering
vervuld dat ondanks de drukkende hitte, die zaterdag j.l.
over ons circuit hing, een
Ik zou wel eens willen weten
Om. met onze Hollandse minstreel groot aantal wielrenners kans
zag, 176 lange en verre kiJules de Corte te spreken: Ik zou
lometers onder de wielen te
wel eens willen weten, waar onze
Zandyoortse ambulance-auto geble- laten doorgaan op het stroeve
zware wegdek. Ruim vier uur
ven is.
in deze verzengende hitte, dit
Plotseling is die uit ons dorpsbeeld
verdwenen en toen er in de raads- was moordend en een bijna
onmogelijke opgave.
vergadering naar werd gevraagd
door ons raadslid, dhr. J. Koning,
En hoeveel bewondering wij
kreeg die van de burgemeester ten
ook hebben voor de uitgeantwoord dat de nieuwe regeling- kookte rijder Evert Dolman
met Haarlem inzake het zieken en
uit Rotterdam, die in de laatgewondenvervocr uitstekend vol- ste honderden meters zijn
deed. Dat zal best zo zijn,maar nie- kans schoon zag en in een
mand wist, dat die regeling tot
prachtige sprint de zege wist
stand was gekomen en noch minder te behalen, waardoor de
wanneer. Ook de positie van onze
kampioenstrui hem om' de
ambulance-auto bleef onopgehel- schouders kon worden gehanderd, want de 'burgemeester ver- gen, zeker niet minder deerklaarde slechts, dat Zandvoort ei- nis hadden wij met do pechgenlijk een eigen ziekenhuis zou
vogel Jan Cornelisse uit Ammoeten bezitten, doch dat daarvan
stcrdam, die in gunstige posivoorlopig in verband met de kosten
tie liggend en zelf vrijwel
wel bitter weinig komen zou.
verzekerd van de overwinMaar wat is er toch met die zie- ning, deze x.ich toch nog zag
kenauto gebeurd? Dat zou ik nou
ontgaan, doordat hij zich in
zo graag es willen weten en velen
de
sprintcapaciteiten van
met mij want in Zandvoort zijn we Evcrt Dolman vergiste, de
nu eenmaal bar nieuwsgierig!
jeugdige, 18 jarige renner, die
tot nu toe nog niet veel van
Kinder-strandfeest
had doen spreken. HuiVoor het vierde achtereenvolgen- zich
lond als een kind, schokde jaar komt de n.v.Victoria biscuit
en met de hanen chocoladefabriek te Dordrecht schouderend
den voor het gezicht verook dit seizoen met strandfeesten
dween hij, diep teleurgesteld
voor de kinderen in verschillende
achter de pits.
badplaatsen langs de kust. In Zand- Het
was dan ook wel heel
voort dit jaar voor het eerst en wel
hard en erg wrang op deze
op donderdag 30 juli. Voor nadere wijze
nummer twee te moeten
bijzonderheden verwijs ik U naar de worden.
in dit nummer voorkomende adverOverigens hebben we in de
tentie. •
loop
jaren wel interesIn andere badplaatsen waren deze santcrder
courses
om deze
strandfeesten tot nu toe een gran- titel, hoewel ergezien
doorlopend
in
dioos succes. Moge dit a.s. donder- een hoog tempo.gereden werd.
nieuwe wegkampioen amateurs ,1964,-;Evert Dolman uit Rotterdam,
dag ook in onze gemeente het geval
vrijwel elke uitlooppo•> / . ' met krans in zijn kampioenstrui.
zijn.. De organisatoren wensen^wij Maar
ging werd--,in do -kiem gedaarbij van harte mooi weer en smoord'.
ste
de
finishlijn
te passeren. Corne- ze twintigste zege van hem in dit
Hef peloton gaf eenveel belangstelling.
voudig deze uit het geheel wegflit- lisse, die dit niet had verwacht, seizoen gaf de eveneens nog slechts
sende renners geen enkele kans om kwam op hem een halve lengte te- 18 jarige overwinnaar als zijn harHet nieuwe postkantoor
Het nieuwe postkantoor, geroemd een behoorlijke voorsprong op te •kort en finishte in dezelfde tijd. Ze tewens te kennen, binnenkort naar
door een ieder om "zijn fraaie in- bouwen. Als één groot lang, kleurig haddentoen vier uur, drie minuten de amateurs te willen overgaan.
en drie en veertig seconden op de
richting,' is voor vele bezoekers een en fleurig lint bleef men bijeen het- fiets
Adspiranten
gezeten.
steen des aanstoots geworden om geen aan, de wedstrijd zelf weinig
De adspiranten reden 25.158 kiloNieuwelingen meter. Ook hier veel uitvallers en
de lange lijden, die er aan de loket- spanning bracht. Eerst in de 26ste
ten moeten worden gemaakt vóór ronde wist Jan Pieterse weg te De strijd bij de nieuwelingen verg- betrekkelijk weinig strijd. De uitsprinten en verscheidene honderden de de meeste slachtoffers door de slag werd l van Overveld uit Zegge
men wordt geholpen.
Ik geef toe, dat dit in de zomer- meters weg te komen. Doch reeds warmte. Driehonderdveertig deel- in 37 min. 42.6 sec. 2 van der Moot
top-maanden moeilijk zal zijn te na drie ronden blesk zijn moeite te- nemers gingen van start, slechts uit Amsterdam en 3 Bakker uit
voorkomen, doch waarom men hier vergeefs en haalde het peloton hem enkelen bereikten de eindstieep in Zaandam in dezelfde tijd.
nieuw - kennelijk niet getraind lo- weer terug. Andere kleine uitloop- deze rit over bijna 63 kilometer.
Al met al een toch wel intcresketpersoneel - laat oefenen in de pogingen werden ook alle in de kiem Toch werd deze rit bijzonder intezomermaanden, is ook mij een raad- gesmoord. Toen de wedstrijd ten ressant door de gedurfde uit,looppor sante wielrendag op ons circuit, die
einde liep en bijna honderdvijf tig ging van Tij men Groen uit Follega een welkome afleiding bood op het
sel.
Eveneens het feit, dat slechts en- man van de ruim 330 gestarte rijders reeds in de tweede ronde. Het pelo- motor gedaver, dat we hier de laatkele loketten geopend zijn terwijl er had opgegeven, kwam er wat teke- ton gaf hij geen enkele kans meer ste weken ondergingen, een dag, die
_ meerdere gesloten blijven. Perso- ning. Er ontstond een kleine kop- om hem in te lopen en met ruim - gelet op het smoorhete weer, een
neelsgebrek? Waarom hevelt men groep van 17 man, waarbij Pieterse een halve minuut op de 2de binnen- bewonderenswaardige sportiviteit en
in deze topmaanden het vaste Zand- en Minneboo in de laatste vijfhon- komende, wist hij te zegevieren in enorm uithoudingsvermogen van de
voortse personeel over naar Lisse en derd meter ongeveer 400 meter vóór 1 uur, 29 min. en 47 sec. Nummer renners openbaarde. Deze gewaarSassenheim en Velsen en zet hier lagen. Toen zag Dolman zijn kans 2 werd Jansen uit Amsterdam in l wordingen te ondergaan was alleen
schoon - hij zette een lange, iormi- uur 30- min. 24 sec. en 3 Visser uit al een gang naar ons circuit ten
vreemd personeel in?
Onze P.T.T. maakt met dit alles dabele eindspurt in on wist als eer- Zaandam in dezelfde tijd.. Door de- volle waard.
K.
in Zandvoort ondanks het fraaie en
moderne nieuwe bouwwerk - geen
indrukwekkende beurt, om van de
proeven nog nader terug, wanneer
service, die onze gasten toch wel
we een meer volledig overzicht
De
Rijzende
Zon
op
Zand
voorts
circuit
mogen verwachten, nog maar niet
hebben en de bolide wat meer zal
eens te spreken.
zijn ingereden en de coureur ons
Wat ook zo-raar is, dat direct na
een soort matras j e waarop de cou- circuit heeft leren kennen.
Zandvoort kreeg: wereldprimeur
de opening in de grote hal overal
reur rneer ligt dan. zit.
Doch met trots mogen wc vastmet de nieuwe Honda-racewagen
papiermanden aanwezig waren. Die
Omgeven door een legertje van stellen, dat Zandvoort hier een
zijn, sinds enkele weken alweer vermonteurs toonde de chef d'equipe, prachtige wereldprimeur kreeg,
dwenn. Wat hiervan de oorzaak is
hoofdingenieur Nakamura, ons het waarvoor we onze circuit-directeur,
Er is een tijd geweest en die ligt wonder .van 'deze racewagen, de de heer Hugenholtz, die zich hierligt achter nevelsluiers verborgen.
Nu moeten de bezoekers hun „con- nog maar vlak achter ons, dat Japan prachtige 12 cilinder in V vorm ge- voor zozeer heeft beijverd, gaarne
trabande" maar laten slingeren in niet genoemd werd ,in de wereld monteerde compacte motor, dwars hulde en dank brengen.
K.
het gebouw. Ook dat maakt geen 'van de motor- en auto-rensport. geplaatst op de as van de wagen,
Toen kwam daar opeens de naam een absolute noviteit bij renwagens.
echt verzorgde indruk.
Laat onze P.T.T.-directie hieraan „Honda" naar ons overwaaien. De
Bepaald indrukwekkend was oveBURGERLIJKE STAND
eens de nodige aandacht besteden. nieuwe fabriek in de nabijheid van rigens het debuut. van de Honda
Tegenover de laatste - zeer ingrij- Tokio ging motoren bouwen. Toer- niet. De eerste ronden lagen ver Geboren: Martine Cath. M., d. van
J. C. van Dam en K. E. Vossen.
pen'de - verhogingen van de tarie- motoren, maar ook race-motoren en boven de twee minuten en het gePaul, z. van C. Zwemmer en S.P.
ven mag toch wel iets meer service, in enkele jaren ljjd werden er op luid van de motor 'kon ons maar
Ruiter. Franciscus Joh. D, z. van
gesteld worden!
K. de diverse circuits opzienbarende matig bekoren. Er werden bougies
F. J. Draijer en E. Rietveld.
successen mee geboekt. Onze cir- gewisseld en olie ververst. Toen
cuit-directeur, de heer Hugenholtz, ging het beter. We noteerden enkele Ondertrouwd: D. Ellenkamp en E. E.
kreeg een uitnodiging, naar Tokio' te ronden van om en nabij l minuut
Schulz. C. J. Janbroers en I. Snijkomen om behulpzaam te zijn en te 50 seconden. Maar de Japanners
ders. E. W. Nehls en L. M. van
adviseren by de aanleg van een glimlachten maar onverstoorbaar en
der Werff.
fabrieks-circuit en volgens zqn aan- hulden zich in Oosterse stilzwijgend- Overleden: Johannes van Steijn, 74
vvijzingen werd dat ook gebouwd heid. Ook de coureur, de Canadees
jaar, geh. gew. met A. A. van der
als. volwaardig race-circuit. Toen Ron Bucknum, 28 jaar oud en vader
Ploeg. Klaasina P. Stillebroer, 84
kwamen de eerste geruchten: Honda van drie kinderen maakte voor het
' jaar, geh. met J. C. Rugaart.
gaat zich op de auto-rensport toe- eerst kennis met het Zandvoortse
leggen en een race-bolide bouwen. circuit en reed dus nog slechts verToen het wat lang duurde, zwakten kenningsrondjes. Maar U kunt erde geruchten af en in autokringen van verzekerd zijn, dat deze nieuU knnt toch ook rekenen en
ging men er zelfs aan twijfelen, of
we Japanse renwagen zal gaan
vergelijken !
het nog wel ooit zover zou komen. meetellen. Dit jaar nog op de NürMaar dinsdag j.l. was het dan zover! burgfing, in. Oostenrijk en in Mon20% KORTING
Zandvoort kreeg de wereldpri- za', want gelooft U maar niet, dat
meur, de nieuwe Honda raceauto, Honda dezo. kapitale wagen bouwde,
op alle
een Japanse 12 cilinder-wagen, was louter om er maar wat mee ,te gaan
stoomgoederen
per vliegtuig uit Japan naar Brus- spelen. Ik zie het er wel van komen,
sel gevlogen en werd vandaar naar dat het volgend jaar Japan met
mits gebracht en gehaald bij
Zandvoort overgebracht. Voor een deze racemachine gaat meedoen aan
kleine groep uitverkorenen toonde ' de races om het' wereldkampioenCHEM. WASSEIU.I r n
Honda" dinsdagmiddag dit. nieuwe schap en dan vanzelf opnieuw in
product van Japanse vindingrykheid Zandvoort zal verschijnen. Dat men
en vernuft op het gebied van for- dan zal gaan meetellen, staat voor
KEYSER
mule I renwagens.
mij vast en het blijft voor mij een
KERKSTRAAT 2ti - TEL. 2653
of het dan niet hetDaar stond ie dan, de fraaie grote vraag,
zal gaan als indertijd met de
Ook voor stoj»]Kig{*
roomkleurige bolide met de rode zelfde
die ver supeWULLÜM V.d. WURFF:
rijzende Japanse zon op de neus. Mercedes-renwagens,
Een racewagen, zo uiterlijk weinig rieur bleken.
„In Zanvert hebbe we gien
afwijkend van de Grand Prix waWoensdag en donderdag reed de
wurrempies in 't waeter,
gens, die we hier gewend zijn. „Kozende zon" opnieuw op ons cirDranken bestellen? OfifiO
allienig maer kwalle!"
Slechts" de zitplaats van de coureur cuit. In ons volgend nummer kom
Brokmeier bellenl L\J\)L
was' afwijkend. Geen stoeltje, doch ik op het geheel van dele- eerste

.WURF-PRAET'

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

-

Haltestraat 57 -

Zandvoort

Serie

1964

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ 895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties tnuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 189,ƒ 99,PHILJPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Radiatoren en
Plintverwarming
/TECHNISCH WEKJC'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

BADHOTEL
Het nieuwste hotel
aan de kust
Boulevard Faulus' Loot l
Telefoon 4941
Elke avond 8.30 uur

PIA BECK
en haar combo
in de Wiener Bonbonnicre
In de Bier- en Wijnkelder
elke avond 8.30 uur
de bekende entertainer

Wim Bos
met als speciale attractie:
" ', „ zingende bediening

's Maandags gesloten.

Dolf en Corry

HOTEL

B ar-Cab aret-Dancing

Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Van 24 t.m. 30 juli: elke avond 8.30 uur:
Het Italiaanse orkest

Dansen!

The Crazy Gentlemen
o.l.v. Franco Bologna
*
In ons internationale cabaret
en variété-programma:
Sonny and Richard
Comical act..

Manuela et Alden

Van 18 juli t.m. 13 september
het populaire
DANS- EN SHOWORKEST
HANS OVERMEER
met zijn

Holland-kwartet

Akrobatische dansen
Gerd Brothers
Akrobatiek

's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

heren haarverzorger

J

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

Een hoekje in onze showroom

/t
Stationsplein 15 - Telefoon, 3346

'•l

Wy vragen Uw speciale aandaobt voor onze
mooie sortering
CACTEEëN EN
VETPLANTEN
Grote collectie vaste planten
voor TJw tuin, o. a. Geraniums
en Begonla's.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

-

2424 - TAXI - Aütobëdrijven Rrnko - JfM\ SI2424
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14

Tevens Uw adres voor Uw

TELEFOOO 2060

Toiletartikelen

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Het speciaalVele soorten kamerplanten.
adres voor TJw BRUIDSGRAFWERK.
• . Bloeiende planten voor tuin en bloembak,
o.a. een grote sortering viooltjes.
:
Bediening-, prQs en kwaliteit, stemt Ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

SEIZOENOPRUIMING
Cloqué NACHTHEMDEN
Jansen & Tilanus
BABY DOLL's,, Jansen & Tilanus'
HEREN PYAMA's, korte broek
KINDERJURKJES, maat 58 t.m. 65

TELEFOON 2462

zoals zepen, shampo's, lipsticks, nagellakken,
After Shave's, Colognes' en parfums.
Ook een reeks

Zonnebrandartilcelen
in verschillende merken, zoals Nivea, Hamol,
Piz Buin, Tan-make up enz. enz.
Ziet de etalages!

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

,A L.

ƒ 6,90
ƒ 6,90
/ 5,95
ƒ 5,90

NÖTTEN

Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auio - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

Telefoon 4119

Gevestigd:
- 'l-V.^*?E. van der Linden

HALTESTRAAT 59

Gaat U naar 't duin,
naar het bos of naar 't strand?
Dan steeds onze rookwaar,
In tas, zak of mand!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

STOFFEERDER
INTERIEUR VERZORGER
Specialist in klassieke meubelstoftering
Brederodestr. 30 - Zandvoort - Tel. 02507-4973

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et.; kranten 6 et; plat karton en tijdschr. 4 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 .et.;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et.; lood 60 et.;
zink 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ15,- per stuk
Zaterdags tot l uur geopend. '
:
Wy zqn elke dinsdag1 in Zandvoort! . ,

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

Bekendmaking.
/' •
De burgemeester der gemeente
Zandvoort geeft kennis, dat de bij
besluit van provinciale stateu van 26
mei 1964, nr. III, vastgestelde partiële herziening en gedeeltelijke
intrekking van, het streekplan voor
Zuid-Kennemerland 1964, zoals een
en ander is vervat in de bij het besluit behorende kaart en voorschriften, en overige bijbehorende stukken, met ingang van maandag 27
juli. 1964, gedurende drie weken op
de secretarie der gemeente voor een
ieder, ter inzage zijn nedergelegd.
Hij vestigt er de aandacht op, dat
belanghebbenden, die zich tijdig met
bezwaren tegen het .ontwerp van
de partiële herziening en gedeeltelijke intrekking van het streekplan
tot gedeputeerde staten hebben gewend, alsmede zij, wier belangen
betrokken zijn " bij de wijzigingen
welke provinciale staten bij de
vaststelling in het ontwerp, zoals
dit ter-visie heeft gelegen, hebben
aangebracht, binnen een maand na
27 juli 1964 schriftelijk bezwaren
tegen de partiële herziening en ge'deeltelijke intrekking van . het
streekplan, gericht tot Hare Majesteit de Koningin, kunnen indienen
bij de minister van volkshuisvesting
en bouwnijverheid te 's-Grayenhage.
, Zandvoort, 21 juli 1964.
De Burgemeester voornoemd,
. VAN FENEMA.
PpKTERSDIENST: i
,
i. Inlichtingen'-'över'J de weekend-'
diensten--worden v verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.:. Zuster E. Reitsma,
Van Lennepweg 42, telefoon 2382.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s. Dr. J. W. Baljet, Kenaupark 13, Haarlem, tel.02500r14524
APOTHEKEN:
Tot 15 september a.s. zijn de beide
te Zandvoort gevestigde apotheken:
de Zandv. Apotheek, Haltestraat 8,'
tel. 3185 en de Zeestraat-Apotheek,
Zeestraat 71, tel. 3073, alle dagen
(ook 's zondags) doorlopend geopend

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE' KERK
Zondag 26 juli a.s. ! Adventskerk,
Leeuwerikehlaan,' Aerdenhout. ,
9 uur: Ds. P. J. O. de Bi'uijne.
Zandvoort, 10.30 en 7 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne.
;
HERVORMDE KERK
9 uur: Kerkdienst in de Duitse taal.
Voorg. Pfa'rrer Günther Schulze uit
West-Berlijn.
.
Zondag a.s. 10.30 uur:
Dr. G. Snijders, pred. tel-ïaarlem.
19 uur: Geen
dienst.
'.•~.-'...'
1
PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen i op zondag: 6.30,, ,7,30, •.
8.30, 9.30: (Hoogmis)".' 11. en .12:. uur.
Te 19.30 uur avondmis. In de week
H.H. Missen te 7, 7.45 en 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8, 9.30 en
11 uur. In de week om 8 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15 ;
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. H. Wethmar, Doopsgez. uit Zaandam.
'
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maariden juli' en
augustus geen samenkomst.
JEHOVAH's GETUIGEN ~
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.
, Boodschap óók
voor Zandvoort:
Zoek eerst het Koninkrijk
Godseen Zijn Gerechtigheid
en het andere zal U • bovén,dien geschonken worden.
De Bijbel, Matth.Evang.
De kerken van- Zandvoort groeten U
St. Oec. Contact..

Taxi 26OO
is toch betert

WASAUTOMATIEK

HALTESTRAAT

Voor Uw

op maandag en dinsdag

Fa. Blom
KRUISSTRAAT 6 - TELEF. 2127
Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.
"Voorzorgzegels worden aangenomen.
Wij geven ook Contantzegels.
Het bekende adres voor alle
HENGELSPORTBENODIGDHEDEN.
Thans ook verkrijgbaar maden en wurmen

AGENDA RAADSVERGADERING
dinsdag' 18 juli' n.m. ;8 .uur. . ,
1; Vaststelling nptulensyan de ver••••". gaderirig d.d.'.SO, junï0;1964.
. 2. Ingekomen/ s tukken; ;':;C'
3. Benoemingen, pritslagiën'r enz.
•4. Vaststelling besluit,:?;. houdende
bepaling dat een herziéning.:'van
. .het r/^uitbrèidmgsplanrin^höof d: ; zaakjenz. wórdt ^voorbereid;?'•: ..Si-; Ontiewóoribaary.erkïaring valide
'
6; vPreadyies; 'inïa'ke ;een:;-i:bèfoepschrift van J; ;PilmèrT;i tegen, een
-."•' afwijzende beslissirigc-,van" burgèmeester en wethouders 'op een
verdoek om ontheffing; van een
•-• verbod, opgenomen ; in de winkel- en bedrij venverordening.
7. Voorlopige "vaststelling uitgaven
openbaar .kleuteronderwijs over
1963. '
'8. Stichting gymnastieklokaal t.b.
van de Hannie Schaf tscnool ?en
de Mariaschool. ' ' " ~-•'-.•*~ ]
9. Bouwrijp ,maken terrein aan 'de
M. Molenaarstraat .en de Cor'
nelis van der Wefffstraat. . .•
10. Huurverhoging: gemeente-eigèndommen.
11. Kretliet aardgasvoorziening.
..
12. Rondvraag. ..... '"'.~" - v - ' ;

is de

in de

voor olie en kolen
en alle benodigde huishoudelijke artikelen, naar

- 'Dankbetuiging:' ' ' - ^ '-r
Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij .hét overlijden v a n " onze lieve";.,Zusfer,
Behuwdzuster en Tante i ,
>
ELISABETH ZWAANENBÜRG
betuigen wij U^nzeiöprëchfé-dahk.
:• ;""-.' •'""•;•'
ram:;Zwaarienburg.
Zandvoprt,'. juli .19643 ']'_: • ''';'£'•:'
,v. Östadestraat 4. .v,... :"".V . ':",".

Tot eind augustus

Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (b|)
geen gehoor Zandvoort: 3763)'' Haarlem

Koelkasten
Wasmachines
Convectors

Dankbetuiging-. •
Voor Uw hartelijk bewijs van be• langstelling ; bij "het; zo .plotselingheengaan van mijn lieve vrouw ;en
onze zorgzame moeder en ^grootmoeder, . •~.'. >••-•
JOHANNA JOSEPHINA. :
• -••' .: JANSSEN-PLANKMAN" :.
betuigen wij U hierbij • onze' weigemeende dank.
•
Uw blijk van medeleven heeft ons
veel troost gegeven. - - ;
;
Uit aller naam:
..
. . . . . ; ; P. J,-.-, Janssen'.
Zandvoort, juli. 1964...; •.• /
Koninginneweg 30.
•
l

Vraag proefrit bij:

V

N.V. A U T O B E D R I J F

PARALLELWEG 32

VAN
Y P FR F N
W M 11 I l t > l \ L l l

TELEF. 2391

ZAND V O O RT

De meest- '
comfortabele
wagen van
zijn klasse.
De pittige
motor, de
uitstekende
remmen en het
uitzonderlijk
goede uitzicht
maken van de ,
Simca 1300*
een veilige
auto.

geopend tot 22 uur

Waar moeder verse kip
serveert smult iedereen

POELIERSBEDRIJF
CAS VAN BENTEN

The Coca-Cola Export Corporation
Depot Zandvoort, vraagt

mannelijke
kracht
voor los- en laadwerkzaamheden.
Aanmelden: Haarlemmerstraat 13, Zandvoort.

BRAADKIPPEN
SOEPKIPPEN
BRAADSTUKKEN.
Alles uit eigen mestery.
WEEKEND-RECLAME:
EIEREN, zó van de boer, 10 stuks . . . . . f 1,29
KIF VOOR DE SOEP 500 gr. ƒ1,75
Iets nieuws: KIP-CROQUETTEN! . . 35 et. p. st.
Thans ook VERSE KIP AAN 'T SPIT
'/t kip ƒ2,75; »/, kip ƒ5,-.
STATIONSSTRAAT 2a - TELEFOON 2358
ZANDVOORT
Wij bezorgen Uw bestellingen ook thuis.

• '*l*!;

£>

• :5"-> 'i'^-

•i.^!i;45.

««*>%•>,, - • *•* - .^r . 'ï^rjlgllteilfe
_ - .

. .

,v

'•"IAT

Jongens en meisjes,

'•:,-

.5:-i%*2"'

v.;*- -'* ?*&^a*|S«!"*Jp*SJ'.ïi;. >'••••"

V °i?fe ^••^^fcte^'^S^^i

neem deel aan onze grote

strand\vedstrijden

A'

op donderdag 3O juli in Zandvoort, om .3 uur

een goed horloge...
een beste vriend

Hardlopen, -wedloop met hindernissen, zaklopen en \
vele andere leuke spelletjes.
~y.
^,

OLMA horloges zijn kwaliteitsprodukten der Zwitserse
horloge-Industrie.
OLMA geeft U een grote keuze
In modellen,
In prijzen vanaf f 56.-

^ ^ «k; ^ ;
^è'>-'-s;i^i> ./.g:'

Prachtige prijzen voor A L L E deelnemers! :1f.....
Xne jongens en meisjes van 4 tot 14 jaar kunnen

Gratis deelnemen "*. H ""'"* -=

j . , , . ; » : ; tegen inlevering van l wikkel van een pakje '*^^
Victoria biscuits/waf els,
.
óf van 3 omslagen van Victoria repen.

OLMA horloges koopt U In
blj-de-tljd-zljnde zaken.

OLMA

M wc. de. nieuwste.

C. Waaning

SALON DE COIFFURE

Erkend horloger
Kostverlorenatraat 68

'Sft

Telefoon stort

Haltestraat 63 - Telef. 2214
,' , . Maandags gesloten. ,

Aanmelding;
yS-^g?^' ••.:•••••.-..?.rr ;,^J

"•"*•••^

-

- , . .•,.-.-,

*

•»*. .

op de dag van de wedstrijd, tussen half 11 en -%u'.
12 uur 's morgens aan de Reclamewagen van
Victoria bij het strand.

Dit strandfeest wordt jullie aangeboden door de N.V. Biscuit- ie Chocoladefabriek.
^,i «-«**j MVICTOBIA" te Dordrecht, j ^ ^
ZOMEB1904I
.^i .^i^yipKlC^..,..:^.-.'^*!; ^1 VK,,,Al^l:fl:SiSfll;Z

Electro-Radio \ k
Technisch Bureau

llÜIÖ EN TlLEVISIË
PHILIPS.,,-

ERRES

BLAUPUNKT-

J.KËUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE'aan alle';
radio- en televisietoestellen.

Koelkasten - Stofzuigers;

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914
Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

Geheel nieuw! ADUPLAST, spuitbare plastic (96 )

Autoverhuur
ZANPVOÖRT

Enig in Nederland - Maakt Tectyl en Bittak in één klap verouderd
ROESTWEREND

- ; , , - . . . . ...VERHUUR VANOPELS . "..-• 'l'
/;en.VOLKSWAGENS met roldak

;

;

'ZUUR-' én Z O U T BESTENDIG
., (Neemt .u zelf gerust een flesje zoutzuur
J mee!)
'~,."~
* •'
•-HITTE-;en-VORSTBESTENDIG

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580:";Indien-gesloten^ 3283.

BLADDERT; NIMMER

•

GROTE HARDHEID

een goede zonnebril

^'" -"^

' '-

• '

Bekroond met de Ere-prijs,
Gouden prijs en,Bronzen prijs
op de ,,,-,,,,<;.< .";
, 13e Internationale
uitvindersbeurs Brussel 1964

GROTE SLIJTVASTHEID

mét

;

Laat uw wagen voor de winter nog plastificeren
TOT SEPTEMBER ZOMERPRIJS
ALLEEN-VERTEGENWOORDIGING VOOR ZANDVOORT EN OMSTREKEN V

.GDSUNGLASSES

OPTICIEN
A, G. SLINGER
q

' ' Gediplomeerd opticien
*"~
GROTE KROCHT;20 , . . , TELEFOON 4395
'Leverancier, alle ziekenfondsen.

Boulevard de Favauge 10 - Zandvoort ^

;

Naast onze HOLLANDSE nu ook
-,
7
INDISCHE KEUKEN, onder leiding
van Javaans-Chmese koks ^ ƒ">
T
Wij bfeten%aEf®ener v^%è?S^Sr
verwende gastronoom wenst. *^

Teleff. 2424
TERRASSTOELEN
keihard
gemoffeld, stalèn:franie: met iplasticdraad, iti'4. kleuren," per
stuk ƒ 19,—. Bij' afname
24 stuks^20»Ai- j korting.^
Prachtige"; zwareiü^ïig-'y
stoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoèlen .. •.. ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS
Joh. v.d.Voort, Plantage
.Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020: - 50667
947406.

-|
'

* Dank zij alleen tevreden klanten
HEEFT Ü AL EÉN PROEFRIT GEMAAKT?

Bert geeft de
hoogste waarde!

U ziet het op z'n best
met PHILIPS TELEVISIE

MONOPOL1
^VRIJJDAG-;24;JULI;,,-;, 8iUUR • +

; :
"]ï PHILIPS •nieuwe PORTABLE : >-• • •"••
-. •.: •--. . .RADIO-GRAMOFOON. /199.—
••""•"
Eventueel izonder aanbetaling-,
. PHILIPS nieuwe PORTABLE .......... ƒ 99 : . .; -*rincl.
oortolefoon en lederen tas.
.
:
" PHILIPS
nleüwstë/'PORTABlJE : ;
'• ^ !
r
l ,i#' '. met f.m. eh antenne •..''. ....... ƒ 189,' Uw„ oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Wij "regelen, dèsgewensti op prettige wijze de be. talingj met; U. Komt U eens kijken en;luisteren?
:
r :
' ; Ü : Erkend' Philips Service -Dealer- ;'.
.v . • voor. Radio en -Televisie. ",.
'"""'' '''•''' PHILIPS SPECIALIST " ' ' " ' '

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

Schandaal in het
meisjespensionaat

Automobielbedrijf Jac. Versteege en Zn.
PAKVELDSTRAAT '21

(Toegang 14 jaar).

TELEFOON 2323

ZATERDAG 25 en ZONDAG 26 JULI - 8 UUR.

Steeds méér mensen ontdekken, dat in de; verkeersdrukte
van vandaag eri voor de vrije
weekends de fiets onmisbaar
is!. Fietsen gaat veilig en
vlug Fietsen'is gezond! '"''
Kies bij ons uit een ruime
sortering de flets naar uw
eigen smaak iï:> _.,.,

TE KOOP:
:
een Hand Naaimachine.
NA A I M A C H I N E S
Reparatie, taxatie, inruil.
W. Drayerstr. 12, Tel. 3751
Vanaf ƒ 9,- per maand
huurt U thans een wasmachine met , recht van.
koop. Geen vooruitbetaling
VELO, Rivier Vismarkt 3,
Haarlem, tel. 10117.
VELO, Zeestr. 37, Zandvoort, tel. 4590.

. Ry wielhandel.' ~ . - ! ) » '
JAC;.VERSTEEGE .& ZN. Adverteert in dit blad
Pakveldstr. 21.;- Tel., 2323

:

BEZOEKfc;l- ^;*
..'•-'-

Waarvoor mannen
in de rij staan

Bossa Nova
strandjurken

DAGELIJKS 'MATINEE - 2.30 UUR

-Róbert en Bertram
Willi Millowitch - Vico> Torriani.
Twee vagabonden van het vrolijke avontuur in
een kleurenfilm voor de hele familie.
(Toegang alle leeftijden).

Tydelijk extra goedkoop .......... T H j
DOE EEN GOEDE KEUZE!
HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS ï
dat is het devies van:
Bad- en • strandkleding •»
•
- - KERKPLEIN (midden in hefr dorp)-

?
j'

Clif jf j>Ricliï»rd sJRorthemden van ƒ 9,75 NU ij

Slagerij D. BOON
-SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON' 2939
.
ZANDVOORT
Onze sortering vleeswaren is enorm.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

Kerkstraat 11

o!ie-, kolen- en
gashaarden

De gehele dag
geopend
,

MAANDAG 27 en DINSDAG 28 JULI - 8 UUR
WOENSDAG 29 JULI - 8 UUR

Normale prijs ƒ 17,90.

-. Automatens pee l zaal

V

MARIANDL
Conny Froboess - Rudolf Prack - Waltraut Haas
Hans Moser. Romantiek, melodie en liefde in
een vrolijke kleurenfilm.
(Toegang 14 jr.).

"(
Hanne Wieder - Gustay Knuth
Een „verdorven" vrouwtje in-een. „fatsoenlijk"
stadje'.
,
.(Toegang 18 jaar).

GROTE KROCHT 18

TAXI 2600

Gezelligheid!

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. per bg. Tijdschriften
en kranten 5 et., karton 4 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 55 et.; roodkoper ƒ1,85; geelkoper ƒ1,30.
alles per kg. Tapjjt en géwatt. deken 8 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2815

Doorknoopmodel van denimstof, met zakken
en ceintuur in een aantal uni-kleuren.

V. W. - OPEL - TAUNUS 17 M

"'", •*•;

l::

De kleine winkel met het grote assortiment!
, aa. PORTEMONNAIÈS - PORTEFEUILLES
"REISTASSEN - ACTETASSEN
DIPLOMATENTASSEN - CLIPPERTASSEN - SUèDE HERENVESTEN
Dames en Heren suède en Nappa jasjes
NON-RUN KOUSEN
MICRO-MESH KOUSEN
89 et.
Kunstzijden SHAWLS in div. dessins.
' Komt U vrijblijvend eens kjjken!
.

HET ADEES VOOR U!

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
Bestel heden' b« ons uw nieuwster PHILIPS
Televisie,'JJ'bent dan .verzekerd van een prima
;:
;;.-'- ' - ontvangst. . •
t„
PHILIPS-TELEVISIE'48 cm;'beeld v.a. ƒ.728,of••''.ƒ 7,50 per; week na de eerste betaling. • •
PHILIPS TELEVISIE 59,cm. beeld vanaf ƒ898,of ƒ.9,50 jper_?.wêek na de. eerste betaling. •'
' PHILIPS'RA'Dlb. 'PHILIPS ^BANDRECORDERS

PipSTSyRAAT 12
(tb. Consultatiebureau)

«LEBRU»

Lompen 30 et. .Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en..géwatt.
deken 8 et; Bedvëren 25 et.
Me talen ;• rood .koper 200 et.
geel koper 135 et., lood 62:
et, zink .SSj'ct.':;; Allès;p.:':kg: :
POTGIETERSTRAAT. 32
TE Li 4376' '.;• ' ,;•••;:•
- U belt,-:.wij"k6men!;';"''

Populaire pryzen!

De Olympische
Spelen in Tokio

Telef. 2424

«LEBRU

""'-' . ' • "

,Wij vragen Uw speciale aandacht
voor onze
HONGAARSE GOULASH
:
ën diversc'KIP-MENU'S.

PHILIPS

A U T O B E D R IJ V EN R l N K O -

Het grote succes *

Een kostelijE"ëtihlié^en-een gezellig
"uitzicht"op zee'

Wij verwachten U gaarne.

-

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M.iJAARSMA - HOENSON - ETNA;e.a.
GASFORNUIZEN
EN KOOKTOESTELLEN
. . . . . . u ••
'.; • ' • . •
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
;; ;
' ' ' " '••" ' ' e.a.

Sfeer!

De nieuwste speel-autbmaten

.

GESLAAGD?
Schoolboeken bestellen l
Boek-'en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KÖPER-KOREMAN
i

TOLWEG 18 - TELEF. 4321

KERKSTRAAT 9
ZEESTRAAT 44 -

TELEFOON 215O
TELEFOON 2254

:

l

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

EEN TAXI?

„BROKMEIER" A° 1896
Dé speciaalzaak In wjfnen en gedistilleerd

Voetkundige

Siks-koekjes

voor de slanke lijn!
Uw maaltijd In een koekje!
Drogisterij-Parfumerie

Bouwman
Gedipl. drogist
Oranjestraat 7 - Telef. 2327

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. i 02 70

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.
Bij contract belangr. kort.

AMANDA BALKE
MODERNE WAGENS

Vraagt naar onze speciale wjjnaanbiedingen!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

SOHOONHEIDSSPECIALISTE
Pcdicura - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

In de AH-f'Malen 2000'tot 7000 artikelen

3 nieuwe
PMC
premiee en

Dr. G.J.J.Veening

uit het enorme Albert Heijn-assortiment

LONGARTS

Geen spreekuur
tot 3 augustus.

pakmaar-mes
prijzen

SPECIALE AANBIEDING
^\
geldig t/m woensdag 29 juli
FIJNSTE DELICATA

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid I
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164
Bö feest of party,
LEFFERTS dranken erbQ!
Telef. 2254
Telef. 2150
Voor winter en zomer, een
goed BED voor de dromer!

J. van den Bos
woninginrichting
Bilderdükstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

S punten
van belang
* Moderne coupe
*
*
T*T
*

Solide stoffen
Perfecte
afwerking
Veranderingen
gratis
Uiterst scherpe
prijzen

Dat vindt U bij:

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HEREHKLEDIHG

KERKSTR.20 • TEL:3136
Wij brengen U een ruime
keuze in:
COSTUUMS
COLBERTS
PANTALONS
REGENJASSEN
OVERHEMDEN
WEEKENDERS
PULLOVERS
TRUIEN
KHAKI PANTALONS
SHORTS
JACKS
DASSEN
SOKKEN
SHAWLS

etc. etc.

Assurantie Kantoor

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle "van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3652.
TE KOOP: Modern bankstel (bank tevens slaapbank) i.z.g.s.t. Compl. m.
kussens on dekens. v.d.Lint
Herenstraat l, telef. 2859.
Zoekt TI een BABYSIT?
Bel 2472!
TE K O O P : Jongensfiets,
(3-6 jaar) en kinderwagen.
Zandvoortselaan 169.
Huur een wasmachine of
combinatie. Zeer gunstige
voorwaarden. Geen vooruitbetaling.
Recht van
koop. VELG, Rivier Vismarkt 3, Haarlem, tel.10117
VELO, Zeestr. 37, Zandvoort, tel. 4590.
TE KOOP: Houten strandhuisje met inboedel; ook
geschikt voor tuinhuisje;
6 x 3 m. K.V.A. Tent 281,
(onder Toko).
SCHILDER
vraagt binnen- en buitenwerk. Br. no. 2-7
bureau van dit blad of
telef. 02500 - 16310.
2e PROGRAMMA
zonder uw toestel omtebouwen (al Is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
programma.. Met garantie,
gem. betaling Antennebouw
J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel. 4307.
TE KOOP: Schotso Collie,
2 mnd. (Lassie), kamp. afstam ƒ100,-. Tel. 070-725793
Woninginrichting
HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.
VET HAAR . . .
herkrijgt snel zijn juiste,
zijde-soepele
structuur
door Marchal speciaal
shampoo, met het prachtige Vlta F erin.
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107
heeft het!
Vraag gratis brochure!
Autobedrijf
VAN YPEREN N.V.
te Zandvoort, Parallelweg 32, Tel. 2391 (02507)
heeft te koop:
Simca 1000, demonstratiewagen, 5500 km. gelopen.
ƒ 4.950.—
Simca 1300, demonstratiewagen, 6.500 km. gelopen.
ƒ 6.48S,—
Simca 1000, raceklaar
/ 4.950.—
Austin Healy, type 3000
jaar 1961
ƒ 7.500,-

CHOC. REPEN
butterscotch

NU

melk, puur, mokka,
extra bitter . . . NU
hazelnoot of
sinaasappel/
hazelnoot . .

NU

8

voor

7

voor

6

ANANAS Queen shaivé sciiuven . 2
SPERZIEBONEN
i/a blik
APPELMOES
*/i blik
DOPERWTEN middel-fijn . . . V
GELDERSE HAM
150 gram
GELARDEERDE LEVER.... 100 gram 49
BOTERHAMWORST . . . . . . 200 gram 49
LIMONADESIROOP Jaffa Gold . . . flesl.'5
AH-APPELSAP helder
fles
68
SINAASAPPELSAP
fors blik 79
AH-6'/2 PILS
in beter-bier-blik 49
.ZAANSE KOEKEN . . . . doos 18 stuks 59
BLANKE TONIJN in olie ... per blik 79
GEBR. GEHAKT
blik 4 ballen 85

Weekaanbiedingen

NIEUW!

PANNEKOEKMEEL ta« ^S> «™,
*IJSPOEDER ""'"^oo^ (8 portics)

58

GELDIG T/M WOENSDAG 29 JULI

KOFFIEMELK
.......
3 blikjes^ 88
LUNCHEON MEAT blik 200 gram 7? 69
RIËSLING x SYLVANER'62 fles

*In een groot aantal AH-fillalen

MACQUEEN THEE pakje 100 gram 76
OPLOSKOFFIE BONGO . pot 50 gr. 1.77
ROSE ZALM hele moot ..... per blik 1.19
TAFELBESCHUIT
grote rol 31
AH-MAYONAISE ......... per tube 49
PANEERMEEL
per pakje 23
AH-CAKES
...............
5 stuks 59
AARDBEIENJAM nieuwe oogst p. pot 99
KOFFIEKOEKEN . . . . doos 12 stuks 85
ECHTE CHOC. HAGEL . . 500 gram 1.39
WIENER KNAKWORST bl. 10 stuks 98
AH-PINDAKAAS Ie kwaliteit per pot 85
SHERRY PALE medium dry perfles3.75
FIJNE SNIJWORST
100 gram 49
CAVELLI VERMOUTH ..... Iiterfles2.98
SEVEN-UP
..............
grotefles 69
MALS ROOKVLEES
100 gram 59
SMEERKAAS 40+
per pakje 32
LONDON TONIC ........ . . literfles 85
REUZE ONTBIJTKOEK... 69 GRAPEFRUITSAP. fors blik 79 ZANDRINGEN.pak250gr. 69
ZAANSE KORSTJES.. 6 st. 30 MAÏSKORRELS
blik 98 EIERKOEKEN doos 18 stuks 79
SNACK STICKS Patria zakje 25 RIOJA Spaanse tafelwijnfles1.75 WINDSORBISKWIE gr.ro© 59
NIBB-ITS ... grote zakj 70 en' 80 COCKTAILWORSTJES
THEEWORSTJE... per stuk 59
POTATO CHIPS.. per zakje 25 Albert Heijn ... blik 19 stuks 98 CHOC. TABLETTEN 100 gr. 48
PAPRIKA CHIPS . per zakje 30 TcVé'zoute PINDA'S 450 gr. 98 ROLLEN DROP ____ 2 voor 29
LIEBFRAUMILCH.... fIes2.25 INSTANT PUDDING pakje 30 KATJESDROP. zakje 100 gr. 42
GESN.ASPERGES.... blik 89 DELICATA FRUIT . . . zakje 45
KAR VAN CEVITAM .. f les 1.80 LEVERPASTEI Zwan 3 bl. 89
THEEZAKJES
AH-LUCIFERS ....perpak 25 KAPUCIJNERS .... 1/1 blik 69
MacQueen
doos 20 st. 85
TANDENBORSTEL
25 PLATS DU JOUR.. 1/1 blik 1.79
49 HARINGintomatensaus2bI. 75
CAFÉ NOIR
per pak 55 AH-VISCOSE-SPONS
CHOC: PASTILL'ES .... rol 69 KOKOSBROOD ..200gram 49 GESN. PERZIKEN . 1/1 blikl.29
AARDBEIENnieuweoogstbl. 50
AH-PEPERMUNT . 2 rollen 29 MARGARINE
pakje 39 ZWARTE BESSENGELEI pot 98
ANANASBLOKJES 175 gr. 45 Silver Queen
blik 250 gram 98 SANDWICH SPREAD
FIDALGO RUBY PORTfles4.20 VITOL
per f les 79 Heinz, • ............. flaconl.10
CORNED BEEF blik 340 gr. 1.69 AH-SLASAUS
SOEPBALLETJES 2 blikjes 99 MELKPOEDER ....sachet 69 CRABMEAT . blik 220 gram 3.49
APPELSTROOP . .per beker 62
DE P MC IN DÉ P R A K T l J K
ROZEBOTTELJAM per pot 99
Mevr. D. Luijendük-Luijendijk. Adm. de Ruyter•weg 196'", Amsterdam, is sedert '32 klant van
AH. Zij heeft van de PMC een koelkast, ven.
tilatorkachel en schrijfmachine Triumph Tippa.
Haar oordeel: "Uw winkelwaar en premies (van
hoge kwaliteit naast lage prijs) wierpen mij weer
2 chequeboekjes in de schoot, zodat ik wéir een
keus kan maken uit de vele premies l"

Doelmatige vorm en verfijnd
roosdecor op het helderwit,
mooi matglanzend porselein
zijn kenmerken van deze nieuwe, prachtige PMC-premies]

9-delig Theeservies
Een sierlijk .servies met mooie
theepot, zes plezierige kop en
schotels, fraai melkkannetje en
suikerpotje, alles met sierlijk
roosdecor.

Vergelijkbare winkelwaarde 133.Sestelnurnmer 300

CLUBPRIJS

' In FMC-chequea

10-delig Ontbijtservies
Zes ontbljtbordjes, twee ovale,
vleesschaaltjes, een flinke broodschaal en bovendien een fraaie
botervloot, waarin een pakje precles past.
Vergelijkbare wlnkelwaarae 144.Bestelnummer 3.1*

CLUBPRIJS

In PMC-chcquea

23-delig Tafelservies
Zes diepe, zes platte en zes CLUBPRIJS
dessertbordjes. Daarbij nog twee
flinke dekschalen, slaschaal, juskom en ovale vleesschaal.
Voor feestelijk eten!
Vergelijkbare winkelwaarde 196.Bestelnummer 320 152<. fa pMC-cheques, rest contant
ZIE DE SERVIEZEN IN KLEUREN
In deze advertentie kon slechts één serviesonderdeel
worden getoond. Vraag.in de AH-winkel de kleurenfolder
waarin alle drie serviezen staan afgebeeld.

Kom ook naar

Albert Heijn

W O N I N G R U I L
Wie wil zijn grote of grotere woning (geen flat) ruilen tegen een woning in
de Da Costastraat. Br. no.
6-7 bureau van dit blad.
WERKSTER GEVRAAGD
2 ocht. p.w. Telef. 3280.

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3391

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Voor alle
verzekeringen

Bakker v.d.Werlf
Gasthuisplein 3

Telef. 2129

Kwalitatief steeds vooraan
Rund-, Kalfs- en VarkensslafferU

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze
GROTE SORTERING VLEESWAREN!
Zaterdug-refclame:
l blikje Weense Knakworst . . . . ƒ1,15

BU feest of party,
LEFFERTS dranken erbQ!
Telef. 2254,
Telef. SIM

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 416«

:ÏL
f
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Eerste zomerbijeenkomst
In de Hervormde kerk aan het
Kerkplein had de stichting „Oecumenisch Contact Zandvoort" woensdagavond 3.1. de eerste zomerbyeenkomst in dit seizoen georganiseerd.
De belangstelling ervoor was verheugend groot.
De dienst werd ingeleid door kapelaan A. Duin van de Parochie St.
Agatha te Zandvoort met gebed en
het lezen van een gedeelte uit het
Evangelie van Johannes.
Na het zingen van enkele Negro
Spirituals met
gitaarbegeleiding
door het duo „The Sea horses", besteeg Ds. F. H. Veenhuizen, Gereformeérd predikant te Overveen de
kansel, die sprak over het onderwerp: „Bij' God en in Zandvoort is
alles mogelijk".
Op bezielende en indringende
wijze wees deze erop, dat dit gevleugelde gezegde in Zandvoort, op
twee manieren kan worden uitgelegd. Het kan voortkomen uit een
zeker enthousiasme over hetgeen
men in. Zandvoort weet te bereiken,
doch anderen gebruiken het om hun
misnoegen te kennen te geven over
gebeurtenissen van twijfelachtige
aard, die slechts in deze gemeente
mogelijk lijken. Hetzelfde geldt voor.
God Zelf.
De gelovigen weten, dat bij God
niets onmogelijk is, doch de ongelovigen vragen zich verbijsterd af,
hoe iemand aan een liefhebbend
God-kan geloven, die toestaat, dat
onrecht, ellende en verdrukking,
rassenhaat en ondervoeding deze
wereld teistert, een wereld, waarin
oorlogen en concentratiekampen
blijken te kunnen bestaan, Teruggrijpend op Gods Openbaring in de
Bijbel "wees Ds. Veenhuizen' er
daarna op, dat God de mens in deze
wereld schiep, met een eigen vrije
wil-om lief te hebben of te haten,
God .wilde geen robot, doch een
mens.met een.vrije-keuze.^Doch de
mens verkoos de duisternis boven
het licht. God evenwel-bleef doorwerken en doet dat tot op de huidige dag nog altijd om een nieuwe
wereld 'te -brengen op-, deze oude,
verdorven aarde. Dat dit mogelijk
is, bewees Hij op Golgotha, waar
Zijn. Zoon boette deed voor het onrecht, dat de mens Hem aandeed en
daarmee maakte God een onmogelijkheid mogelijk, namelijk het effenen van de weg .naar deze nieuwe
wereld, die slechts gelopen kan
worden in het geloof en in het
eren en liefhebben van God boven
alles.
Na een tweede- optreden van het
duo „The Sea horses'', het. gezamenlijk zingen van de Geloofsbelijdenis
en samenzang, besloot kapelaan

Duin' het samenzijn met het uitspreken van de slotzegen.
Vuurwerk—•
Ook het vuurwerk, dat daarna
om tien uur volgde op het strand
voor de Rotonde, zou staan in het
teken van de Oecumene, hetgeen
echter niet het geval bleek te zijn.
De tijd van voorbereiding bleek
daarvoor te kort om _het slotstuk
tijdig gereed te hebben, zodat dit
nu zal geschieden na de volgende
bijeenkomst, die op woensdag 19
augustus wordt georganiseerd.
Intussen trok ook dit tweede, seizoenvuurwerk grote belangstelling.
Duizenden hadden zich een plaatsje
veroverd op de Boulevards, vanwaar men een bijzonder fraai gezicht heeft op dit altijd weer imponerende spel van vuur, licht en
kleuren tegen een achtergrond van
een met witte schuimstrepen bedekte zee.
Het slotstuk: „Tot ziens op 29
juli", omgeven door lichtfonteinen
en daverende luchtbommen, was
daarna het bewijs dat Zandvoort
zich thans midden in het hoogseizoen bevindt, een seizoen, dat tot
nu toe alom in de badplaats grote
tevredenheid bracht, niet alleen bij
de neringdoenden, doch ook bq de
zeer vele gasten.
,
K.
EENRICHTINGSVERKEER OP
ZUID BOULEVARD EN IN
BREDERODESTRAAT
De Hoofdinspecteur van politie
Zandvoort maakt bekend, dat op
grond'van het bepaalde in artikels
van het
wegenverkeersreglement
het algehele wachtverbod voor de
Seinpostweg en de Boulevard Paulus Loot (Zuidfaoulevard) tijdelijk
gewijzigd is in een wachtverbod
voor de zuid- respectievelijk oostzijde.
-> .Tevens- is^ de-Boulevard - PaulusLoot gesloten verklaard voor het
Verkeer met alle voertuigen, rij- en
trekdieren en vee in de richting
zuid-noord en de Brederodestraat,
voor wat betreft het gedeelte tussen
de genoemde Boulevard en-het
Groen van Prinstererplein zuidzijde,
in de richting noord-zuid.
Dit betekent dus dat éénrichtingverkeer is ingesteld over genoemde
wegen, zodat thans de gehele Zuidboulevafd (met inbegrip van de
Seinpostweg) en het zuidelijke gedeelte van de Brederodestraat (tot
aan het Groen van Prinstererplein)
slechts in één richting mag worden
bereden.
Deze maatregel is tijdelijk en wordt
weer ingetrokken zodra de grote
seizoendrukte voorbij is.

GEEN BELANGSTELLING
Bert Brugman's Nederlands Marionettentheater te Blaricum, dat
tot l augustus middag en avondvoorstellingen zou geven in veilinggebouw „de witte Zwaan" bericht
ons, dat wegens gebrek aan belangstelling het geven van deze voorstellingen moest worden beëindigd.
Enigszins bitter heeft men in dit
verband erop gewezen, dat ia Zandvoort blijkbaar voor culturele aangelegenheden weinig of geen belangstelling is.
Misschien is daar wel iets van
waar, hoewel zon-overgoten warme
zomerdagen, zoals wij die thans beleven, niet bijzonder geschikt zijn
voor het geven van dergelijke voorstellingen, hoe hoog wij de kunst
van Bert Brugman ook aanslaan en
hoezeer wij er reeds meermalen van
genoten hebben.
Laat men zich eens in verbinding
stellen met de stichting Culturele
kring 't Helm voor de komende wintermaanden.
IN ZEE VERDRONKEN .
De 41 jarige monteur Nicolaas
Renz uit-Amsterdam, die met zijn
echtgenote reeds enige jaren achtereen in een caravan verblijft in het
carayancamp van de heer Molenaar
aan'de verlengde "Haltestraat te
Zandvoort, ging in de nacht van
zaterdag op zondag om drie uur
zwemmen in zee aan de kop van de
Zeestraat.
Een vroege. (of late) • wandelaar
vond zondagmorgen omstreeks half
vijf zijn ontzielde lichaam aangespoeld op het strand op ongeveer
dezelfde hoogte als waar hij in zee
was gegaan.
Vermoedelijk is hij het slachtoffer geworden van de daar aanwezige mui,"die enkele weken geleden
ook reeds het leven kostte aan een
Duitse badgaste terwijl er vorig jaar
op dezelfde plaats een Duitser verdronk. Ondanks het feit, dat het
slachtoffer- een- geoefend' zwemmer
was en de aanwezigheid van de mui
door waarschuwingsborden is aangegeven, heeft de zee opnieuw op
deze gevaarlijke plaats op fatale
wijze toegeslagen. .
GESLAAGD

Voor het eindexamen N.O.I.B.
(Nijenrode) slaagde onze plaatsgenoot de heer J. H. Reurts.
• Voor het eindexamen vier jarige
E.T.S. (Electro technische school) te
Amsterdam slaagde de heer N. van
Dijk. Als bijzonderheid kan hierbij
nog worden gemeld, dat zijn schriftelijk examen zó goed was, dat hij
van het mondelinge gedeelte werd
vrijgesteld.
In beide gevallen, onze hartelijke
gelukwensen.

Z A N D V O O R T E R S
. Op l augustus a.s. zal het vijftig
jaar geleden zyn dat de heer J.
Jissink, thans reeds vele jaren opzichter van het Zandvoortse tentenkamp en beheerder van de politiepost in dit kamp, in overheidsdienst
zijn entree maakte.
Ongetwijfeld zal dit unieke jubileum, - mede1 gelet op de grote po,pulairiteit die de heer Jissink nog
altijd geniet, hem op zijn jubileumdag niet onopgemerkt voorbijgaan.
De heer Jissink werd geboren op
4 oktober 1887 te Weststellingwerf
in-Friesland. Na in 1907 voor negen
maanden in militaire dienst te zijn
geroepen, volgde op-l augustus 1914
opnieuw een oproep tot het vervullen van deze dienst, thans ingevolge
het mobilisatiebevel. Vanaf die tijd
is de heer Jissink niet meer uit
overheidsdienst weg geweest, zij het
ook dat hij de Koninklijke wapenrok in de loop van de jaren verwisselde voor die van de politie.
' Na als militair in Twente en Brabant gelegerd, te zijn geweest, werd,
hij in 1916 benoemd tot militair
hulpcommies in Zevenaar, welke
functie hij tot 1921 vervulde en waar
hij een bijzonder avontuurlijk leven
doormaakte.
• *•
' In september 1921 volgde zijn benoeming tot agent van politie in

Zandvoort, waar hij als opperwachtmeestcr-agcnt in 1946 werd gepensioneerd. Daarmee was echter zijn
carrière in overheidsdienst nog lang
niet afgelopen, integendeel.

C

„OPA JISSINK" l augustus
50 jaar in overheidsdienst

Nadat hij 14 dagen van vakantie
had genoten, deed burgemeester H.
van Alphen weer een beroep op hem
door hem te verzoeken op te-treden
van 15 september tot 31 maart als
controleur van de hondenbelasting
en van l april tot 14 september als
beheerder van de politiepost in het
tentenkamp aan het Noorderstrand,
daarbij tevens optredend als opzichter over dit kamp.
Tot 1961 vervulde hij eerstgenoemde functie, zijn positie bij het
tentenkamp bleef, ondanks zijn 77
jarige leeftijd tot aan'dit ogenblik
nog altijd gehandhaafd en noch zijn
superieuren noch de tentenkampbewoners zouden hem gaarne zien
gaan, want de heer Jissink, „opa
Jissink", zoals hij algemeen door de
kinderen in het kamp wordt genoemd, geniet nog altijd een grote
populariteit door- zijn prettig op-

treden, zijn onkreukbaarheid en
hartelijkheid.
Indien, hem de gezondheid on vitaliteit die hij nu nog geniet, blijft
toebedeeld, denkt de heer Jissink er
niet aan, zijn functie als kampopzichter eraan te geven. Integendeel,
hij hoopt nog wel enkele jaren als
zodanig te kunnen meelopen, een
voornemen, dat stellig door de tentenkampbewoners van harte zal
worden toegejucht.
In januari j.l. overleed zijn vrouw
waardoor zijn leven eenzaam werd
en zijn levensavond moeilijk. „Als
ik niet meer werken kon" zegt hij,
„zou dat mijn leven verkorten, maar
ik vind in dit werk onder de* strandkampeerders zoveel vreugde en zoveel levensmoed, dat ik deze, arbeid
niet graag zou willen missen."
Hoewel de aanstaande gouden jubilaris - gedwongen door de thans
huiselijke omstandigheden - -geen
officieel tintje aan zijn komende
jubileum wil geven, kan toch met
grote stelligheid worden verwacht,
dat de jubileumdag op l augustus
a.s. hem niet onopgemerkt zal voorbij gaan.
Van harte wensen wij' hem nog
verscheidene gelukkige jaren in zijn
werkkring, die hem zo boven alles
lief geworden is. ' >
K.

IN MEMORIAM C. H. HASSINK
Dinsdag j.l. overleed op 55 jarige
leeftijd na een langdurige, slepende
ziekte onze plaatsgenoot, de heer
C. H. Hassink, wonende aan de
Sophiaweg 59, ambtenaar bij de
P.T.T.
Velen van onze inwoners • zullen
de overledene niet gekend hebben,
maar velen ook wel.speciaal degenen
die reeds lange tijd in Zandvoort
wonen. De heer Hassink was een
rustig, stil mens, wars van elke publiciteit, doch altijd bereid te helpen, waar hij helpen kon.
Dat bewees hij wel overduidelijk
in de bezettingstijd. Hij was toen
werkzaam aan de telefooncentrale
in Zandvoort. Eind 1944, toen de
stroomvoorziening werd stopgezet
en Zandvoort verstoken was van
electrisch licht, was hij het, die een
klein" aantal Zandvoorters van licht
wist te voorzien via de telefoonleidingen. Het was maar, een klein, een
heel klein lichtpuntje, maar diegenen, die licht zeer moeilijk konden
missen, waren _er heerlijk mee geholpen. Tot dié bevoorrechten behoorde ook ik. Het drukken en
verspreiden van het illegale blad
„de kleine Patriot" had onmogelijk
doorgang kunnen vinden, indien de
heer Hassink ons toen niet aan
licht had geholpen hetgeen vanzelfsprekend zeer in 't geheim moest
geschieden. De heer Hassink trotseerde de gevaren, hieraan verbonden en legde 'de verbinding aan. Hij
wilde van geen dank weten, rustig
en zelfverzekerd ging hij zijn gang,
zowel bij mij als bij enkele anderen. Hij;voelde het als iets vanzelfsprekends hier te helpen en we zijn
hem er altijd dankbaar voor gebleven, zelfs tot op de huidige dag.
Zijn verscheiden op nog zo jeugdige leeftijd, heeït ons ontroerd en
vele oude herinneringen in ons wak,ker"geroepen. Een goed en edel mens
ging met hem heen. Moge hij rusten in vrede.
K.
OPENBARE. UJÜO.-SCHOOL
(VVim Gertenbachschool)
Voor het M.U.L.O.-examen slaagden de volgende leerlingen:
B-diploma: Richard Briejer; Ferry
Kroeze; Arie Paap. l leerling werd
afgewezen.
A-diploma handel: Simon Kaaijenoord; Raymond Keuning; Rob
Kerkman; ,Wim Spekkers; Woelde
Spangberg; Wanda Schermer; Wicky Paap; Herman Minden; René
Kleijn; Yvonne Zonneveld; Engelien.
Wardenier; Ans ter Wolbeek; Ton
van Arkel; Glynn Dubbelt; Peter
Doorjes;'Joke v.d. Berg; Mary Clowting; Rita Heesemans; Edy Fransen;
Ed Ekkcrs; Jan Gerrits; Willy v.d.
Geer; Eddy Heukeshoven; Rob
Berck Beelekamp; Arthur Dumpel.
6 leerlingen werden afgewezen.
A-diploma wiskunde: Hans Drommel; Nel Holsteijr.; Arie Schmidt;
Henk v.d. Meer; Gudo Meijer; Mieke
van Loenen; Wilma Riemersma;
Yvonne Pont; Joke de Muinck; Marian Kraaijenoord; Jannita Rueter;
Caroline Reijenga; Ron Roodhart;
Don Roodhart; Pieter de la Court;
Chris Schmidt; Marian Dekker;
Anneke van Deursen; Hans Visser;
Dany Visser; Victor Wolthuis; Betsy
Kan; Ton van Holten; Marco van
Gennep; Janny Kilsdonk; Willemien
van Leeuwen; Rob Grosze Nipper;
Geen enkele leerling werd afgewczen.
Het schooldiploma van de 3-jarige
afdeling werd behaald door: Peter
Bol; Milly Eeltink; Lilian Eldering;
Jollen Elfrink; Died-Jan Jansen;
Corina Kersting; Jan Keur; Johan
Kok; Martin Koper; Huib Korthof;
Wüly Korver; Tjerk Reijenga; Mary Rietveld; Co Schouten; Truus
van Veen.
GEEN SPREEKUUR
De burgemeester van Zandvoort,
Mr. H. M. van Fenema, is verhinderd om op woensdag 29 juli zijn
wekelijks spreekuur te houden.
Voor winter en zomer, een
goed BED voor de dromer!

J. van den Bos
woninginrichting
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Foto- en Filmstudio Joh. v.d, Meer

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

FOTO „LIQN"

DEVELOPING
and PRINTING
AGFA-COLOR

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

HALTESTRAAT 69 - ZAND VOORT
ENTWICKLEN
und KOPIEREN
2 min. vom Bahnhof
2 min: van het station
2 min. trom the station
2 min, de la Gare
GEVA-COLOR
FERRANIA-COLOR KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+16 m.m. Ciné-ülms

H OO G WA T E R
Strand
Juli
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
26 4.33 12.3016.59 -.- 8.30-15.00
27 5.08 1.— 17.36 13.— 9.00-15.30
28 5.46 1.30 18.10 13.30 9.30-16.00
29 6.23 2- 18.46 14.— 10.30-16.30
30 7.03 2.30 19.27 15.— 11.00-17.30
31 7.48 3.30 20.14 15.30 11.30-18.00
augustus:
l
8.38 4.- 21.06 16.30 12.30-19.00
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

ZANDV.MEEUWEN - HAMBORN 07

Bjj feestklanken:
Het eerste elftal van ZandvoortLEFFERTS DRANKEN
meeuwen speelt dinsdag 28, juli a.s.
Telef. 2254
Telef. 2150
aanvang 18.45 uur de tweede oefenwedstrijd op het hoofdveld aan de
Vondellaan. Gespeeld wordt tegen GESLAAGD
de West-Duitse semi-profvereniging
Onze plaatsgenoot Piet Koper,
Hamborn 07, uitkomend in de regio- leerling
van de Beatrixschool,
nalliga-West.
slaagde voor het toelatingsexamen
GESLAAGD
voor het Chr. Lyceum te Haarlem.
Voor het eindexamen (Offset) Grafische school Amsterdam, slaagde N.A.V. BRACHT OPNIEUW
onze 17-jange plaatsgenoot Werner SPANNENDE AUTORACES
Josef Ygosse.
Opnieuw heeft
de Nederlandse
Autorensportverenigmg
(N.A.V.)
zondag j.l. op het Zandvoortse circuit autoraces georganiseerd voor
toer- en sportwagens, meetellend
voor het kampioenschap voor toerZATERDAG A.S.
wagens 1964.
Ruim vijfduizend
toeschouwers
waren getuige van opnieuw, interessante en sportieve wedstrijden,
waarbij speciaal bij de toerwagens
meerdere malen dermate spannende
situaties ontstonden, dat het publiek
op de tribune zich als één man van
zijn zitplaatsen verhief, om toch
maar niets van het schouwspel te
missen.
Dit was onder meer het geval in
de klasse 1300 - 1600 cc., tussen
Heidendahl in Alfa Romeo en Strous
in Ford) Cortina, in de klasse 16002000 cc. tussen Van Zalinge in Volvo 122S en Visser m Peugeot 404 in
de kleine klasse tussen de vier
THORBECKESTRAAT 1
B.M.W.'s en m de 750 "tot 850 cc.
klasse tussen Jonker in DKW F 11
tegenover Hotel Bouwes
en 't Hooft in Fiat Abarth.
Tonio Hildebrand
won in zijn
Om 9 uur starten wij met de verkoop!
Lotus 23 opnieuw onbedreigd, toen
Dudok van Heel in zijn DKW special reeds in de tweede ronde een
slipper maakte in de Tarzanbocht,
in het zand terecht kwam en moest
ff
uitvallen, * nadat hij bewezen' had
voor Tonio een geduchte concurrent te zijn geworden.
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE
Opnieuw vestigde
onze jonge
Ons niéuwe telefoonnummer is 02500 - 81714
plaatsgenoot, de 21 jarige Simcarijder van Yperen de aandacht op
zich, toen hij in de race 100-1300 cc.
Voor zelf tuinieren
met zijn Simca 1000 fraai van stort
leveren wij TJ gaarne COMPOST en TTJRFMOLM en alle bewegkwam, vele wagens achter zich
nodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
liet en als een ervaren coureur zich
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
reeds een mooie zesde plaats wist te
Een uitkomst voor elke tuinier!
veroveren, toen helaas door een
scheur in een van zijn velgen de
ASEF kunstmest voor tuinen en bordessen.
wagen onklaar geraakte en hij
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
moest opgeven. Dit was wel bijzonGROTE COLLECTIE TUINMEUBELEN.
der jammer, want ongetwijfeld zou
Grasmaaimachines - Motormaaiers - Tuinsproeiers - Tuinslang.
hij in deze race hoge ogen hebben
Zaai nu Uw TWEEJARIGE BLOEMZADEN,
gegooid. We zijn er echter van overo.a. violen, muurbloemen, duizendschonen enz.
tuigd, dat we van deze veelbelovenAlle soorten vogelvoeders, kippenvper, honden, en kattenbrood.
de autosport-enthdusiast in de naElke bestelling wordt met de meeste SPOED condor prH»verbije toekomst nog veel kunnen vertioging thuisbezorgd!
WQ geven ook Contantztgéls!
wachten.
Het publiek genoot bijzonder van
Onze nieuwe prijscourant
„Tuingereedschappen" is gratis verdeze interessante én sportieve wedkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
strijden, door de N.A.V. weer op
LAAT NU BIJ ONS tJW GRASMAAEVIACHINE SLIJPEN!
voortreffelijke wijze georganiseerd
en waarvan de voornaamste uitslagen luidden als volgt:
1ste races: toerwagens 1300-1600 cc.
KOOPT BIJ ONS UW VLEES EN VLEESWAREN TEGEN EX(15 ronden: 62.90 km): 1. Heidendahl
TRA LAGE PRIJZEN! U kunt bovendien nog vrü parkeren óók!
(Alfa Romeo) 30.49,6 min. 122.423
**
i
km.u.; 2. Strous (Ford Cortina). 16002000 cc.: 1. Van Zalinge Volvo 220S
31.30.6 (119.761 km.u.) 2 Visser Peugeot 404 op l ronde. 2de race: Toerwagens tot 700 cc.: l Koster" B.M.W.
700 special, 31.59.4 (117.965 km.u.).
2. Van den Berg BMWi 700 special.
700-850 cc.: l Jonker DKW F 11 31.
JAN STEENSTRAAT Ib - TELEFOON 2682
59.2 (117.974 km.u. 2 't Hooft Fiat
Abarth. 3de race: Grand Tourisme,
18 ronden afstand 75".47 km: l MaasBiefstuk, Rosbief, Entrecôte
land Lotus Elite 35.23.8 (120.768 km
uur. 2 Beaulen Lotus Elite op één
thans een gulden per kilo lager!
ronde. Boven 1300 cc. l Ruska jr.
500 gr. Entrecôtc ƒ4,50 500 gr. Rosbief ƒ4,50
Porsche Carrera 35.47.5i (126.527 km
Biefstuk ƒ 1,20 per 100 gram.
uur.) 2. Groen Porsche 1600 s 90).
Runderlappen vanaf ƒ 2,75 per 500 gr, enz. enz.
Vrije formule-wagens: 1. Hildebrand
Lotus 23 S4.11.2 (132.422 km.u. 2 DuVOOR DE BOTERHAM:
dok van Heel DKW special. 4de race
150 gr. GeL Lever
98 et.
250 gr. Leverworst
80 et.
toerwagens 15 ronden 1. Van Osch
ISOgr.Pork
65et.
150 gr. Pekelvlees
98 et.
Fiat Abarth 33.03.8 (114.160 km. u.
lOOgr.gbr. Rosbief . . . . 98et.
250 gr. Gek. Worst
95 et.
2. Smit Austin Cooper. 1000-130» cc.
ƒ 1,35
100 gr. Gehakt, 100 gr. poulet en l mergstaaf ".
1. Nerden Morris Cooper S 31.33.8
(Jja.586-Jim.*.u*)^-2,.-W-ilson Morris
l
Cooper S.
K.

OPENING

N.V. VAN STEIJN's
SCHOENHANDEL

,/t Tuinbouwhuis

Slagerij
HENK VAN ELDIK

VKEUGVEenGEMKK.
HOLLAND ELECTRO
HOOVER
EXCELSIOR
ERRES
ELECTROLTJX

Fa Schuilenburg
Grote Krocht 5-7, tel. 2974

LEERLINGENAVOND
BEATRIXSCHOOL

In de hal van hun school verzorgden de leerlingen van de Beatrixschool op woensdag 15 en donderdag 16 juli een leerlingenavond,
die bijzonder geslaagd was.
Nadat het hoold" der school de
avond geopend had en mededelingen
had gedaan, o.a. van de benoeming
van een nieuwe leerkracht wegens
uitbreiding en een leerkracht als
opvolger van mej. Van Egmond,
werden de ouders op lyrische wijze
welkom geheten door Ada Timmer
en Piet Koper.- Hierna volgden op
vlotte wijze verschillende toneelstukjes, voordrachten, zang en muziek. De oudercommissie bood de
school een bandrecorder en een
fraai, door de ~ dames geborduurd
wandklèed aan.welke onder applaus
van de aanwezigen werden overhandigd.
Ook werd afscheid genomen van
de leerlingen van de zesde klas. Zij
ontvingen een boekwerkje ter herinnering aan hun schooltijd. Namens
het bestuur sprak Ds. C. de Ru
woorden van dank tot de- ouders, de
oudercommsisie en het -personeel
van "de school.
'
De tweede avond deed voor de
eerste 'niet' onder. Vol verbazing
keken de ouders naar de kinderen
van de eerste en tweede klas. On-;
der leiding van hun onderwijzeres
•wisten zij de hele avond met spel,
fluit en zang hun ouders te boeien.
Vooral Ina~ Hoogendijk en Ellen,
Keur vielen op in de vertolking
van Sneeuwwitje. Aan het 'einde
van deze avond werd afscheid genomen van mej. Van Egmond, die
helaas de school gaat verlaten wegens vertrek naar elders.
AFSCHEIDSAVOND

Op dinsdag 21 juli j.l. heeft de
zesde klas van de Hannie Schaftschool met een feestelijke avond
afscheid genomen van de school.
In aanwezigheid van de wethour
der Mevrouw C. Stemler-Tjaden,
vele ouders en de oudercommissie,
werd door de leerlingen van de
zesde klas een revue opgevoerd.
Hierna werd de heer G. Loogman
gehuldigd voor het behalen van de
Hoofdakte. In de pauze was er ge?
legenheid een keur van werkstukj es
te bezichtigen, vervaardigd door
leerlingen van de school.
Na de pauze werd een toneelstukje opgevoerd en werden dia's
vertoond door de heer A.Vlas, hoofd
van de school, gemaakt tijdens het
schoolreisje van de zesde klas naar
Texel.
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.TRE^T UNIETAEN WAT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!"

Waar de klok van de laster
luidt, is spoedig een gelovige
menigte bijeen.
Peter Sirius
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DE RAAD BIJEEN
Houwen zo!
Toen ik maandagmorgen j.i. in
ons .postkantoor wat postzegels
moest kopen, was ik in enkele minuten geholpen. . Het was er zéér
druk, maar er waren niet. minder
dan vier loketten open en daarachter zag ik weer de oude, vertrouwde
gezichten. Er werd dan ook in 't geheel niet.gemopperd want alles liep
bijzonder-vlot. Ik matig mij niet de
arrogantie aan te verklaren, dat dit
kwam door mijn laatste artikel over
deze affaire, maar ik heb mij er wel
over verheugd - en velen met mij dat het toch ook wel anders Ican.
Houwen zo mensen, dit is de ware
service!
.
;•- Zandvoort-lelevisie
Als in een reusachtig spinneweb
was onze water- en uitzichttoren
zaterdag j.1. gehuld in een warwinkel van draden en kabels. De K.R.O.
televisie had hier haar centrale
post voor het verzorgen van de televisie-uitzending over Zandvoort,
over middag enV avond verdeeld in
een zestal uitzendingen. Zandvoort
kan er alleen maar verheugd over
zijn, dat dergelijke gebeurtenissen
plaats vinden. Er gaat een enorme
propaganda van uit, die aan niemand.iets kost en het aantal kijkers,
dat op deze wijze kennis maakte'
. met onze gemeente is moeilijk bij
benadering te schatten, doch zal
toch wel tegen het miljoen lopen.
Doch wanneer'U "mij nu vraagt,
of deze uitzendingen mij in alle opzichten hebben voldaan, dan .spijt
het me, te moeten zeggen, dat dit
niet het geval was. Het was wel
,een zeer onvolledig beeld dat ons
deze dag van Zandvoort werd getoond. Teveel werd m.i. de nadruk
gelegd op het strand- en. badleven.
-.Van. Het -dorpscëntrum zelf zagen
we weinig. "Haltestraat- en; Grote•"
Krocht ontbraken. Het circuit werd
in 't geheel niet getoond, aan' het in
aanbouw zijnde Boulevard-centrum
werd te. weinig aandacht besteed
en zo was er zeer veel, dat we in
deze uitzendingen zo graag zouden
gezien hebben. •'
Het avond-amusement beperkte
zich uitsluitend tot dansen in hotel
Bouwes, kortom het totaalbeeld bevredigde ons-niet.
..'...Er was een kort gesprekje met de
V.V.V. directeur, de heer Hugenholtz, die vanzelfsprekend - en terecht wees op de gebrekkige 'toevoerswegen en aardig was ook het
korte ..verblijf in de kinderbewaarplaats in de Rotonde. De kwestie
„Catamaran-Ranajol" werd opnieuw
opgerakeld. Beide boten lagen broederlijk naast elkaar en het interview met de heer Berghof accentueerde alleen nog maar eens opnieuw, hoe belachelijk deze "affaire
in de grond van de zaak is en. blijft
Verstandig was het m.i. overigens
wel, dat zowel politie als reddingsbrigade buiten deze scène werden
gehouden.
x
Bij de lancering van onze reddingboot hadden we de sprekers wel
graag iri het beeld gezien, dat overigens te ver weg bleef, om te kunnen imponeren.
Men begrjjpe mij goed: ik zeg dit
alles niet, om niets dan-kritiek uit
te oefenen, want van de grote waarde van dergelijke uitzendingen blijf
ik ten volle overtuigd, doch ik kom
er alleen op terug omdat ik het zo
heel erg jammer vind, dat al deze
moeite en voorbereiding tot een betrekkelijk pover resultaat leidde.
Intussen gaat de dank van Zandvoort uit naar de K.R.O. voor dit
lofwaardig gebeuren, dat vanzelfsprekend voor Zandvoort van het
hoogste belang is geweest.
K.

.WURF-PRAET'

WULLUM v.d. WURFF:
Je hoeft niet meer naar
'Knocke," je kan in Zanvert
gokke.

Na het vooraf'gehouden „Casinodebat" verliep de afwerking van de
agenda in een betrekkelijk vlot tempo, al was ook hiermee nog weer
ruim een uur gemoeid. De voorzitter deelde rnede'^ dat wethouder
mevrouw C. Stemler-Tjaden en de
heer D. Petrovitch wegens ziekte
afwezig waren, terwijl de heer W.
J. Zoet met vakantie was.
Ingekomen stukken
De vaststelling van het besluit
van provinciale staten van 26 mei
j.l. betreffende de vaststelling en
partiële herziening en gedeeltelijke
intrekking van het streekplan ZuidKennemerland 196i ontmoette nog
al enige bezwaren bij de heren' Ho-'se, Gosen en Slegers, die wat betreft de randwegen de formulering
nog al onduidelijk vonden. De voorzitter wees erop, dat het hier een
complex van problemen
betreft, die
voor elke gemeente : weer anders
liggen. Spreker zegde tenslotte toe,
dat alle raadscommissies een resumé zullen krijgen toegezonden van
de dienst van publieke werken.
Op zijn verzoek werd aan de heer
W. Nijland, onderwijzer .aan de Karel Doormanschool, eervol ontslag
verleend.
Daarna besloot de raad tot onbewoonbaar-verklaring van het perceel Smedestraat 4 met een ontrui-,
mingstermijn van 6 maanden.
. Winkel moet winkel blijven
De heer. J. Filmer, die voorheen
een groentezaak dreef in de winkel
van perceel Tolweg 16, had tot" de
raad het verzoek gericht, zijn winkel te mogen opheffen en het pand
in te richten voor hotel en pension.
In hun pre-advies wezen B. en W.
erop, dat dit onmogelijk was, omdat dit pand uitdrukkelijk als win-;
kelpand was bestemd en een hotel
•"ter plaatse'in' strijd is met het uit^"
breidingsplan. Bovendien achtten
B. en W.- het ongewenst het toch al
karig aantal winkels in deze wijk
te verminderen. De heer C. Slegers
wees erop, dat de groentezaak niet
floreerde. Mag men deze inwoner, die
op een andere wijze tracht zijn
brood 'te verdienen, waarvoor hij al
heel veel kosten heeft gemaakt dit
verzoek weigeren? De heer W. van
der Werff was het volkomen met de
heer Slegers eens. Tóen wethouder
A; Kerkman beweerde, dat de verzoeker chantage pleegde op de overheid, omdat hij eerst verbouwde en
toen pas vergunning vroeg en nu
zegt, dat als de raad- weigert, de
gemeente hem te gronde richt,
merkte de heer van der Werff op,
dat de heer Filmer niet wist, dat
hij voor deze verandering een vergunning diende aan te vragen, waarop wethouder Lindeman in de lach
schoot en stom verwonderd was
over deze laatste opmerking-van de
heer van der Werff, die er "echter
bij bleef, dat hij er niet aan wilde
meewerken, dat deze inwoner de
nek werd omgedraaid, tegen welke
uitlating wethouder Kerkman weer
ernstige bezwaren had, omdat hier
van nekomdraaierij geen sprake is,
doch B. en W. kunnen dit niet toestaan omdat zij niet kunnen handelen tegen de voorschriften. De heer
J. Koning begreep niet, dat deze
zaak als enige in een groto en zich
nog steeds uitbreidende wijk niet
floreerde..„Als ik groenteboer was,
begon ik er zelf" zei spreker. Nadat ook de heren Hose, Breure en
van der Moolen over deze kwestie
nog het woord hadden gevoerd,
waarbij er door de heer Breure nog
op gewezen werd, dat het niet aannemen van dit voorstel precedenten
zou scheppen, bracht de voorzitter
het pre advies van B. en W. in stemming. Het werd aangenomen met 8
tegen 4 stemmen. (Tegen de heren
v. d. Werff, Slegers, Hose en Gosen).
Nieuw, gymnastieklokaal
Voor het bouwen van een niéuw
gymnastieklokaal ten behoeve van
de Hannie Schaftschool en de Maria
school werd een krediet beschikbaar gesteld van ƒ 241.000,—. Op
vragen van de heer van. der Werff
en de heer Hose deelden wethouder
Kerkman..en de voorzitter mede, dat
ook ten aanzien van Zandvoort'-N.
voor de bouw van een dergelijk lokaal het college grote aandacht
blijft behouden, doch deze bouw
moest voor gaan, omdat het aantal
leerlingen in deze wijk veel groter is.
Bouwryp maken terreinen
Voor het 'bouwrijp maken van de
terreinen aan de Mathijs Molenaarstraat en de nog aan te leggen Corn.
van der Werffstraat werd een krediet van -ƒ 147.000,- beschikbaar
gesteld.
Aardgasvoorziening
Tenslotte werd voor het uitvoeren van de meest urgente werken
ter voorbereiding van aardgasvoorziening, waarmee een totaal bedrag
van ongeveer ƒ 1.267,000,— zal zijn
gemoeid, een inleidend krediet
verleend van ƒ. 367,900,- te. verde-

len over de begrotingen 1964-1965
en 1966 respektievelijk met bedragen
van 2 x f 120.— en l x f 127.900,-.
De heren Hose, van der Moolen en
Breure, die enige technische aangelegenhcden aansneden, werden door
wethouder Lindeman beantwoord.
Rondvraag
De rondvraag bracht nog enkele
interessante kwesties. De heer W. J.
Gosen kwam terug op het raadsbesluit van 29 januari 1963, betref f ende vestiging van een parkeerterrein
en een benzine verkoopstation. Hij
had bij hardnekkig gerucht gehoord
dat de gemeente Bloemendaal de
betrokkene en de gemeente Zandvoort onder druk zou hebben gezet,
om dit raadsbesluit niet uit te voeren. De .voorzitter deelde mede, dat
dit niet geheel juistwas.Degemeente Bloemendaal ' had slechts gevraagd, nog even met de uitvoering
ervan te wachten, in. verband met
lopende onderhandelingen van deze
gemeente met dezelfde maatschappij. Spreker verwachtte, dat zeer
binnenkort deze zaak zal zijn beëindigd. De heer D. van Duijn vroeg
aandacht voor een telefooncel in de
nabijheid van de verste wijk in
Zandvoort-N., daar de bewoners in
deze steeds dichter bebouwde wijk
in dit opzicht geïsoleerd zitten.
De voorzitter antwoordde, dat B.
en W. zich hierover reeds tot de
P.T.T. hadden gewend en achtte een
dergelijke cel eveneens hier zeer
noodzakelijk.
De heer L. J. Breure vroeg aandacht voor de enorme, en steeds toenemende vervuiling van strand en
dorp. Dit valt vele gasten steeds
meer op. Kunnen hier geen. strenge
maatregelen worden'-genomen vroeg
spreker de voorzitter. Laatstgenoemde antwoordde dat ook hij zich ergerdë
aan deze vervuiling die-wel
een1 groot -contrast-" vormt met het'
buitenland, waar alles een schone
indruk geeft, „'t Wordt hoe langer
hoe erger" verzuchtte Mr. van Fenema" en wat moeten we eraan
doen? De strandpachters hebben
tot taak hun eigen strand schoon te
houden, maar kunnen dat ook niet
meer aan en de gemeente heeft personeel te kort om alles bij te nouden. Spreker beloofde nog eens te
zullen bespreken, wat eraan te doen
valt en uit probleem ernstig onder
ogen te-zullen zien.
De heer A. van der Moolen vroeg
of er nog restitutie komt van de
aardgas-unie voor de hoge kosten
die de gemeente moet maken voor
de aardgasvoorziening. De voorzitter antwoordde, dat hiervan nog
niets bekend is.
Duurte-eiland
Vervolgens vestigde de, heer van
der Moolen de aandacht op de ergerlijke prijsopdrqving in Zandvoort tijdens het seizoen. „Het loopt
werkelijk de spuigaten uit" verklaarde bij. Verschillende voorbeel-den van prysopdrijving: werden door
hem genoemd, onder andere bij de
haring-verkopers, de groentehandelaren en. de slagers. De voorzitter verklaarde, dat hier
slechts een. beroep kan worden gedaan op het gezond verstand van de
neringdoenden. Men schynt nog
steeds niet te beseffen, dat men bezig is de kip met gouden eieren te
slachten en dat moment is heus zo
ver niet meer af, WANT HET BEZOEK AAN ZANDVOORT IS
REEDS OPMERKELIJK -MINDER
DAN VORIG JAAR. Het steeds
maar verhogen van de prijzen onder
het motto: „ze betalen toch wel" zal
zich gaan wreken en men' beseft
blijkbaar niet, dat de Duitsers met
een uur langer rijden in Italië zijn,
waar het weer heel wat beter is en
waar heel wat meer geboden wordt
voor .veel minder geld. De heer L.
J. Breure verklaarde, dat hij als besjuurder van het bejaardentehuis
„Het huis in de duinen" 11 dagen
lang de inkopen voor het tehuis in
Haarlem had gedaan. Dit gaf een
enorme besparing. Toen men daar
in Zandvoort achter kwam, bleek
het ineens.mogeiyk, de prezen te
laten zakken. Spreker vond dit een
bedenkelijk verschijnsel, hetgeen de
voorzitter volmondig toegaf en in
het daarop ontstane algemeen debat
werd dit verschijnsel van Zandvoort
als duurte-eiland nog uitvoerig besproken, waarbij men algemeen tot
de konklusie kwam dat op den duur
dit steeds voortwoekerend kwaad
zichzelf zal straffen.
Het was ruim tien uur, toen daarop de vergadering door de voorzitter
voor gesloten werd verklaard.
K.
H OO G WA T ER
• Strand
Augustus
H.W. L.W. H/W..L.W. berijdbaar
9.39 5.- 22.10 17.30 13.30-20.00
10.49 6.- 23.24 18.30 14.30-21.30
12.08 7.30 _._ 20.— 4.00-10.30
0.44 8.30 13.26 21.30 4.30-11.30
1.40 9.30 14.24 22.30 5.30-12.30
2.45 10.30 15.17 23.- 6.30-13.00
3.35 11.30 16.07 24.- 7.30-14.00
Samengesteld door P.v.d.Mrje KCzn.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Theodore, -d. van H. Broekema en A. H. Kwappenberg.
Geboren buiten de gemeente:
Jeroen, z. van J. Goezinne en V.
Span j er.
Ondertrouwd:
A. Keur en P. H. C. Bodaan.
W. A. Moes en Th.M.J. v.d. Ploeg.
Gehuwd: J. W. Eelsingh en A. Sinnige. Fr .H. Freier en Fr. G. Bruijning (beiden wonende in Baesweiler (West-Duitsland).
Overleden buiten de gemeente:
Cornelis Keur, 73 jaar, geh. met
J. Hagedoorn. Adriana G.A. Wanders, 53 jaar, ongeh.
B ALLONNENWEDSTRIJD
Op dinsdag 4 augustus zal weer
de jaarlijkse ballonnenwedstrijd
voor kinderen van badgasten en inwoners door stichting „Touring
Zandvoort" worden georganiseerd.
Om precies l uur zal de directeur
van de stichting, de heer J. B. Th.
Hugenholtz op de Rotonde het startschot lossen.
De deelname is gratis. Men kan
de ballonnen dinsdagmorgen afhalen in de automaten-speelzaal onder hotel Bouwes aan de Strandweg.

REDDINGSBRIGADE
COLLECTEERDE
Getooid met de bekende en vertrouwde oranjepetjes gingen leden
van de Zandvoortse Reddingsbrigade zondag j.l. het druk bevolkte
strand af of te collecteren voor ondernoud en uitbreiding van de materialen. Dat men het werk van de
brigade weet te waarderen, bleek
wel uit het resultaat,
dat allen
enigzins verblufte, want niet minder dan ƒ 1401,40 (veertienhonderd
één gulden en veertig cent) kwam
uit de collectebussen te voorschijn
Het hoogste resultaat ooit met dergelijke collectes behaald. B. en W.
hebben toestemming gegeven voor
het houden van nog twee van dergelijke strandcollectes in dit seizoen.

Taxi 26OO
is toch betert

Een hoekje in onze showroom

/t Iwtetiewt'
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

-

Haltestraai 57 -

Zandvoort

Serie
1964

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ 895.-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
".\
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis
Gróte keuze in Draagbare
Radiotoestellen

ps^^feéi:

's Maandags gesloten.

ƒ 189,ƒ 99,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Radiatoren en
Plintverwarming
/TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

. Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA

heren haar-/
verzorger' •;'

Stationsplein - Zandvoort

Dranken bestellen? OAAO
Brokmeier bellen! L\J\JL
1) kunt tor]) ooit i c k r n i t i "n

t ttlfc.-lUk' n '

20% KORTING
op alle
stoomgoederen

Dansent
Van 18 juli t.m. 13 september
het populaire
DANS- EN SHOWORKEST

HANS OVERMEER
met zijn

Holland-kwartet

mils BelfriicM fn gehaald Mj
f H K M . W A S . S K K I . T i-n

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

HOTEL
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Vrijdag 31 juli: 8.30 uur
.Het Italiaanse orkest

TheCrazy Gentlemen

V KRVEKIJ

o.l.v. Franco Bologna
*
In ons internationale caberet
en variété-programma:

KEYSER
KEKKSTK A *T 2i; - Fl-lL. 2653
Ook voor slnp|iar, r e

Gerd Brothers
Akrobatiek
*
Ingaande l augustus elke
avond 8.30 uur:
ORKEST

BADHOTEL
Het nieuwste hotel
aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telefoon 4941
Elke avond 8.30 uur

THE 4 LADS

*
In ons internationale
caberet
en variété-programma:
Van 31 juli t.m. 6 aug.:

PIA BECK
en haar combo
in de Wiener Bonbonniere
In de Bier- en Wijnkelder
elke avond 8.30 uur
de bekende entertainer

Wirn Bos
met als speciale attractie:
zingende bediening

Dolf en Corry

Clement! Twins
Jongleurs Cyclistes
Van l t.m. 6 augustus:
SALON DE COIFFURE

Haltcstraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.

Lorc & Julit
Illusionists
'*
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

BEZOEKT

a» Automatenspeelzaal
Kerkstraat 11

2424 - TAXI - AutöbedrijVén Rinko - TAXI - 2424
Autoverhuur
ZANDVOORT

Beelden en... „beelden"

Zandvoort heeft einde vorige week
gestaan in het teken van de beelVERHUUR VAN OPELS
den. Nieuwe beelden op verschillenen VOLKSWAGENS met roldak
de plaatsen in onze gemeente, ter
De gehele dag
verfraaiing van het dorpsbeeld,' ouDr. Scbaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
de beelden uit het strand- en badgeopend
Telef. 4580. Indien gesloten 3283. .
leven op de unieke expositie: „het
strand vroeger en nu", die in het
Gemeenschapshuis gehouden wordt.
Gezelligheid!
' Sfeer!
Een gebeuren, dat stellig ons alIer volle aandacht verdient en dat
De nieuwste speel-automaten
een belangrijke bladzyde vormt in
Boulevard de Favauge 10 -' Zandvoort
het historieboek van Zandvoorts
culturele geschiedenis, een verblyNaast onze HOLLANDSE nu ook
dend teken tevens, dat aan dit culINDISCHE KEUKEN, onder leiding
turele leven in onze gemeente steeds
van Javaans-Chinese koks.
meer aandacht wordt geschonken.
Wij bieden U datgene, wat da meest
Vier beeldjes in brons en één in
verwende gastronoom wenst.
steen werden vrijdagmiddag j.l.
Een kostelijk etentje en een gezellig
door burgemeester Mr. H. M. van
Schoolboeken bestellen!
uitzicht op zee!
Fenema onthuld, toen deze met een
groot aantal genodigden langs -de
WU vragen Uw speciale aandacht
onthullingsplaatsen trok met het bevoor onze
kende seizoen-feest-treint] e, nadat
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek
HONGAARSE GOULASH
tevoren Mr. van Fenema de initiaen diverse KIP-MENU's.
tiefnemer van dit alles, onze gemeentesecretaris, de heer W. M. B.
Fopulaire pru'zen!
Bosman had gehuldigd voor diens
allenzins lofwaardige bemoeiingen
TOLWEG 18 - TELEF. 4321
Wij verwachten U gaarne.
die tot dit mooie resultaat hadden
geleid.
De burgemeester toonde zich in
zijn onthullings-toespraken bijzonder voldaan en enthousiast over
DE ZEE -SLOEG TOE!
hetgeen door de kunstenaars was
Twee gered, één verdronken. gepresteerd, zette de waarde van een
Een zeer gevaarlijke zee — zware en ander voor onze gemeente uiteen
en vroeg het publiek met bijzondehoge branding en een zeer sterke re
nadruk angstvallig te waken voor
onderstroom — zyn er in de loop het ongeschonden voortbestaan van
van donderdag oorzaak van gewor- de kunstwerken, waarna Mr. van
den, dat twee zwemmers op bet Fenema achtereenvolgens onthulde
van Christina Put-Nijland,
nippertje konden worden gered, beeldjes
onze plaatsgenote Nel Bouhuysterwyl er door verdrinking een Klaassen, van wie reeds eerder een
slachtoffer viel.
beeld onthuld werd in de tuin van
Om 13.15 uur kwam de 30-jarige „Het huis in de duinen", vervolgens
koopman Gunther Thoma uit Aken van Charlotte van Pallandt, Gooitaan het Zuiderstrand in verdrin- zen de Jong en W. Put. De heer L.
kingsgevaar te verkeren, doordat J. Linssen, stadsarchitect te Amershij in een mui terecht kwam. De foort, die waardevolle adviezen had
24-jarige stoelcman Math. v. Til- verstrekt bij de plaatsing van de
Annex reparatieafdeling.
burg uit Zandvoort en de 25-jarige beelden, werd hiervoor door de burbad?^fcte mej. Rommens uit Hilver- gemeester hartelijk dank gebracht,
GROTE KROCHT, doch nu aan de overzijde!
sum, hoorden zijn^ hulpgeroep en daar de vijf beeldjes in de geplaatwisten met de grootste moeite — ste omgeving wel bijzonder goed tot
met behulp van de op het strand hun recht komen.
aanwezige stok met grijptouw — de Achtereenvolgens onthulde de burreeds bewusteloze man aan wal te, gemeester in het plantsoen aan de
Was U al eens in
brengen. Leden van de Zandvoortse Kostverlorenstraat
het beeldje
Reddings Brigade en de Strand- „Springende kinderen" van Nel
PAVILJOEN-CAFÉ- RESTAURANT
politie brachten het slachtoffer naar • Bouhuys-Klaassen, in het plantsoen
de politiepost-in de Rotonde, waar voor de flat aan de Sophiaweg „Sudokter Mol de eerste hulp ver-; zanna" van Gooitzen de Jong, in het
leende en de drenkeling met zuur-" plantsoen aan de A, J. van der Moostof weer wist bij te brengen,' lenstraat, „Moeder met kind" van
Strand, zee en duinen in ongerepte schoonheid
waarna hij naar zijn verblijf in
Charlotte van Pallandt, in het plantZandvoort kon worden overge- soen aan de Vinkenstraat Wasvrouw
Een ideaal rustoord na uw wandeling.
Telefoon 02500 - 57325
bracht. Intussen was ook de stoele-^ van W. H. J. Put en in het plantSchitterend gelegen aan Hollands' Noordzeefcust.
man, waarschijnlijk door Ie zware soen aan de Leeuwerikenstraat
PRIMA KEUKEN - onze koffie wordt door een ieder geroemd!
inspanning onwel geworden. Op ad- „Vissersman" van Christina PutLUNCH EN DINER TEGEN POPULAIRE PRIJZEN.
vies van dokter Mol werd hij ter Nijland. Een volgend maal zullen
BIER EN LIMONADE ELEKTRISCH GEKOELD.
observatie naar een ziekenhuis in beelden worden onthuld van de
Haarlem overgebracht.
kunstenaars J. van Luijn, Hans BaEigen parkeerterrein en rijwielstalling
Om 2 uur werd aan de reddings- yens, A. Koning-de Jong, Loekie
post „Piet Oud" op het Noorder- Metz en onze plaatsgenoot Kees
LET OP HET ADRES: Kop Zeeweg, einde Noord Boulevard.
strand door een meisje gemeld, dat Verkade.
Het gehele jaar geopend.
Exploitatie: J. M. A. Groenendaal.
haar oom in zee in gevaar verkeerde. De heren K. Kras van de
Zandv. Reddings Brigade en J.
Hovius van de brigade uit IJmuiden
begaven zich met een vlet naar de
aangegeven plaats en wisten daar
een. 20 jarige Canadees uit Clintpn
een goed horloge...
Opening tentoonstelling
vanaf de tweede bank in totaal uitgeputte toestand aan boord te breneen beste vriend
Na
de
onthulling
„treinde" het gegen, waarna hij met doktershulp
weer spoedig op z'n verhaal werd zelschap naar het GemeenschapsOLMA horloges zijn kwaliteitshuis, waar de wethouder van Sogebracht.
produkten der Zwitserse
Tot aller grote ontsteltenis bleek ciale en .Culturele Zaken, mevrouw
horloge-industrie.
echter, dat dit. slachtoffer niet de
melding van de betreffende oom be-' C. Stemler-Tjaden de tentoonstelOLMA geeft U een grote keuze
trof. Onmiddellijk begaven leden ling „Het strand vroeger en nu", tot
in modellen,
van de Zandvoortse reddingsbrigade stand gekomen onder auspiciën van
in prijzen vanaf f 56.in nauwe samenwerking met de de Contactcommissie Culturele beStrandpolitie zich opnieuw naar de langen met een enthousiaste speech
OLMA horloges koopt U in
aangegeven plaats. In de omgeving
blj-de-tljd-zijnde zaken.
daarvan werd urenlang gezocht,» opende. Deze expositie is een verdoch zonder resultaat. Dit nieuwe volg op „Sandvoerde werd Zandslachtoffer van een onberekenbare voort", die het vorig jaar gehouden
zee, dat tot nu toe nog niet werd werd. Een bezoek aan deze unieke
gevonden, bleek te zijn de 20 jarige
ongehuwde kantoorbediende A. L. expositie kunnen wij gasten zowel
M. van Rossum uit Rosmalen, die als inwoners bijzonder aanbevelen.
in Zandvoort met familie gelogeerd
In tegenstelling tot de tentoonwas.
stelling van vorig jaar is het zwaarErkend horloger
LOCOMOTIEF UIT DE RAILS l
tepunt nu veel meer gelegen in de
Door onopgehelderde zaak is za- beelden, die worden getoond, dan
Kostverlorenstraat 68
Telefoon 2O71
terdagmorgen om 8 uur vlak bij het
m de tekst, waarvan de veelheid
station Zandvoort Ier hoogte van dé het vorig jaar wel wat vermoeide.
overweg bij de Haltestraat bij het
Men heeft het voorts op bijzonder
rangeren een lokooiotief uit de railS geslaagde wijze gezocht in de tegengereden, die hierdoor, dwars op de stellingen: „zoals het vroeger was
rails kwam te staan, waardoor het
en zoals het nu is. „Bijzonder mooie
^treinverkeer slechts • over één baan
en zeer oude foto's prijken er naast
.kon .worden voortgezet. Korte tijd
de foto's van nu. Op rake wijze
Bezoekt de expositie
moest dan ook een busverbinding heeft men de tegenstellingen weten
met' Haarlem worden ingelegd.
te verwezenlijken en men kan zich
.beeldhouwwerk' en ,Oud-Zandvoort'
Nadat een ongevallentrein van de haast niet voorstellen, dat het eens
(het strandleven vroeger en nu)
spoorwegen het gevaarte weer op zo geweest is. Bovendien vindt men
de rails had geplaatst kon na en- er maquettes van het Boulevardin het Gemeenschapshuis (bij busstation)
kele uren het treinverkeer weer
centrum en van het'in aanbouw
normaal worden hervat.
zijnde hotel-flatcomplex van de firDagelijks geopend: 's middags van 2-5 u. en 's avonds van 8-10 u.
ma Luxen & Worst. Daarnaast is
een waarlijk unieke bezienswaarDOKTERSDIENST
de afdeling „oude documenInlichtingen over de weekend- digheid
waar men onder meer ziet de
diensten worden verstrekt via het ten",
oudste akte uit het gemeente-artelefoonnummer van de huisarts.
chief, namelijk een oorkonde van
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
29 augustus 1455, waarin Reinout
Zondag a,s.: Zuster A. Langeveld,
van Brederode de privileges van de
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.
schutterij te Zandvoort bevestigt en
uitbreidt. De akte is geschreven op
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma, perkament met het uithangende zegel in rode was van deze BrederoSophiaweg 3, telefoon 2816.
de. Voorts een reproductie van een
DIERENARTS:
van een stuk uit 1544, en
Zondag a.s.: J. Hagedoorn, Heem- afschrift
het origineel van het op
steedse Dreef 11, Heemstede, tele- tenslotte
perkament gestelde request van 25
foon (02500) 85669.
mei 1605 van regenten en ingezeteAPOTHEKEN:
nen van Zandvoort gericht aan
Tot 15 september a.s. zijn de bolde Walraven van Brederode, betrefte Zandvoort gevestigde apotheken: fende de visserij en de verkoop van
de Zandv. Apotheek, Haltestraat 8, vis. Voorts vraagt sterk de aanThorbeckestraat 1, tegenover Hotel Bouwes
tel. 3185 en de Zeestraat-Apotheek, dacht een paneel van de Haarlemse
Zeestraat 71, tel. 3073, alle dagen schilder Hendrik Cornelis Vroom,
(ook 's zondags) doorlopend geopend die leefde van 1566-1640, voorstel-

GESLAAGD?

KOPER-KOREMAN

zomerschoenen

HET KARREWIEL

OLMA

C. Waaning

Nog volop

sandalen en badslïppers

N.V. VAN STEIJN's
SCHOENHANDEL

Boodschap óók
voor Zandvoort:"
Uw vriendelijkheid .zfo' alle
mensen bekend.
' De Heer is nabij ...
De Bijbel - Brief' van
Paulus aan de »Fih'ppenzen," 4:5.
De kerken van Zandvoort groeten U
St. Oec. Contact.

• ff'

t
'lend het Zandvoortse- strand in
vroeger
tijden
en gesigneerd
„Vroom 1628".
Persoonlijk was voor mü het meest
verrassende van deze expositie het
in de hal van het Gemeenschapshuis opgestelde beeld van de gebaarde vissersman, dat indertijd
de top van de gevel sierde van het
oude mannen en vrouwengasthuis
op het Gasthuisplein, dat in de winter van 1928-1929 werd afgebroken.
De ambtenaar van de Burgerlijke
stand, secretaris van de Culturele
contaetcommissie, de heer P. Brune,
die zich zozeer voor deze expositie
beijverde, vond het m een vergeten
hoek op de zolder van het raadhuis.
Het bleek enigzins beschadigd te
zijn, doch de heer Lavertu wist het
GODSDIENSTOEFENINGEN
voor leken vrij onzienbaar op fraaie
wijze te herstellen. Speciaal onze
GEREFORMEERDE KERK.
oud-Zandvoorters, die zich dit beeld
Zondag'
2,aug. a.s. Adventskerk,
stellig nog goed herinneren, zullen Eeeuwerikenlaan,'
Aerdenhout.
met groot genoegen het hier op deze
9
uur:
Dr.
P.
J:
Richel van
tentoonstelling weer terugvinden.
Heemstede.
Mij persoonlijk heeft het zeer veel 'Zandvoort,
en 7_uur: Dr. P. J.
blijdschap verschaft, dat dit beeld Richel van 10.30
Heemstede.-"--^
dat zozeer vele jaren lang het beeld
van het Gasthuisplein , beheerste,
HERVORMDE 'KERK
voor het nageslacht is bewaard ge- 9 uur: Kerkdienst in de Duitse taal.
bleven. Ook vindt men aan de voet Voorg. Dr. dr.' Wilhelm Schulze,
van dit beeld de bus, die vroeger pred. in Freiburg i. Br.
ten behoeve van het Gasthuis op Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. H. van
Dijk, pred. te 2e Exloërmond.een paal in het dorp was geplaatst
en waarin men zijn giften* kon de- 19 uur: Geen dienst.
.
;
poneren.. Een fraaie olie-schilderij
PAROCHIE
H.
AGATHA
~
van het gebouw completeert dit H.H. Missen op zondag: 6.30, 7,30,
unieke geheel.
8.30, 9.30 .(Hoogmis) 11 en. 12 uur.
De bezoeker van de tentoonstel- Te
19.30 uur avondmis. In de week
ling ontvangt een fraai uitgevoerd H.H.
Missen te 7, 7.45-en 9 uur.
programma van hetgeen'men binnen Bij kerk
Linnaeusstraat, Zandvoort
te zien krijgt met verklarende tekst Noord: H.H.
om 8,. 9.30 en
van onze Zandvoortse oudheidsken- 11 uur. In de Missen
week om 8 uur.
ner bij uitstek, de heer P. van der
Mijè Kczn., die op een wijze waarNED. PROTESTANTEN BOND
van alleen hij het geheim lijkt te
Brugstraat 15
bezitten, niet een bijzonder interesZondag a.s.: Geen dienst
sant en boeiend verhaal de bezoe- NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
ker als 't ware door de expositie
Gedurende de maand augustus
rondleidt.
geen samenkomst.
De contactcommissie is rnct de inrichting en opzet van deze expositie
JEHOVAH's GETUIGEN '
wel op bijzondere wijze geslaagd en Maandag 20-21 uur Gemeenschappeik kan U niet genoeg aanraden, er
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
een bezoek te gaan brengen. U zult Korte ochtenddienst, beide op adres
ongetwijfeld van de ene verbazing Willem Draijerstraat 5.
in de andere vallen en versteld
staan over de schat aan gegevens,
die Zandvoort op historisch gebied
Heden overleed na een lang- i
bezit en die een oudheid-kamer of
durig lijden, nog vrij onver- ',
iets dergelijks ten volle zouden
wachts, onze lieve onvergeterechtvaardigen. En dan te bedenlijke Moeder, Behuwd-,Grootken, dat tot nu toe nog niet werd
en Overgrootmoeder
geput uit zeer zeker waardevolle
Margje Corba
archieven-doopboeken en dergelijke,
die onze Hervormde gemeente onWeduwe van H._J. Vierdag
getwijfeld nog bezit. Ook de zwart-,
* in "de*ouderdom "van™83 jaar.
ste bladzijde uit Zandvoorts geschiedenis, namelijk de bezetting, zou
Uit aller naam:
een boeiende expositie kunnen vorH. Maneschijn.
men.
Zandvoort, 26 juli 1964.
In een ander vertrek vindt de beKostverlorenstraat 11.
zoeker bovendien een aparte expot
sitie van beeldhouwwerken en plasDe teraardebestelling heeft \
tieken, (totaal 39 stuks) onder de tiplaats gehad op woensdag 29 5
tel „Beeldhouwers voor Zandvoort",
juli 1964 op de Algemene
op bijzonder overzichtelijke en
Begraafplaats te Zandvoort
fraaie wijze ingericht door de heer
L. J. Linsscn, stadsarchitect
te
Amersfoort en Jan van Luijn beeldhouwer te Utrecht.
Begrafenissen - Crematie's
Al met al een expositie, die er
wezen mag, die geopend zal zijn
Rouwkamer
dagelijks van 2-5 en van 8-10 uur
tot 15 augustus a.s. en die ik, - als
grote bezienswaardigheid, •warm. in
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872
Uw aller aandacht aanbeveel. Hier
Verzekering in Natura
werd een waarlijk uniek stuk werk
Inlichtingen geheel
vrijblijvend.
verricht.
K.

JAC. KOPER

Taxi 26OO
is toch betert

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.
J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR - TAXATEUR
AQENT:
fries Hollandse Hypotheekbank

Een uitgebreide collectie

monturen voor teenagers
i

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien
TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5
Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
„geheel zonder kosten.

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

KOOPT BIJ ONS UW VLEES EN VLEESWAREN TEGEN EXTRA LAGE PRIJZEN! U kunt bovendien nog vrö parkeren óók!

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

-

TELEFOON 2682

SOO gr. Entrecôte 4,50; 500 gr. Rosbief 4,50
Bief stuk 1,20 per 100 gram
Runderlappen vanaf 2,75 per SOO gram enz.
VOOR DE BOTERHAM:
150 gr. Gel. Lever
98 et.
250 gr. Leverworst . . . , 80 et.
150 gr. Pekelvlees . . . . 9 8 e t .
ISOgr.Pork
65dt.
250 gr. Gek. Worst
95 et.
100 gr.'gbr. Rosbief . . ƒ 1,00 et.
100 gr. Gehakt, 100 gr. poulet en l mergstaaf
» ƒ 1,35

w

'WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

^ZANDVOORT

„BROKMEIER^ A° 1896

^i

Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

Vraagt naar onze speciale wynaanbiedingen!

Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

HAARKLACHTEN...
verdwijnen
binnen de
kortste tijd, als U Marchal
Speciaal Shampoo gebruikt, met het ongelooflijke VITA F erin. Microcapilair actief.
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telet 2107
heeft het!
Vraag gratis brochure!

Het grote succes *

NSU PRINZ 4
* Dank zij alleen tevreden klanten

blijf jong... blijf fit...

fiets!

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

DOE EEN GOEDE KEUZE!
HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS i
dat U het devies van:

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT
Onze sortering vleeswaren is enorm.
„ Voor kwaliteitsvlees, vet of Tnager,

D. BOON uw 'SLAGER: ...

Waar moeder verse kip
serveert smult iedereen

POELIERSBEDRIJF
CAS VAN BENTEN

Automobielbedriif
Jac. Versteege
ent Zn.
i. „ - • < • •:
, ,
.
PAKVELDSTRAAT 21

-

Steeds méér mensen ontdekken, dat In de verkeersdrukte
van vandaag en voor de vrije
weekends de fiets onmisbaar
is! Fietsen gaat veilig en
vlug. Fietsen is gezondl

BRAADKIPPEN
- SOEPKIPPEN
BRAADSTUKKEN.
Alles uit eigen mesterjj.
WEEKEND-RECLAME:
EIEREN, zó van de boer, 10 stuks
ƒ 1,19
KIP VOOR DE SOEP 500 gr. ƒ 1,75
Iets nieuws: KIP-CROQUETTEN! . .,35 et. p. st.

Kies bij ons uit een ruime
sortering de fiets naar uw
eigen smaak

Thans ook verse kip aan 't spit I

Rijwielhandel
JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstr. 21 - Tel. 2323

TELEFOON 2323

STATIONSSTRAAT 2a - TELEFOON 2358
ZANDVOORT
Wij bezorgen Uw bestellingen ookjthuis.

Bij feest of party,
LEFFERIS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

Vamor Rijschool C. L. KOOMEN
Brederodestraat '6G, telefoon 4419, vraagt

nette energieke
instructeur
of iemand, die'hiervoor opgeleid wil worden.
Aanmelden liefst zaterdag tussen 4-6 uur n.m.

Gemeente Zandvoort
Bij de dienst van publieke werken kunnen worden 'geplaatst

N twee jonge
tekenaars
' a . één voor weg- en waterbouwkundig
* tekenwerk. Diploma L.T.S. en -of sludie voor weg- eri waterbouwkundig-,
tekenaar strekt tot aanbeveling.
b. één voor stedebouwkundig tekenwerk.
Diploma L.T.S. en -of studie voor
Stedebouwkundig-tekenaar strekt tot
aanbeveling.
Salaris van ƒ 383,— tot ƒ 790,- (excl. 5,3"/o huurcompensatie), naar gelang van opleiding en
ervaring. Studie, spaarr en I.Z.A.regelmg zijn
van toepassing.
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen binnen
14 dagen na het verschijnen van dit blad te
"zenden aan de direkteur van publieke werken,
•Raadhuisplein 4 te Zandvoort.

Helanca dames
uni. vanaf

badpakken'
ƒ 17,90

BIKINI'S
Goede pasvorm
Restanten bikini's

ƒ 11,95
ƒ 7,95

DAMESSHORTS
MEISJESSHORTS
JONGENSSHORTS
KLEUTERSHORTS

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

6,95
4,95
5,95
3,90

RESTANTEN DAMES en
MEISJESSHORTS
ƒ 3,95
Lange Pantalons voor meisƒ 8,25
jes 6 tot 8 jaar
10 tot 12 jaar
ƒ 9,75
PLASTRONS voor
dames
36'tot 46'
" -1 '
ƒ18,75

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

PANEL SHIFTS Fleurige
bloemen, blokken, en ruiten.
Echte leuke strand jurken en
nog extra voordelig
ƒ 14,50

Gemeente Zandvoort

BOSSO NOVA Doorknoopjurkcn van denimstof. Normale prijs ƒ 17,95.
TIJDELIJK
ƒ 11,95
Kindcrblouses wit en bedrukt
ƒ 2,95
DAMES STRAND-BLOUSES
Geborduurd batist, zonder
mouwen
ƒ 6,95
HEREN en JONGENS
ZWEMBROEKEN KINDER
ZWEMBROEKEN ,
KINDER' BADPAKJES " *

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Kerkplein, midden in het dorp.
Alle dagen van 's morgens 9 tot 's avonds 10 uur open.
Ook op zondag.

Bü feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Als U echt Turkse muiltjes
(bij ons ziet,
Dan dient U te weten:
(die verkopen wij niet!
Wel echt Turkse sigaretten,
(en prima sigaren,
U kent ons adres?
't Is bekend al sinds jaren.
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. l.
De Olympische
Spelen in Tokio
U ziet het op z'n bost
met PHILIPS TELEVISIE

Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

Telefoon 4419

Bekendmaking.
Het hoofd van het. gemeentebestuur van Zandvoort brengt ingevolge artikel 36, 4e lid van de Worungwet ter openbare kennis, dat
de raad dier gemeente bij besluit
van 28 juli 1964, np. 4 heeft bepaald, dat een herziening van het
geldende uitbreidingsplan-in-hoofdzaaik en van de geldende uitbreidingsplanncn-in-onderdelen wordt
voorbereid.
Zandvoort, 29 juli 1964.
Het Hoqfd van het
gemeentebestuur voornoemd,
VAN FENEMA.

Voor Uw drukwerk:
Drukkerij Van Petegem & Zn.
i(

Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelptmplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

olie-, kolen- en
gashaarden
Bestel heden bü ons uw nieuwste PHILIPS
Televisie, U bent dan verzekerd van een prima
. ontvangst.
PHILIPS TELEVISIE 48 cm. beeld v.a. ƒ728,of ƒ 7,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. becïd vanaf ƒ 898,of ƒ 9,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS
"' Grote sortering, uitvoorraad leverbaar!

BOCAL-BECKERS - DAVONETOSE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNDIZEN EN KOOKTOESTELLEN

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

PHILIPS nieuwe PORTABLE ' . .
" t
, RADIO-GRAMOFOON ƒ199,-"
'~ Eventueel' zonder aanbetaling.
:
PHILIPS
nieuvrate PORTABLE
1
met f.m., en antenne
ƒ189,—
Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijze de betaling met U. Koirït U eens kijken en luisteren?
.ErHéhd. Philips Service Dealer
voor Radio en. Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

F.H. PENAAT

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

De kleine winkel met het grote assortiment!
o.a. PORTEMONNAIES - PORTEFEUILLES
REISTASSEN ,- ACTETASSEN
DIPLOMATENTASSEN - CLIPPERTASSEN - SUèDE HERENVESTEN
Dames en Heren suède en Nappa jasjes
NON-RUN KOUSEN
MICRO-MESH KOUSEN
89 et.
Kunstzijden SHAWLS in div. dessins.
Komt U vrijblijvend eens kijken!

«LEBRU»
HET, ADHES VOOR UI

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 40270

REEDS NU ...
NIEUWE OOGST
BLOEMBOLLEN
(tulpen en crokussen),
voor huis en tuincultuur, in
luxe, handige dozen!
Grote sortering cactussen vetplanten en vaste planten
voor Uw tuin.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65
TELEFOOO 2060
Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Het speciaalVele soorten kamerplanten.
adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bloeiende planten voor tuin en/bloembak,
o.a. een grote sortering viooltjes.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

MOHOPOLï
VRIJDAG 31 JULI 8 UUR

De duivelse Dr. Mabuse
Gert Fröbe - Lex Barker - Daliah Lavi
De duivelse Dr. Mabuse „Geniaalste misdadiger aller tijden op jacht naar •weerloze slachtoffers.
Toegang 18 jaar.
ZATERDAG l EN ZONDAG 2 AUG. 8 UUR

Immer will Ich Dir gehören
Heidi Brtthl, begeleid door de Dutch Swing
College Band. De film, die het hart van iedere
teenager zal veroveren. Toegang alle leeftijden
MAANDAG 3, DINSDAG 4 EN WOENSDAG 5
AUGUSTUS' 8 UUR

BEMIN... EN HEERS
Nadja Tiller - James Robertsen-Justice
De gevaarlijke carrière van een verleidelijke
vrouw.
Toegang 14 jaar.
DAGELIJKS 2.30 UUR

FREDDY unter
fremden Sternen
Freddy Quinn-Vera Tschechova-Gustav Knuth
-Freddy en. zijn beschermeling Stefan als immlgranten in Canada.
Toegang alle leeftijden

Vee 2550
Gevestigd:
E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER
Specialist in klassieke meubelstoffering
Brederodestr. 30 - Zandvoort - Tel. 02507-4973

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. per kg. Tijdschriften
en kranten 5 et., karton 4 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 55 et.; roodkoper ƒ 1,85; geelkoper ƒ 1,30.
alles per kg. Tapijt en gewatt. deken 8 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

Voor Uw

Koelkasten
Wasmachines
Convectors

voor olie en kolen
en alle benodigde huishoudelijke artikelen, naar

Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

«LEBRU»

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

Fa. Blom
KRUISSTRAAT' 6 - TELEF. 2127
Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.
Voorzorgzegels worden aangenomen.
Wij geven ook Contantzegels.
Het bekende adres voor alle
HENGELSPORTBENODIGDREDEN.
Thans ook verkrijgbaar maden en wurmen

een goede zonnebril
met

POLAR

ODSUNGUWiSES

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
V.W. - OPEL - TAUNUS 17 M
TAXI 2600

GROTE KROCHT 18

OPTICIEN A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
GROTE KROCHT 20
TELEFOON 4395
Leverancier alle ziekenfondsen.

ERKENDEPHIUPS
I1IIO SENIEE

RADIO EN TELEVISIE

PHILIPS
ADVERTENTIETARIEF

losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.
Bij contract belangr. kort.

Tandarts
H. C. Heideman
Afwezig
van l tot 15 augustus.

ERRES -

BLAUPUNKT

Koalkastan - Stofzuigers

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

Electro-Radio
Technisch Bureau

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio, en televisietoestellen.

ALBERT HEIJN-WINKELS

IN ALLE ALBERT HEIJN-WINKELS

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914
Betaling desgewenst In overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

,

IN ALLE ALBERT HEIJN-WINKEI

Een kleine tip!
ON THE ROCKS

GEZELLIG TAPIJT,
KENT GEEN TIJD!

Een kleine tip!
TONIJNSALADE

In een glas met Cavelli
Vermouth doet u een
paar ijsblokjes. Een
schijfje citroen op de
rand. Een heerlijk-fris
zomerdrankje!

J. van den Bos
woninginrichting
Bilderdükstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

De inhoud van een blik
tonijn op eca schaal gedresseerd en omringd
met blaadjes sla, partjes
hard gekookt ei, plakjes
tomaat en wat augurkjes. .Gameren met mayonaise en serveren met
toost en boter

Krijgt U gasten?

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3C52.

Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCÜIT van

Bakker v.d.Werff

Huur nu uw wasmachine
Gasthuisplein 3 Telef. 2129
vanaf ƒ 9,— per maand
met recht van koop.
• Géén vooruitbetaling.
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
Assurantie Kantoor
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
JAC. ftHOEKEMA
Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394
Nieuw bruin jasje per
abuis meegenomen uit
Voor alle
Café Delicia, zaterdag
avond. Soldaat gedupeerd,
KRACHTIGE KOFFIE EN BIJZONDER
ITALIAANSE IMPORT
Verzekeringen
STARKIST- HELE MOOT- IN OLIE
Stationsplein 7 a.
FIJNGEURIG VAN KARAKTER
TE KOOP z.g.a.n. wandelwagentje met kapje blauw. AFGEZWOMMEN IN RICHE-BAD
ROOD OF WIT
Melitta-maling Normale maling Koffiebonen
J. P. Thijsseweg 4.
In „Riche-bad" werd in de loop
VOOR SNELFILTER
VOOR FILTERPOT
IN PAK
LITERFLES
VACUUMBLIK 250 GR, VACUUMBLIK 250 GR.
250 GRAM
van
vorige
week
afgezwommen,
Woninginriohting
waarbij
de
volgende
zwemdiploma's
HEEMEIJER
werden behaald:
Van Ostadestraat 7a
DIPLOMA A
Telefoon 3116
Kan weer stoffeerwerk Meisjes: Anita Koole, Elisabeth
Maas, Arjen Voorthuizen, Wilma
aannemen.
Belder, Daniëlle Baay, Yvette van
Vanaf l sept. goed ge- den Busken, Nicolette Hamann, Atie
meubileerd tuinhuis met Spaan, Yvonne Südmeier, Jenni
verwarming of apparte- Reyenga.Marion Houtzagers, Linda
ment gezocht in Zandvoort van Oenen, Jenneke Mekking, Odile
. . . . .pertube '
melk, puurof extrabitter
Brieven onder no. 1-8,
van Ditzhuyzen, Monique van DitzBur. v.d. blad.
huyzen,- Brenda Vervoert, Nelly
AH Heldere Appelsap . . . . perfies 68
ROSC Zalm Fancy Pink . . . . . . .per blik l.19
in beter-bier-blik 49
Swrjters, Cornelia Tinga, Mathilde
2e PROGRAMMA
Goos, Christine de Vries, Martiene
Grote Repen èutterscotch ..... 8 voor 1.MacQueen Theezakjes . .doos 20 stuks 85
Sperziebonen
1/1 biik 69
zonder uw toestel omte- Kemp, Marjan Mazurel, Gootje
bouwen (al is het 10 jaar Kraayenoord.
Zaanse Koeken ; ..... doos is stuks 59
Gesneden
Ontbijtkoek
.
25
plakken
79
Appelmoes
i/ibiik
59
39
oud), kijken naar het 2e Jongens: Rein Lauwrens, Coenraat
Echte
Chocolade
Hagel
.
zaksoograml.
Zaanse
Korstjes
.......
pak
«stuks
30
Doperwten'middel-fijn
'
.
1/1
blik
69
programma. Met garantie, van Arum, Tim Molenaar, Co Koper
gein. betaling Antennebouw Paul Roosendaal, Freddy Gude,
J. KERKMAN, Beeckman- Kees Hoogendorp, Arnold Galovazi,
de lekkerste. . .per f les 73
in jus . . blik 4 ballen
straat 36, tel. 4307.
Frits Hamann, Huib van Zeist, Ronald
Houtkamp,
Lute
Hanson,
Peter
TE KOOP: Cocker Spaniel
Pannekoekmeel kant en klaar zakje 200 gr. 58
Wiener Knakworst ..... biikiostuks 98
Gelderse Ham
iso gram 79
2 mnd., kamp. afstam ƒ65. Verduyn, Aernout Fabius, Arie van
den Bos, John van den Puttelaar,
Sinaasappelsap
.........
fors
wik
79
Soepballetjes
.........
2
blikjes
99
Fijne
Snijworst
loogram 49
Tel. 070 - 725793.
Henk van den Puttelaar, Hans VisLeverpastei.zwan
........
3
blikjes
89
Luncheon
Meat
.......
wik
200
gram
79
Saksische
Leverworst
.
.
.
.
perstuk 59
ser.
SCHILDER
*IJspoeder vanille . zak 400 gram (8 porties) l.60
CornedBeef
........
wik 340 gram l.69
Gekookte
Worst
250
gram 89
vraagt binnen- en bui- DIPLOMA B
>IN DE MEESTE AH-FILIALEN
tenwerk. Br. no. 2-7 Meisjes: Martie v.d. Marel, Karin
Kaspers, Els Baay, Ellys Huis,
bureau van dit blad of
. Mevr T. 'J. de Vries-Dudink,
Yvonne Huis, Frederika .van Dijktelef. 02500 - 16310.
Dovenetelweg 56, Zaandam, kreeg
man.
ri in juni haar Chateau Sleu-BungaIn het najaar betaalt IJ, Jongens: Rijn Koole. Rudie de Vries
lowtent. „Zaterdag -18 juli", zo
als U nu uw wasmachine Hans Drost, Hans Galovazi, Wim
l schrijft zij, ,',opgezet m Egmonü
Knemeyer, Dirk Dorissen.
of combinatie koopt!
noodweer op de eerste avond!
Sinaasappel
VELO - Rivier Vismarkt 3 DIPLOMA C
Maar wij (vrijwel zonder kampeerHaarlem, tel. 10117
Meisjes: Adriane Besemer, Anneervaring) zaten met 3 jonge kmdeVELO, Zeestr. 37, tel. 4590 mieke van der Wolde.
ren veilig en wel. De tent gaf geen
Jongens: Freddy de Vries, Bert van
; krimp. Bra\oPMC!"
N A A I M A C H I N E S Kesteren, Andries Schulein, John
Reparatie, taxatie, InrulL ickers, Pieter Bluys, Anne JongW. Draöerstr. 12, Tel. 3751 dnd, George Dorissen.
Gestoff. ZIT-SLAAPKAM. SPORTDAG ZANDVOORTSE
gevr. Br. no. 30-7 bureau POUTIE-SPORTVERENIGING
van dit blad.
De Zandvoortse politie-sportvermiging hield dinsdag j.l. de jaarBert geeft de
ijkse sportdag voor de leden op
sportveld „Dumljesveld". Het
hoogste waarde! het
programma
bestond uit hoogsprinLompen 30 et. Kranten en gen, verspringen,
doelschieten, baldruk 5 ct.Tapijt en gewatt. werpen en een hindernis
wedstrijd
deken 8 et. Bedveren 25 et. op de fiets. De uitslagen waren
Metalen: rood koper 200 et. volgt: 1. M. J. Methorst 33'/ als
geel koper 135 et., lood 62 2 J. van den Bos 311/» p., 3 H.2 p.,
de
et., zink 55 et. Alles p. kg. Hoop 30 p., 4. P. A. van der MeuPOTGIETERSTRAAT 32 len 23 p., en 5. G. Brandse 19 p.
Bent U met vafcantie? In de buurt van uw vakantieoord kunt U in de volgende A.H.- winkel terecht: KERKSTR. 30, ZANDVOORT
TEL. 4376
U belt, wij komen!
WERKSTER GEVRAAGD
Voor l of 2 ocht. p. week. Adverteert in dit blad
WIJ GEVEN WERKELIJK
Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze
Kwalitatief steeds vooraan
Thorbeckestraat 23.
DE HOOGSTE WAARDE!
GROTE SORTERING VLEESWAREN!
Rund-,
Kalfsen
Varkensslagerij
t
Lompen 30 et; kranten 6 et.; plat karton en tijdG E V R A A G D : Een
schr.
4
et.;
tapijt
7
et.;
gonje
en
gewatt.
deken
nette BANKETB AKKERSZaterdag-reklame:
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 25 et., alles per
LEERLING
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et,
l blikje Weense Knakworst ƒ1,15
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616
Banketbakkerij B. Bosman
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et.; lood 60 et.
Kerkstraat 22, Telef. 2126.
zink 50 et. per kg.
TER OVERNAME: Rippen
Oude geysers van / 5,— tot /15,— per stuk
BABY PIANO, z.g.a.n.
Zaterdags tot l uur geopend.
v.d. Zee, Thorbeckcstr. 27,
W(j zijn elke dinsdag in Zandvoort!
Tel. 2537 of 2377.
Woningruil Zandvoort

Cflvelli
Vermoulh

Blanke

J79

Ananas Queen

J79

J69

2 1.-

PER
BLIK

AH-Mayonaise

Gebr. Gehakt

85

Limonadesiroop
FLES 0.6 LTR

Albert

Albert

Cor van Eldik

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

TERRASSTOELEN

keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ19,—. By afname
24 stuks 20% korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalsloelen — ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS

Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947406.

Bakcnessergraoht 93 - Tel. 02500 - 16261 (by
geen gehoor Zandvoort: 3763)
- Haarlem

VKEUGDEenGEMAK
HOLLAND ELECTRO
HOOVER
EXCELSIOR
ERRES
ELECTROLUX

Fa Schuilenburg

voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14

TELEFOON 2462

Tevens Uw adres voor Uw
SLANK WOEDEN?

Siks-Koekjes
Limenta
Schlank-Schlank tabletten, Fuca, enz.

Drogisterij Blaauboer
HALTESTRAAT 46

-

TELEFOON 2392

Grote Krocht 5-7, tel. 2974

Elke fijnproeverprefereert: LEFFERTS

Toiletartikelen
zoals zepen, shampo's, llpslicks, nagellakken,
After Shave's, Colognes en parfums.
Ook een reeks

Zonnebrandartikelen
in verschillende merken, zoals Nivea, Hamol,
Piz Buin, Tan-make up enz. enz.
Ziet de etalages!

Huis in eigendom, Brederodestraat, ruilen met
huis omg. Kostverlorenstraat. Bev.: l gr. kamer (7,25x4,25), hal, kelder, mod. keuken, luxe
douche met toilet, 4 slaapk. en, zolder.
In ruil voor huis van dezelfde grootte met grote.
tuin, Brieven no. 29-7 bureau van dit blad.

Gevraagd werkster
voor 2 halve dagen
Mevrouw Booker, Brederodestraat 172,
Telefoon 3542

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150

611 gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 '- TELEFOON 2254

-S
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De nieuwe Honda formule l
Hier is ie dan: de
nieuwe Honda formule l
- renwagen, die vorige
week met zo groot succes zijn debuut maakte
op ons circuit. U ziet
hier de prachtige, roomIdeurige wagen met
daarin de 28 jarige Canadees Ron Bucknum
achter het volant. Naast
de auto de chef d' equipe: hoofdingenieur Nakamura.
Kaast deze afbeelding een foto van de
wagen mei geopende
motorkap. Voor kenners
stellig een plaatje om
van te likkebaarden.
Duidelijk zijn hier de
twaalf 120 cc. cylinders
zichtbaar, in V vorm
gemonteerd, terwijl het
motorblok dwars gemonteerd werd op de
as van de wagen
De Japanners waren
uitermate tevreden over
de eerste verrichtingen
van de wagen. Woensdag werd de hoogste
snelheid bereikt, n.l.
een ronde van "1.36.2
per uur, dit is ruim
156 km.u.
Donderdag is de Honda-renstal. w.eer naar
Brussel vertrokken. Vandaar vertrekt men
naar Stuttgard,
waar
opnieuw wordt getraind
waarna
zal worden
deelgenomen aan de
wedstrijden om
de
Grand Prix in Oostenrijk, Duitsland (Nürburgring) en
Italië
iMonza). Het staat wel vast, dat het
volgend jaar de Honda-renwagen

zal worden ingezet bij de strijd om
het wereldkampioenschap zodat we

Zandvoorts Raad debatteerde
over Saturne-spel
Ruim een uur lang heeft de gemeenteraad van Zandvoort dinsdagavond gedebatteerd over de proefinvoering van het Saturne-spel per
l augustus aanstaande in het Badictel, vóór tot de eigenlijke afwerking van de agenda kon worden
overgegaan.
Het debat ontstond naar aanleiding van een verzoek van mevrouw
A. M. Mol-vanBellen hierover een
interpellatie te mogen houden, een
verzoek, dat haar met moeite en na 'n
enigzins,verhit debat met de voorzitter, burgemeester Mr. H. M. van
Fenema werd toegestaan, die erop
wees, dat het hier een zaait van de
burgemeester betrof en niet van de
raad en dat de kwestie niets met de
lemeentelijke huishouding had te
maken. Tenslotte bleek de voorzitter
Dereid toe te staan, dat mevrouw
Mol haar vragen stelde, die hierop
vroeg, hoe het met de financiële
kant van deze aangelegenheid stond
en op welke voorwaarden de verjunning werd verleend, terwijl zij
:enslotte graag wilde vernemen of
de geruchten juist waren, dat de

exploitanten van het spel een bedrag in de kas van stichting „Touring Zandvoort" zouden storten.
De voorzitter antwoordde haar,
dat het hier een proefperiode van
maximum drie maanden betrof,
waaraan voor de gemeente geen enkele financiële konsekwentie was
verbonden. De geruchten waren volgens de burgemeester slechts ten
dele juist, omdat hier slechts sprake
was van een aanbod door de exploitanten, waarover „Touring" nog
niet heeft beslist.
Na deze inleiding gingen de sluizen der welsprekendheid bij vrijwel alle raadsleden volledig open.
De wethouders, de heren A. Kerkman en J. L. C. Lindeman wezen
erop, dat ook zij de gehele kwestie
uit de krant hadden moeten vernemen. Zij verweten de voorzitter in
deze de belangen van de gemeente
niet ten volle te hebben gediend,
omdat bij een zaak als deze, belangrijke voordelen voor de gemeente te behalen zijn,allereerst door
het toepassen van de vermakelijkheidsbelasting, oppervlaktebelasting
enz., waarbij zij tot de slotkonklusie kwamen, dat de gemeente in

in 1965 bij de Grand Prix van Ncderland dit nieuwe product van Ja-

panse vakmanschap opnieuw op ons
circuit zullen kunnen bewonderen.

deze rnost zien te halen wat er te
halen valt, óók tijdens de proefperiode.
Vrijwel alle raadsleden vielen de
wethouders bij, door te verklaren,
het te betreuren, dat de voorzitter
het college in deze niet had gekend.
Ook zij huldigden het systeem: „halen, wat er te halen valt". De heer
C. Slegers merkte op, dat burgemeester van Alphen indertijd de
zaken anders aanpakte bij de invoering- van het Straperlo. Boven
de vermakelijkheidsbelasting vroeg
hij van de exploitanten een extraatje voor de gemeente van f 1000,—
per week. De heer W. van der Werff
meende, dat de raad bezig was, de
huid.te verkopen cecds voor.de beer
geschoten was en de heer J. W.
Gosen bleek een principieel tegenstander van deze vergunning, daarbij herinnerend aan het Bijbelwoord
dat geldgierigheid en hebzucht de
wortel zijn van alle kwaad. De heer
L. J. Breure wilde niet graag, dat
het geld naar „Touring Zandvoort"
ging, want dan ging het zijns inziens maar naar de races met een
opnieuw vergroot gevaar voor doden en gewonden.
De voorzitter wees erop, dat er
aan deze zaak te zwaar werd getild,
omdat men teveel vastzit aan het
begrip „roulette". Een jaar geleden
gaf spreker een vergunning aan de
heer Pomper om in „Riche" een ra-

ce-spel te runnen, daarover heeft de
raad nimmer iets gezegd. Spreker
handelde hier in dezelfde geest, omdat het ook hier een „handigheidsspel" betreft, hetgeen spreker zelf
had kunnen constateren, toen hij
het spel speelde. Van onvriendelijkheid ten opzichte van het college
was dan ook geen sprake. Spreker
raadde aan, eerst eens af te te wachten, wat er in de komende drie
proefmaanden gaat gebeuren, doch
zegde toe, vanzelfsprekend de vermakelijkheidsbelasting te zullen toepassen. Mocht na 'n gunstig geslaagde
proefperiode het belang voor de
gemeente blijken, dan zal de burgemeester van de eventueel permanente
vergunning voor dit spel in de badplaats zeker zoveel mogelijk profijt
trachten te trekken.
Uitgebreide replieken volgden nog,
waarbij een ieder op zijn standpunt
bleef staan en de beide wethouders
aandrong op aanpassing van de
verordening op de proef-invoering
van dit spel, waartoe de voorzitter
echter niet bereid bleek, waarna na
een vrij onvruchtbare discussie, die
geen enkel resultaat afwierp, de
voorzitter het debat sloot en de
agenda aan de orde stelde.
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moeten aansluiten bij de in novem- GESLAAGD
ber elders begonnen chauffeursOnze plaatsgenoot Rudi Bisenstaking, onthoudt zij het personeel berger slaagde erin, vorige week
toch overigens de lof niet voor de zijn Middenstands-diploma te behaDe Noord-Zuid Hollandse ver- maar vooral door het toegenomen in 1963 onder vaak moeilijke om- len.
Hartelijk gefeliciteerd!
voermaatschappij heeft het jaar- overige verkeer.
standigheden betoonde plichtsbeverslag over 1963 gepubliceerd. Daar
Hoewel van de medewerking van trachting.
ZANDVOORT KRIJGT
wij menen, dat velen in Zandvoort gemeente- en rijkspolitie met erVan de belangrijkste'balansposten EEN SPEELZAAL!
hierbij geïnteresseerd zijn laten wij kentelijkheid gewag wordt gemaakt, noemen wij het bussenpark (319
Naar aanleiding van in de dageen samenvatting van dit verslag spreekt de directie van de N.Z.H. wagens) voor 10,8 miljoen, de gebladen verschenen berichten inzake
hieronder volgen.
nogmaals het vertrouwen uit dat bouwen, terreinen, machines en het vestigen van een speelzaal in
Hoewel het aantal vervoerde van overheidswege binnen afzien- dergelijke voor rond 6,5 miljoen, het Badhotel te Zandvoort, waarbij
reizigers van 57 miljoen tot 61 mil- bare tijd maatregelen zullen worden terwijl de diverse reserveringen (zo- als streefdatum l augustus werd
joen steeg en de vervoersopbreng- genomen ter verzekering van een als voor het opvangen van het ver- genoemd, hadden wij een onderhoud
sten die van het voorafgaande jaar ongehinderd functioneren van het schil tussen de afschrijvingen op met de heer J. J. Pas, de exploimet 4,5% overtroffen, daalde de openbaar vervoer in de door de het materieel volgens aanschaffings tant-directeur van genoemd hotel
waarde en vervangingswaarde, pen- die ons mededeelde, dat de heer M.
winst van de N.Z.H, in 1963 aan- N.Z.H.' bediende streek.
sioenverplichtingen bij invaliditeit
zienlijk.
Aandeelhouders
zullen
Het aantal personeelsleden bleef en voor aanrijdingsschade) rond 13 Caransa, die indertijd het gebouw
daarom met een dividend van 5°/o vrijwel onveranderd en bedroeg 1118
van de bouwers, de Gebrs. van der
in plaats van 8°/o genoegen moeten waarvan er 861 bij de Vervoers- miljoen belopen.
De verlies- en winstrekening laat Meijden kocht, in België de licentie
nemen.
dienst werkzaam waren. Ondanks zien dat de bruto-opbrengst uit het heeft gekocht voor het „saturneTevens blijkt dat de oorzaak van een versterkte wervingscampagne vervoer 17,8 miljoen gulden bedroeg, spel" een meer behendigheids-dan
dit slechtere bedrijfsresultaat ge- kon het personeelbestand — voor- terwijl de exploitatiekosten 14,5 kansspel, dat in België op vrij uitgezocht moet worden in een veel namelijk rijdend personeel — niet miljoen en de afschrijvingen bijna breide schaal wordt gespeeld. Men
sterkere stijging der exploitatie- afdoende worden verbeterd. Voor 2,6 miljoen gulden vergden. Het zet in op een cijfer op de roulette,
kosten dan die der ontvangsten. De de functie van chauffeur boden on- winstsaldo beloopt^ 0,8 miljoen gul- waarna men de schijf een kwart
exploitatiekosten gingen met niet geveer achthonderd
sollicitanten den tegen ruim 1,3 miljoen in '62. slag terugdraait, waarop de roulette
minder dan 6,8% omhoog, voorna- zich aan; slechts 86 gegadigden kón- Wanneer men hel netto-bedrijfs- door een, electro-motor in beweging
melijk door toegenomen loonkosten. den in dienst worden genomen: ge- resultaat, zoals "dat uit de activiteit wordt gebracht en tenslotte een me- •
De opmerkelijke ontwikkelingvan zien de hoge eisen waaraan de bus- van de N.Z.H, op vervoersgebied chanisch armpje het winnende cijde omzet van de N.Z.H, is voor een chauffeurs moeten voldoen, achtte blijkt, afmeet aan het uitsluitend fer aanwijst. Bij enige routine zou
belangrijk deel het gevolg van de de directie het met verantwoord, voor het vervoer geïnvesteerde ver- men aan dit instrument met een
overneming van de Eltax-lijnen te zelfs bij een nijpend tekort, de mogen, blijkt de rentabiliteit vier vrij grote zekerheid het winnende
cijfer kunen bepalen.
Leiden. Deze toegenomen bedrijfs- selectie-maatstaven te verlichten.
percent te bedragen.
De heer Caransa heeft de heer Pas
omvang komt tevens tot uitdrukDe woningnood in het vervoersgevraagd, of deze bereid zou zijn,
king in de vergroting van het ge- gebied van de N.Z.H, vormt een beplaatste en volgestorte aandelen- langrijke belemmering voor een afals eerste in Nederland dit spel in
SUCCESSEN
VOOR
Zandvoort t© introduceren, waartoe
kapitaal tot 17,5 miljoen gulden.
doende oplossing van het gebrek aan NEDERLANDS JONGSTE
deze op nog nader overeen te koUiteraard worden de belangrijk- personeel. In Leiden en Katwijk
ste bedrijfsfeiten uit 1963 gememo- werd de bouw van een aantal wo- JUDO-SCHEIDSRECHTER
men voorwaarden wel bereid bleek.
De heer W. Buchel te Zandvoort, De heer Caransa had tevoren reeds
reerd, zoals de uitbreiding van het ningen door de N.Z.H, mede-geleraar Judo 3de Dan, die in Zand- overleg gepleegd over deze aangelijnennet, de ontwikkeling van het financierd.
De aanpassing van het van de voort met steeds stijgend succes zijn legenheid met de burgemeester van
toeristische vervoer en de verbeteringen in de outillage door de in- Eltax overgenomen personeel is sport- en Judo-school leidt, boekt Zandvoort, Mr. H. M. van Fenema
gebruikneming van nieuw materi-' goed verlopen. Hoewel de directie ook met zijn scheidsrechterscarriere, en de officier van justitie in Haareel, waaronder een zestal toer- betreurt dat een aantal van haar sinds hij vorig jaar benoemd werd lem en het moet wel met vrij grote
wagens, en de opening van nieuwe medewerkers gemeend heeft zich te tot internationaal Judo-scheidsrech- zekerheid vast staan, dat per l auter, waarmee hij Nederlands jongste gustus a.s. met het spel in Zandof vergrote rayonkantoren te Haarscheidsrechter werd op dit gebied, voort in het Badhotel zal kunnen
lem en Leiden.
Bij feestklanken:
opvallende successen.
worden gestart, hoewel de heer Pas
Voor de exploitatie was het jaar
LEPFERTS DRANKEN
Wat de maand juli betreft trad zich niet ontveinsde, dat voor die tijd
1963 vaak buitengewoon moeilijk,
Telef. 2254
Telef. 2150
hij als zodanig op bij de Europese nog heel wat moeilijkheden zullen
niet alleen door de strenge winter
studentenkampioenschappen te Delft moeten worden overwonnen.
op 2 en 3 juli en van 4 tot 12 juli
Vermoedelijk zal een proefverguntijdens de clubkampioenschappen ning worden afgegeven voor drie
om de Europacup in St. Tropez.
maanden, waarbij de mogelijkheid
A.s. zaterdag voert het vliegtuig bestaat, dat in deze tijd na het ophem naar Londen, waar hij weer maken van een proces verbaal zal
als scheidsrechter zal optreden bij worden uitgemaakt, of hier van bede Engelse selectiewedstrijden Judo hendighei'ds - dan wel van hazardHerenweg 149, hk. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE!
voor de komende Olympische spelen spel moet worden gesproken.
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 81714
Omtrent het reglement zijn nog
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
geen bijzonderheden bekend. Wel
mag worden verwacht, dat de in te
Uitslag dinsdag 28 juli:
leveren wy U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle be' Zandvoortm. l - Hamborn 07 0-8 zetten bedragen, (minium fiche van
nodïgde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
één gulden) niet hoog zullen kunnen
Programma zaterdag l augustus:
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Zandv,m.-Alkmaar komb. 18.45 u. zijn en een maximum van / 5,—
zullen bedraden.
Een uitkomst voor elke tuinier!
Programma woensdag 5 augustus:
De heer Pas is thans bezig aan de
ASEF kunstmest voor tuinen en bordessen.
Ie zaterdagelftal - R.C.H.'komb.
achterzijde van zijn restaurant dit
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
18.30 u. Casino in te richten, waarin twee
Zandv.m. jun. - T.U.S. MindenGROTE COLLECTIE TUINMEUBELEN.
speeltafels zullen worden geplaatst,
Königstor 18.30 u. terwijl vier croupiers er dienst zulGrasmaaimachines - Motormaaiers - Tuinsproeiers - Tuinslang.
Zaai nu Uw TWEEJARIGE BLOEMZADEN,
len doen plus een speciale portier
NAAR DE RIJKSPOLITIE
voor deze afdeling in het hotel.
o.a. violen, muurbloemen, duizendschonen enz.
Aan de hoofdagent J. Volwerk,
Verwacht mag worden dat voor
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
werkzaam bij de afdeling recherche het deelnemen aan dit spel een
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prysvervan het Zandvoortse politiekorps is strenge selectie zal worden toegehoging thuisbezorgd!
\Vij geven ook Contantzegels I
met ingang van l augustus a.s. eer- past. Donderdag j.l. zou het spel
Onze nieuwe prijscourant
„Tuingereedschappen" is gratis vervol ontslag verleend uit deze dienst. voor de politie worden gespeeld en
krijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
Met ingang van genoemde datum vrijdag (heden) voor de pers. ZaterLAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!
zal de heer Volwerk in dienst tre- dag a.s. zal het publiek dan aan dit
den bij de Rijkspolitie.
spel zich kunnen wagen.

Jaarverslag N.Z.H, over 1963

,/t Tuinbouwhuis"
Voor zelf tuinieren
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„TREKT UNIETAEN W/AT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!"

Ik voel me niet graag thuis
als ik in het buitenland ben.
G. B. Shaw.

7 augttus 1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort.Tel.2472 (02507) - Postgiro'310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,—; franco per post f 7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout
Bar-Cabaret-Dancing

.Faites vos/yeux"
In het Badhotel te Zandvoort klinkt eens vijf en twintig gulden verspesinds enkele dagen des avonds t van len wil, men dit zelf moet weten.
In memoriam Mevrouw van Alphen v«f uur af het, „faites vos taux" (Aan de bars wordt overigens wel
Einde vorige week bereikte ons en verdringen zich avond aan^avond meer geld besteed). Grote bedragen
het bericht, dat de echtgenote van een groot aantal mensen c/om de zag ik zelden winnen, grote verlieoud-burgemeester H. van Alphen speeltafels van het > sinds kort in- zen constateerde ik evenmin.
Het kan niet worden ontkend, dat
in Bergen was overleden.
gevoerde „Saturne-spel".
Het was een bericht, dat velen Het blijkt het bij het publiek goed de opening van deze speelzaal alonzer zal hebben ontroerd want te doen, dit spel, want elke dag lure heeft en allure geeft aan onze
heel veel inwoners zullen zich me- vóór vyt' uur staan er reeds perso- badplaats.
Van zeer groot belang is dat ook
vrouw van Alphen nog heel goed nen te wachten om te worden toeherinneren, die ook na haar ver- gelaten.
gedurende de wintermaanden Zandtrek uit Zandvoort zulk een warme
Dat gaat overigens zo eenvoudig voort door het invoeren van dit
belangstelling voor Zandvoort bleef nog maar niet. Vóór het betreden spel in de badplaats een grote trekbehouden.
van de speelzaal moet een formu- pleister zal worden met alle gevolZij interesseerde zich steeds daad- lier worden ingevuld, waarop naam gen van dien, omdat de weerslag
werkelijk voor het Zandvoortse ieboortedatum, beroep en adres daarvan zeker merkbaar zal zijn bij
verenigingsleven en leefde in alle moet worden vermeld. Dan kan men onze neringdoenden.
opzichten met de burgerij in Zand- de zaal betreden, doch het is zeer
Ik meen dat in dit stadium van
voort mee, delend in hun vreugde, goed mogelijk dat het bij deze ene „proefdraaien" nog niet teveel over
meelevend met hun verdriet.
keer moet blijven, want genoemde deze affaire moet worden gezegd.
Voor de burgemeester was zij formulieren gaan naar de ballotage- Alles hangt af van het kort geding,
steeds tot grote steun, zeker niet het commissie, waar wordt vastgesteld dat binnenkort aanhangig zal worminst in de moeilijke, periode dat of de betrokkene ook verder aan het den gemaakt. Persoonlijk zou ik het
daarbij wel zeer betreuren, wanburgemeester van Alphen door de spel zal mogen deelnemen.
bezetter uit Zandvoort werd gezet,
In de speelzaal zelf vindt U elke neer de rechter zou beslissen, dat
omdat zijn beleid niet strookte met avond opnieuw rechercheurs Wat ook dit spel weer onder de hazarddat wat onze bezetters graag wilden. ze er doen, kan ik U niet vertellen. spelen Valt en het derhalve zou verWij kunnen onze oud-burgemees- Men zegt, dat deze moeten vaststel- bietten.
Het spelen zit ons mensen nu
ter verzekeren dat velen in Zand- len,> of hier van een handigheidsvoort in'deze droeve dagen met hem spel, dan wel van een gokspel spra- eenmaal in het bloed en velen zoumeeleven. Het wordt nu wel een- ke is, iets, dat overigens zeer bin- den dan opnieuw hun heil gaan
zaam in het huis van onze oud-bur- nenkort in kort geding door de zoeken in België of Duitsland of bij
gemeester. Moge de gedachte, dat rechterlijke macht zal worden uit- de Belgische of Duitse lotto of een
Zandvoort hem en zijn echtgenote gemaakt.
wat grotere gok in de staatsloterij.
niet licht zullen, vergeten, tot steun
Laat ons rustig afwachten wat
Wat mij persoonlijk betreft meen
zijn en moge Hij, die ons leven in • ik, dat de invoering van dit spel deze voor Zandvoort zo belangrijke
Zijn Hand heeft, troost en licht in onze badplaats zeker van ver- zaak zal opleveren, ermee doorgaan
schenken in veel duisternis die hem strekkende betekenis kan zijn.
of ermee ophouden. Tot nu toe bad
thans omringt.
K. Enkele avonden heb ik in de ik de indruk, dat dit dood onschulspeelzaal alles in ogenschouw geno- dig gehouden spelletje door vele
Carel Godin de Beaufort t
men en ik moet U eerlijk zeggen deelnemers ook als zodanig wordt
Een schok van ontroering heeft in dat de strenge selectie die plaats beschouwd. Men vermaakt er zich
brede" kring het dodelijk ongeval, heeft, zeker merkbaar is. Het is een uitstekend mee en als zodanig lijkt
aan Neerland's topcoureur Carel zeer acceptabel publiek, dat zich om het mij weinig kwaad te kunnen
Godin de Beaufort ].l. zaterdag op de speeltafels schaart, het gaat er aanrichten. Integendeel, Zandvoort
de Nürburgring tijdens de training rustig en kalm toe en de betrekke- zal er in alle opzichten wel bij vaoverkomen, gewekt. Een schok van lijk lage inzetten - ten hoogste ƒ 10,- ren, ook al, omdat in deze speelzaal
ontroering, óók," —'Ja wel speciaal kunnen er dan ook maar nauwelijks , een sfeer van gezelligheid, heerst»
In een volgend artikel hoop ik U aan
in Zandvoort - want Careltje, zoals aan meewerken, da t'enige zenuwhij door velen werd genoemd, had spanning zou optreden. Men gaat te tonen, waarom dit spel véél meer
hier ontelbare vrienden. We kunnen blijkbaar van het standpunt uit, dat handigheid dan gokspel kan zijn.
K.
het ons maar moeilijk realiseren, wanneer men op zulk een avond
dat we zijn blonde, robuuste verschijning op ons circuit nimmer
meer zullen zien, dat deze vrolijke
opgewekte knaap voor altijd uit
ons midden weg is.
Carel Godin de Beaufort was een
autocoureur van de ware soort, een
Bjjna een half uur had de ge- aanbieder, die telkens opnieuw bij
knaap, die reeds op jeugdige leef- meenteraad
Zandvoort donder- gemeentelijke leningen opduikt. Ook
tijd tot de autorensport zich ge- dagavond j.l.van
om gunstig te de heer J. Koning liet zich in devoelde aangetrokken. Hij wist, dat beslissen overnodig
het voorstel van B. - zelfde geest uit en vond deze lening
hij een gevaarlijk beroep koos, maar
W. tot het aangaan van een niet zonder risico. De heer C. Slehij kon niet anders, want deze ren- en
geldlening van l miljoen gulden, gers verwachtte geen lagere rentesport fascineerde hem en hij koes- waarvoor
aanbieding was ont- voet de eerstkomende jaren en
terde deze sport met een warme vangen vaneen
F. Berger & Co. N.V. te evenmin de heren Van der Werff,
liefde.
met een looptijd van 30 Sok, Petrovitch en Hose.
De Nederlandse Autorensport kreeg Amsterdam,
Wethouder A.Kerkman verdedigde
tegen een rente van 6%> a pari,
met zijn verscheiden een enorme jaar,
op te nemen op 3 oktober 1966, met het voorstel met punctuele zakelijkklap. Carel, de voorzichtige coureur een
jaarlijkse aflossing van 20 ter- heid in een klemmend betoog. Hij
die wist, dat hij in z'n pranje-kleu- mijncn
van f 50.000,— aanvangend achtte het een geruststellend idee,
rige Porsche geen schijn van kans op l oktober
dat de gemeente straks dit geld be197T.
maakte tussen de meute van faHet geld zal worden gereserveerd schikbaar heeft. Door deskundigen
brieks-renwagens, hield desondanks voor
treffen voorzieningen in ver- -werd deze lening ten zeerste aansteeds dapper vol en hij was de band temet
de invoering van het geraden. Met Berger n.v. werden de
eerste Nederlandse coureur, die een aardgas, waarmee
een totaalbedrag meest prettige ervaringen opgedaan
— zij het ook bescheiden — aantal van ƒ 1.267.000,— zal
zijn gemoeid. en daar deze aanbieding slechts
^punten op de ranglijst voor de weDe heer L. J. Breure was "enigs- korte tijd geldig was, moest er met
reldtitel wist te veroveren.
verbaasd, dat er zoveel haast spoed worden beslist. Nadat de
Careltje, de blonde coureur uit zins dit
voorstel \vas, dat daarvoor voorzitter, Mr. H. M. van Fenema,
het Maarsbergense kasteeltje, had met
spoedeisende vergadering van nog had opgemerkt, dat de tendens
een rustig, gezapen leven kunnen een
de raad moest worden uitgeschre- van de internationale situatie lijkt
leiden. Maar hij verkoos de kruit- ven.
de rente van 6% betreft, te wijzen eerder op stijging dan op
damp van het ciruit, het ener- vroegWat
spreker zich af, of die in 1977 daling van de rentevoet en enkele
verende van de wedstrijdsport; daér ook nog
z,al gelden.terwijl hij voorts raadsleden nog opnieuw het woord
lag z'n leven, daarin vond hij zijn wilde weten
of de gemeente soms hadden gevoerd, werd het voorstel
bevrediging.
algemene stemmen aanvaard.
Deze sport eiste thans van hem een vaste verbintenis had met deze met
Afwezig (met vakantie) was de
de hoogste tol. Hij betaalde ervoor
heer W. J. Zoet. De publieke trimet z'n leven, een groot, een zéér
bune was bezet door één belanggroot offer en wij buigen het hoofd ENORME BELANGSTELLING
stellende!
K.
voor deze tragedie, maar we hadden VOOR LAATSTE VUURWERK.
hem zo graag, zo héél graag nog vele
De politie schatte het aantal
jaren op ons Zandvoorts circuit _ge- loeschouwers, dat woensdagavond
zien. Thans blijft zijn persoon een j.l. het laatste vuurwerk in dit
altijd levende herinnering aan een seizoen te Zandvoort bijwoonde, op
goed vriend en een edel mens. K. tussen de 40 en 50.000 personen.
Vyf a zes rijen dik stond men langs
de beide Boulevards, toen om preis toch beter)
cies 10 uur een luchtkanonnade het
altüd boeiend spel van vuur, licht
en kleuren aankondigde.
Het was het laatste, maar zeker
H OO G WAT ER
ook het fraaiste vuurwerk, dat Augustus
Strand
Zandvoort dit jaar te zien kreeg,
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
rijk gevarieerd van opzet en met
4.22 12.— 16.52 24.30 8.30-14.30
bijzonder mooie stukken.
5.06 0.30 17.38 13.— 9.00-15.30
Zeer geslaagd was het kleine
5.51 1.30 18.18 14.— 10.00-16.00
vuurwerk, dat een eind in zee van
6.34 2.- 19.— 14.30 10.30-17.00
een boot af werd afgestoken. Potten
7.15 3.- 19.37 15.— 11.00-17.30
Bengaals vuur en hoog opspuitende
7.54 3.30 20.15 16.— 12.00-18.00
lichtfonteinen verlichtten de zee op
8.38 4.- 21.09 16.30 12.30-19.00
fantastische wijze en het geheel Samengesteld door P.v.d.MrjeKCzn.
leverde een feeëriek schouwspel,
dat terecht aller bewondering wekte. ORGELCONCERT
Het zou zeker aanbeveling ver- Zondag 9 augustus a.s. zal de
dienen in volgende jaren dit zeer organist van de Agatha-kerk, Lougeslaagde experiment te herhalen, rens Stuifbergen, een kort orgelomdat het een bijzonder boeiend en concert geven. Het vangt aan, onmiddellijk na de avonddienst, dat is
zeer apart effect oplevert.
Om precies half elf kondigde het te 8.15 uur. Enige klassieke orgelgroots opgezette slotstuk „tot weer- werken zullen ten geboren gebracht
ziens" het einde aan van dit gran- worden, n.l. Echofantasie in d. kl.
dioos gebeuren, dat echter nog niet van J. P. Sweelinck. Pastorale van
het einde betekende van de drukte, D. Zipoli. Trio in "a kl. van J. L.
'die nog lang bleef voortduren en Krebs. Fantasia conimltazione. PreaZandvoort in deze topweken van ludium en Fuga in C. gr. T. Beide
WULLUM v.d. WURFF:
het hoogseizoen, waarin geen kamer laatsten van J. S. Bach.
De toegang is vrij. Voor liefhebKomt U óók zo makkelijk
meer te verkrijgen is, ook deze
avond dat sfeervolle en gezellige bers van orgelmuziek valt hier een
aen 'n miljoentje?
karakter gaf van onbezorgde vakan- wel korte-(half uur), maar schone
muziek te beluisteren.
üestemming.

Zandvoort leent l miljoen gulden

CARAMELLA

Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l, Tel. 4941

Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Van 18 juli t.m. 13 september
het populaire
DANS- EN SHOWORKEST
HANS OVERMEER
met zijn

Elke dag geopend van 5-2 uur. 's Zaterdags tot 3 uur.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

Holland-kwartet
INGEZONDEN MEDEDELING

A's directeur en exploitant van
het Badhotel vind ik natuurlijk alles
prachtig, wanneer mijn hotel door
het Saturne-spel in de publikatie
komt. Wat ik niet prettig vind is,
dat er zich zovelen met mijn „wel
en wee" inzake dit spel bemoeien.
Het kan best zijn, dat alles goed
bedoeld is, maar in een affaire
(waarin de overheid het voor 't zegi gen heeft, kan men door alle slechte
publikaties juist het tegendeel be: reiken.
Met slechte publikatie bedoel ik
het naar voren brengen van feiten
die thuis behoren m een speelbank
- en dit is het lang niet. Het gokken
wordt vermeden en de behendigheid moet en kan beoefend worden.
Er wordt een gezelschapsspel gespeeld, dat de schijn heeft van een
r spel op internationaal niveau. Het
,doet een ieder goed die binnen
komt, want men zegt, dit is de
, juiste sfeer en gezelligheid.
i Ik geef U de verzekering dat dit
, ook zo zal blijven.
Hoe nu alles met politie, justitie
en daarna fiscus en gemeentekas
enz. zal verlopen, laat deze zorg
aan mij over. Ieder zal zijn zin krij^gen, maar a.u.b. kalm aan, want
'voorlopig is er nog maar een vergunning voor drie maanden en deze
kan nog door hogerhand worden
ingetrokken.
J. J. Pas.
RAADSVERGADERING
De eerstvolgende openbare vergadering van de gemeenteraad van
Zandvoort is vastgesteld op dinsdag
25 augustus des avonds te acht uur.
AANGESPOELD
Het stoffelijk overschot van de
20 jarige kantoorbediende uit Rosmalen, die donderdagmiddag voor
de kust van Zandvoort verdronk, is
maandagmiddag j.l. aangespoeld op
het Bloemendaalse strand ter hoogte van de Zeeweg.
ZANDVOORT SPAARDE
In het postkantoor te Zandvoort
werd bij de afdeling Rijkspostspaarbank gedurende de maand juli
j.l. door 788 personen ingelegd een
bedrag van ƒ 199.000,— en aan 437
personen terugbetaald ƒ 120.000,—.

Bert*
19M

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren / 49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 189,ƒ 99,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Dranken bestellen? OfifiO
Brokmeier bellen! L\J\JL
heren haar-/
verzorger

Een hoekje in onze showroom

/t
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

Radiatoren en
Plintverwarming
/TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Taxi Z6OO

.WURF-PRAET'

B&dkotet

r

U kunt toch ook rekenen en
vcrceiykcn !

20% KORTING
'
op alle
stoomgoederen
mits gebracht en gehaald bij
CIIEM. WASSERIJ on

KEYSER
KKRKSTRAAT 2fi - TEL, 2<fÜ3
Ook voor stoppape

HOTEL 30VWES
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend
Van 7-13 augustus
elke avond 8.30 uur:
ORKEST

THE 4 LADS

*
In ons internationale
caberet
en variété-programma:

Clementl Twfns
Jongleurs Cyclistes

BADHOTEL
Het nieuwste hotel
aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telefoon 4941
Elke avond 8.30 uur

PIA BECK

SALON DE COIFFURE

Haltcstraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.
.

Lorc & Julit
Illusionists
Brenda and EddieJ
in hun „Cocktail for two"
*
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

en haa.r combo
in de Wiener Bonbonniere
In de Bier- en Wijnkelder
elke avond 8.30 uur
de bekende entertainer

Wim Bos
met als speciale attractie:
zingende bediening:

Dolf en Corry
's Maandags gesloten.

Het is de hoogste tijd
voor het bestellen van Uw

2424 - TAXI - Autobedrijven ffinko - TAXI - 2424

schoolboeken

GODSDIENSTOEFENINGEN
; GEREFORMEERDE' KERK ";
Zondag a.s. 10 en 7 uur:
Ds. W. Blanken van. Badhoevedorp.

en schoolbenodigdheden, agenda's schriften,
enz.
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN

HERVORMDE KERK . ,
9 uur: Kerkdienst in de Duitse taal.
Voorg. Dr. dr. Wilhelm Schülze,, •pred. in Freiburg i. Br.
Zondag a.s. 10.30 uur: Dr. J. Koper,'
pred. te Amsterdam-W. ~
19 uur: Geen dienst.

vraagt voor Haar kantoor
te ZANDVOORT

TOLWEG 18 - TELEF. 4321

enige jongelui
VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHQOL

met diploma H.B.S. of Ulo.

„C, 1.

Geboden wordt:

DE
TWENTSCHE
BANK

Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

Telefoon 4419

REEDS NU ...
NIEUWE OOGST
BLOEMBOLLEN
(tulpen en crokussen),
voor huis en tuincultuur, in
luxe, handige dozen!
Grote sortering cactussen vetplanten en vaste planten
voor Uw tuin.

Bloemenhuis A.H.v.d. Mey
HALTESTRAAT 65

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. ^Missen op zondag: ,6.3r), 7,30,
8.30, 9.30 (Hoogmis) -11, en ,'12 uur.
Te 19.30 uur avondmis." In de we'ek
H.H. Missen te 7, 7.45 en.-" 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat; Zandvoort
Noord: H.H. Missen om ,8.' 9.30'en
11 uur. In de week om 8 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15 '
Zondag a.s.: Geen dienst
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maand' augustus
geen samenkomst.
•
-' '

-

Elke dag verse bloemen!

Op spontane en hartelüke wjjze is
de büna 77 jarige beheerder van bet
Zandvoortse tentenkamp aan het
Nooröerstrand de heer J. Jissink
zaterdagmorgen j.l. gehuldigd ter
gelegenheid van het feit, dat hu gedurende 50 jaar in overheidsdienst
werkzaam was, waarvan eerst ruim
vijf jaar als militair hulpcommies,
daarna 25 jaar als agent bij het
Zandvoortse politiekorps en vervolgens als beheerder-opzichter over
het Zandvoortse tentenkamp.
Om precies 10 uur werd cïe jubilaris ontvangen in de bestuurstent
, van de kampeervereniging „Voorwaarts", waar de heer J. W. Bosman, voorzitter van de federatie van
kamp eerverenigingen „de vader van
het kamp, opa Jissink" op hartelijke
wijze toesprak. Spreker vond, dat de
jubilaris wel iets weg had van een
. plisé-rokje, vol plooien, onkreukbaar en van goede kwaliteit. Spreker roemde de prettige omgang van
de jubilaris met de kampeerders,
wiens discipline geen verlies van
vrijheid betekende en schonk hem
namens de federatie een geschenk
onder couvert.
Dergelijke tastbare bewijzen van
genegenheid, naast vele goede en
vriendelijke wooiden mocht de jubilaris ook ontvangen van de heer
W. H. Wijnberg, voorzitter van de
kampeerverenigmg
„Voorwaarts",
voorzitter P. Mittelberg van de kampeervereniging „K.V.S." en J. Smit,
waarnemend voorzitter van de kampeervereniging „Helios". Namens
alle kampeerders droeg de heer
Broerse een feestgedicht voor. waarna melding werd gemaakt van de
ontvangst van een gelukstelegram
van oud-burgemeester H. v. Alphen,
die in 1946 de heer Jissink met de
taak belastte, die hij tot heden toe
nog steeds vervult.
Namens het strandschap „Zandvoort" waren aanwezig de heer W.
M. B. Bosman secretaris en de heer
C. Schouten penningmeester, terwijl
eerstgenoemde ook het gemeentebestuur vertegenwoordigde. De heer
Bosman gewaagde er in zijn toespraak van, dat men de heer Jissink
met recht „de burgemeester van het
tentenkamp" zou kunnen noemen.
Hij regeert daar op zeer goede wijze
en zijn regering brengt nimmer problenven noch moeilijkheden. B. en
W. van Zandvoort waarderen bijzonder dat deze tentenkampbeheerder met alle kampeerders in zulk
een goede harmonie en opperbeste
verstandhouding weet om te gaan.
Bewondering had spreker tenslotte
voor de kracht en de moeite, die de
jubilaris, ondanks het klimmen van
zijn jaren nog steeds weet op te
brengen en schonk hem namens het
Gemeentebestuur en het Strandschap een fraai bloemstuk.
De heer H. Sandbergen, adjudant
van het Zandvoortse politiekorps

d. Automatenspeelzaal
Kerkstraat 11

Waar moeder verse kip
serveert smult iedereen

De gehele dag
geopend

POELIERSBEDRIJF
CAS VAN BENTEN
BRAADKIPPEN
SOEPKIPPEN
BRAADSTUKKEN.
Alles uit eigen mestery.
WEEKEND-RECLAME:
EIEREN, zó van del boer, 10 stuks
ƒ 1,29
Heeriy&e henne eitjes
10 voor 98 et.
KIP VOOR DE SOEP 500 gr. f 1,75
Iets nieuws: KIP-CROQUETTEN! . . 35 et. p. st.

Gezelligheid!

Sfeer!

De nieuwste speel-automaten
Die Drommelse Botman.,
i (*
"(heeft harem-muilen,
U kunt ze niet kopen, ook niet ruilen
Maar leuk is 't, als U ze eens ziet,
Evenals zijn sortering op rookgebied
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

Thans ook verse kip aan 't spit t
STATIONSSTRAAT 2a - TELEFOON 2358
ZANDVOORT
Wij bezorgen Uw bestellingen ook thuis.

Geen brekende nagels meer

«Mavala»

f 9,95

flac. voor 6 maanden. Succes verzekerd!
voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14

TELEFOON 2462

Drogisterij BOUWMAN
Oranjestraat 7

Tevens Uw adres voor Uw

-

Telefoon 2327

Toiletartikelen
zoals zepen, shampo's, lipsticks, nagellakken,
After Shave's, Colognes en parfums.

«LEBRU»

Ook een reeks

Zonnebrandartikelen
in verschillende merken, zoals Nivea, Hamol,
Piz Buin, Tan-make up enz. enz.
Ziet de etalages!

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p.kg-. Tijdschriften 4,
kranten 5 et., karton 3 et. per kg-. Lood 60 et.,
Zink 55 et.; roodkopcr ƒ1,85; geelkoper ƒ1,30.
alles per kg. Tapijt en gewatt. deken 8 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald,
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)
De kleine voordelige winkel met het grote
assortiment! Komt U vrijblijvend eens bij ons
kijken naar onze nieuwe collectie Nappa en
suède DAMES- EN HERENJASJES. Wij geven
U gaarne hierover onze inlichtingen.
Ook MAATWERK wordt bij ons gedaan.
Onze speciale aanbieding: van deze week is:
prachtige kunstzqden shawls van ƒ2,95 voor ƒ2,50
PORTEFEUILLES
RIJBEWIJSETUI's
NAGELGARNITUUR
SIGARETTENETUI's
PORTEMONNAIES
BILLFOLDS

OLMA horloges zijn kwaliteitsprodukten der Zwitserse
horloge-industrie.
OLMA geeft U een grote keuze
in modellen,
In prijzen vanaf f 56.OLMA horloges koopt U In
bij-de-tijd-zijnde zaken.

OLMA

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

C. Waan
ing
Erkend horloger
Kostverlorenstraat 68

REISTASSEN
ACTETASSEN
SCHOOLTASSEN
DIPLOMATENTASSEN
SUèDE HERENVESTEN
Boodschappentassen

GEVAARLIJK PROJECTIEL
AANGESPOELD
Zaterdagmorgen is op het Zandvoortse strand, vlak voor de Rotonde een gevaarlijk oorlogs-projec-'
tiel aangespoeld. In samenwerking
met de politie werd door de dienst
van publieke v/erken het strand gedeeltelrjk afgezet totdat de mijnopruimingsdienst was gearriveerd.
Deze stelde vast dat het een explosieve rookbom van zeer groot formaat betrof, zoals die tijdens de
laatste oorlog werden gebruikt. Men
heeft daarop de bom van het strand
verwijderd en , elders onschadelijk
gemaakt.

een goed horloge...
een beste vriend

Telefoon 2O71

Sollicitaties te richten aan de
Direktie van ons kantoor,
Grote Krocht 12, Zandvoort.
Persoonlijk bezoek is mogelijk van
maandag tjm vrijdag van 9 tot 16 uur.
Telefoon (02507)-4041 /2.

JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

Spontane huldiging van gouden jubilaris

BEZOEKT

TELEFOOO 2060

Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Bet speciaalVele soorten kamerplanten.
adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bloeiende planten, voor tuin en bloembak,
o.a. een grote sortering viooltjes.
Bediening, prjjs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
'
Ziet onze etalage!

aantrekkelijk aanvangssalaris, tantième,
huwelijksspaarregeling en
studiekostenvergoeding.

DEVELOPING
and PRINTING
AGFA-COLOR

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout,
van Lennepweg 57, telefoon 4294.
_ VERLOSKUNDIGE:
'i Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophlaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: Dr. J. Westerman,
Hartenlustlaan 7, Bloemendaal,
telefoon (02500) 51555.
APOTHEKEN:
Tot 15 september a.s. zijn de beide
te Zandvoort gevestigde apotheken:
de Zandv. Apotheek, Haltestraat 8,
tel. 3185 en de Zeestraat-Apotheek,
Zeestraat 71, tel. 3073, alle dagen
(ook 's zondags) doorlopend geopend

sprak als hoofd van een aanwezige
deputatie van dit korps. Spreker
gevoelde zich altijd enigszins geirritteerd, wanneer men de jubilaris
„opa" noemde, want iets opa-achtigs
heeft deze vitale 76 jarige zeker niet
integendeel, hij kent alle zaken,
waarbij hij betrokken wordt en weet
die altijd tot ieders genoegen op te
lossen. „Ga nog maar een poosje'
rustig door" zei spreker, „want wat
moet er gebeuren, wanneer U hiermee zou ophouden?" Toen de heer
Sandbergen Generaal Mc. Arthur
in het geding bracht en diens uitspraak „Old soldiers never die",
werd het de jubilaris te machtig en
kwam de zakdoek eraan te pas. Namens het politiekorps schonk spreker de heer Jissink opnieuw een
geschenk onder couvert.
Namens deze sprak de heer Wijnberg woorden van dank voor de
vele, goede en hartelijke woorden,
die de jubilaris zozeer hadden ontroerd, waarna men nog geruime
tijd gezellig onderling bijeen bleef,
waarbij menige herinnering • werd
opgehaald uit de eerste na-oorlogse
jaren van het Zandvoortse strandkampeerleven.
De spontane herdenking van deze
gouden jubileumdag zal stellig deze
zeer geziene tentenkamp-beheerder
nog heel lang bijblijven.
K.

Taxi 26OO

Boodschap óók
voor Zandvoort:
Verdraagt eikaars .moeilyk* heden, zo zult ge de
wet van
"Christus vervuilen.b
De Bijbel' - Brief van
Paulus aan"de .Gal. 6 : 2
De kerken van Zandvoort groeten U.......
St. Oec. Contact.

,
.
"'

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166
4 x 40 KILOMETER
' .
Onze plaatsgcnoot, de heer H. Keur
heeft dit jaar voor het eerst deelgenomen aan de vierdaagse in Nijmegen, na m vorige jaren gedurende zeven achtereenvolgende jaren
de vierdaagse in Apeldoorn te hebben gelopen.
.
Ditmaal tippelde hij vier _ dagen
achtereen veertig kilometer in een
afmattende hitte. Vol trots toonde"
hij de fraaie medalje, die hij ermee
verdiende en zeker terecht, want
deze tippelaar, die h'eus" voor geerf
kleintje vervaard is, verklaarde ons,"
dat het hem niet was meegevallen
en dat elke dagtocht zwaar, héél
zwaar .was geweest. &*..
Wij feliciteren Henk Keur" van
harte met dit mooie sportresultaat.
Hij kon weer een fraaie nieuwe
trofee aan zijn langzamerhand te
klein wordende pnjzenkast toevoegen. .

BEVORDERINGEN BIJ DE
BRANDWEER
Bij het korps „Vrijwillige brandis toch betert
weer" "te Zandvoort hadden in de
loop van het eerste halfjaar 1964
.de volgende bevorderingen plaats:
K. Paap van brandmeester tot. adBURGERLIJKE STAND
junct-hoofdbrandmeester, J. van der
Geboren: Hendrik Jacob, z. van H.J. Kruk van onderbrandmeester tot
Franke en Joh. Groen. Marga- brandmeester, P. Pijper van hoofd- •
retha Elisabeth, d. van J. Kraaije- brandwacht tot onderbrandmeester,
noord en E. W. de Rooy. Simon
C. J. van Koningsbruggen_ van 4
Jacob, z. van W. J. Molenaar en
brandwacht 1ste klas tof hoofdC. A. Kraaijenoord.
brandwacht, W. L. Seders van
Geboren buiten de gemeente:
brandwacht 2de klas tot hoofdJohanna Wilhelmina, d. van J.Ko- brandwacht, Jb. Dorsman en J. J.
per en J. W. Kroonstuiver.
Sebregst van brandwacht 2de. klas
Maria Johanna, d. van F. Zwem- tot brandwacht 1ste klas, van admer en L. Draijer.
spirant-brandwacht tot brandwacht
Ondertrouwd: Joh. W. H. Westelijk 2de klas H. Hauer, A. Loos;. W.
en Joh. Blom. B. Westhoven en Schilpzand, H. Terpstra en J. WeA. A. Weber.
ber, van adspirant-brandwacht tot
Gehuwd: Corn. J. Janbroer^ en I. brandwacht 2de klas (chauffeurSnijders. T. Gude en L. M. Padt. pompbediener) N. Paap, G. J. M.
Overleden: Florenz C. L. Brock- Versteege en P. J. M. Versteege.
meyer, 65 jaar, geh. met M. H.
Tornou (wonende in Duitsland).
VAN LADDER GEVALLEN
Overleden buiten de gemeente:
Een 17-jarige werkstudent, werkMargje Corba, 83 jaar, wed. van zaam in het Badhotel ,viel woensH. J. Vierdag. Jannegie Hartgers, dagmorgen j.l. bij het schoonspuiten
79 jaar, wed. v. J.J. Pekelharing. van de ramen van een ladder van
Cornelis H. Hassink, 53 jaar, geh. ongeveer 3 'meter hoogte op de bemet S. H. Velthuijsen. ^,
tonnen vloer van het zonneterras.
De doktoren Mol en Robbers stelBÖ feest of party,
den een vermoedelijk gebroken knie
LEPFERTS dranken erbtf!'
vast en lieten het slachtoffer per
Telef. 2251
Telef. 2150
ambulance naar een ziekenhuis' in
Haarlem vervoeren!

N.V. VAN STEIJN's
SCHOENHANDEL
s

Thorbeckestraat 1, tegenover Hotel'Bouwes

Tevens aanbreng-adres voor Uw

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO „LION"

SCHOENREPARATIE

DEVELOPPEMENT
et TIBAGE

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT
ENTWICKLEN
und KOPIEREN
2 min. van het station
2 min. vom Bahnhof
2 min, from the station
2 min, de la Gare
GEVA^COiOR
FERRANIA-CQLOR KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+16 m.m. Ctné-fllms

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
Adverteert
in dit blad
Hout- en'boardhandel

.CENTRUM'
Naast dr. LFlieringa *
Brëderbdestraat l
METSELZAND
PORTLAND CEMENT
CARBOLINEUM
•Eternieten"""
'BLOEMBAKKEN
TUINVAZEN'--*
RONDE TAPSE •" '
J
TAFELPOTEN, "
verschillende maten.
POLYCEL
PLAFONDPLAATJES
HEKPALEN
BOKKEPOOTJES
KIPPEGAAS
ALABASTINEi
KUBUSVERF.
LOODWITPLAMUUR
CEKRUSOOT
carbolineum '
in 15' verschillende
'briljante kleuren
'SCHUURPAPIER
RUBBEROID
-GUPA
KASTPLANKEN ,
TEGELBOARD
- HOEKLAT Parana pine
< Halfronde vLATTEN.
j LADDÉRVEFLHÜUR
Voor kamervyandei),
lambrizeringen enz.:
HOUT O LUX
PARANA PINE
Dagelijks geopend.
Jb. SLAGVELD
Telef. winkel: 2963
Privé: 2897-• - ,
- TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad,' in 4 kleuren,.per
stuk ƒ 19,—. BÜ afname
24 stuks 20°/o korting.
Prachtige zware •\ ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. 'ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS
Jon. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947406.

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 215O
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

Kwalitatief steeds vooraan

Het grote succes *

Rund-, Kalfs- en Varkensslagertf

NSU PRINZ 4

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze
GROTE SORTERING VLEESWAREN!

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 -

Zaterdag-reklame:
1 blikje Weense Knakworst

TELEF. 2616

ƒ1,15

* Dank zij alleen tevreden klanten

R.E.M.
ANTENNE

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

j Gemakkelijk zelf te monteren op zolder — of op
, het balkon — behoeft niet persé op 't dak.
Onze goud-geëloxeerde 3 element R. E. M.
ANTENNE geeft een zeer hoge signaal sterkte.
VAKKUNDIGE VOORLICHTING
Buiskabel en lintkabel voorradig.

13 SEPTEMBER

II dagen Oostenrijk,
Italië en Zwitserland
PRIJS ƒ 240,Inlichtingen bij

Reisbureau Kerkman
Telefoon 2214 - Haltestraat 63
Telefoon 3399 - Kostverlorenstraat l

R.E.M, antenne I59OO
Lopik 2 antenne 22,5O
Automobielbedrijf

Jac. Versteege en Zn.

PAKVELDSTRAAT_21

-

DISCOTARIA
<-THORBECKESTRAAT J 5 -

TELEFOON 2323

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

TELEFOON 3378

V. W. -

blijf jong...blijf fit..'

fiets!

Jongelui, die dit jaar de school verlaten, opgelet!

Cw&dex, t*.v,.

Kies bij ons uit een ruime
sortering de fiets naar uw
eigen smaak

Rtfwielhandel
JAC. VERSTEEGE & ZN.
Fakveldstn 21, - Tel, 2323

zoekt voor:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
i(

Jeugdig mannelijk en vrouwelijk personeel
Sollicitaties mondeling of schriftelijk bij de afd. Personeelszaken

Schelpenplein 12 - Xelef. 2518 - Gr. Krocht 36a

olie-, kolen- en
gashaarden
BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
•E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.,
, GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

U ziet alle gebeurtehissen op z'n best
met PHILIPS TELEVISIE

Van Lent's Autobedrijven

-

Telefoon 2793

MONOPOLE

Hogeweg 2 - Zandvoort
vraagt voor direct een ,

-

Pension Schüller

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Prettige werkkring. Hoge verdienste.

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.
HOYNG's GESCHENKENHUIS
Raadhuisplein 3 - Tel. 2004

Toegang 14 jaar.
ZATERDAG 8 en ZONDAG 9 AUGUSTUS, 8 uur

Max de zakkenroller
Toegang 14 jaar.
MAANDAG 10, DINSDAG 11 en
WOENSDAG 12 AUGUSTUS - 8 UUR

De weg tot elkander
Toegang 18 jaar.

zoekt

een leerling-verkoopster
voor winkel en magazijnwerk.per l september.

jlwtaueawk £i

Voor direct gevraagd:

Naast onze HOLLANDSE nu ook
INDISCHE KEUKEN, onder leiding
van Javaans-Chmese koks.

Boulevard de Favauge 10 - Zandvoort
ij

,

,

Wij bieden U datgene, wat da meest
verwende gastronoom wenst.
Een kostelijk etentje en een gezellig
uitzicht op zee!
Wij vragen Uw speciale aandacht
voor onze
HONGAARSE GOULASH
en diverse KIP-MENU's.

WERKSTER voor de ochtenduren
AFWAS voor 's middags
HALFWAS KOK of KOKKIN
KEUKENHULP (man of vrouw)

Indisch-Holl. Restaurant „ROEMAH-BALI"
Kerkstraat 27

Populaire prijzen!
Wij verwachten U gaarne.

Wegens VAKANTIE
gesloten
VAN 6 t.m. 20 SEPTEMBER:
Bloemenmagazijn „ERICA", Tramstraat.
Bloemenhuis A. H. v.d. MEIJ, Haltestraat 65.

Bestel heden bij ons uw nieuwste PHILIPS
Televisie, U bent dan verzekerd van een prima
— -•ontvangst.
'-PHILIPS-TELEVISIE"48 cm. b'eeld'-v.a. ƒ728,—
l
of ƒ7,50 per week na de eerste betaling.
^PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld vanaf ƒ898,f. of ƒ9,50 per week "na»de eerste betaling.
i PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS
1
• Grote sortering, uitvoorraad leverbaar!

Kerkstraat 28

VRIJDAG 7 AUGUSTUS - 8 UUR

pompbediende

Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

GROTE KROOST 18

TAXI 2600

Voor Uw drukwerk:

Noorderdumweg 48
Telefoon 2541
Zandvoort
Steeds méér mensen ontdekken, dat In de verkeersdrukte
van vandaag en voor de vrije
weekends de fiets onmisbaar
isl Fietsen gaat veilig en
vlug. Fietsen is gezond!

OPEL - TAUNUS 17 M

en
van 20 SEPT. t.m. 4 OKTOBER:
Bloemenmagazijn „NOORD", Vondellaan.Bloemenmagazijn „DE LELIE", Kerkstraat 38.

De leeuw van Babyion
Toegang alle leeftijden.

*7é# 2550
een goede zonnebril
met

POLAROI

,C€SUNGLASSES

WIJ GEVEN WERKELIJK
• DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et; kranten 6 et.; plat karton en tijdschr. 4 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 180 et.;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et.; lood 60 et.;
zink 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ5,- tot ƒ15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
Wij zijn elke dinsdag in Zandvoort!
'

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

Autofinanciering

DAGELIJKS 2.30 UUR

Bakenessergraeht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bü
geeu gehoor Zandvoort: 3763) Haarlem

vakman
TMK kt bete stal

Assurantie en financieringskantoor

J.S.FÖLKERS
Dr. Schaepmanstraat l
Tel. 4580 - b.g.g. 3283

-PHILIPS nieuwe PORTABLE
RADIO-GRAMOFOON ƒ 199,j
Eventueel zonder aanbetaling.
rPHILIPS nieuwste PORTABLE
"*
"""met f.m'. eri antenne
ƒ189,—
Uw "oude radio en televisie hebben inrulhvaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijze de betaling met U. Komt U eens kijken en luisteren?
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
IJHILIPS SPECIALIST

F.H. PEN A AT

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

speclaalvootuw
autO) motor en

bromfietsverzekering

DOE EEN GOEDE KEUZE !
HOOGSTE KWALITEIT . . . .
1
TEGEN LAAGSTE PRIJS?
dat is het devies van:

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

Onze sortering vleeswaren is enorm.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGERt . . .

Voor Uw

Koelkasten
Wasmachines
Comrectors

OPTICIEN A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
GROTE KROCHT 20
TELEFOON 4395
Leverancier alle ziekenfondsen.

voor olie en kolen
en alle benodigde huishoudelijke artikelen, naar

Fa. Blom
KRUISSTRAAT 6 - TELEF. 2127
Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.
Voorzorgzegels worden aangenomen.
Wij geven ook Contantzegels.
Het bekende adres voor alle
HENGELSPORTBENODIGDHEDEN.
Thans ook verkrijgbaar maden en wurmen

Ook voor Luxaflex:
E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER
Specialist in klassieke meubelstoffering
Brederodestr. 30 - Zandvoort - Tel. 02507-4973
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Tweede blad Zand voorts Ni< uwsblad, 25e iaan
'ï. ••i

Oud P.W.-gediende riahl afSCtieltT
Na een 47-jarige dienstperiode,
waarin drie burgemeesters werden
meegemaakt, n.1. de heren Beeckman, Van Alphen en Mr. H. M.
- van Fenema, heeft een dor oudste
ambtenaren bij de dienst van Publ.
Werken, te Zandvoort, de algemeen
ambtenaar in de buitendienst, de
heer C. Zwemmer, woensdagmiddag
afscheid genomen van deze dienst
wegens het bereiken van de pensioengereohtigde leeftijd.
Het vrijwel voltallige ambtenarenkorps van deze dienst was bij dit
afscheid aanwezig.
De wethouder van Publieke Werken, de heer J. L. C. Lindeman, vertegenwoordigde het gemeentebestuur
en vond het in zijn toespraak maar
een vervelende geschiedenis, dat
deze ambtenaar na een 47-jarige
dienstperiode thans moest vertrekken, want van de eerste tot de laatste dag werd door hem zeer lofwaardig werk verricht. De heer
Zwemmer kan bogen op een langdurige en uitnemende staat van
dienst, die ook in zijn omgang met
het publiek met grote tact optrad.
„Jammer, dat mensen zoals U, weg
moeten gaan", zei de wethouder.
De heer Lindeman memoreerde vervolgens, dat de voornaamste taak
van de thans afscheid nemende
ambtenaar lag op het gebied van de
verlichting. Hij hielp mee van een
donker dorp een verlichte plaats te
maken. Namens het gemeentebestuur bracht spreker dank voor
het vele belangrijke werk in dienst
der gemeente verricht, waarbij alles
wat door deze ambtenaar werd gedaan ten voorbeeld kan worden
t. gesteld voor de jongeren. Woorden
' van waardering richtte de wethouder
-tenslotte ook tot>rnevr. Zwemmer.
De adjunct-directeur, de heer B.
Wit, sprak vervolgens namens het
personeel en deelde mee, dat de
directeur wegens vakantie tot zijn
spijt niet aanwezig kon zijn. Hij
. roemde het prettige contact dat
' altijd tussen de heer Zwemmer en
het personeel had bestaan en schonk
hem namens de dienst een electrisch scheerapparaat en mevrouw
Zwemmer bloemen.

UGVEenGEMMÜ
HOLLAND ELECTRO
HOOVER
EXCELSIOR
ERRES
ELECTROLUX

Fa Schuilenburg
Grote Krocht 5-7, tel. 2974

Namens de collega's sprak vervolgons de heer D. Termaat, die
herinnerde aan de prettige, omgang
met deze scheidende ambtenaar, bij
dikwijls belangrijk en soms levensgevaarlijk werk, waarna spreker hermneringen ophaalde aan het bergen
van mijnen op het strand en oorlogsprojectieien in de duinen tijdens
de laatste oorlog.
De heer Van der Heijden sprak
waarderende woorden namens 'de
ambtenaren-personeelsvereniging en
schonk de heer Zwemmer een boekenbon.
De voorzitter van de plaatselijke
afdeling van de Algemene bond van
ambtenaren, de heer J. G. Bisenberger herinnerde eraan, dat de
heer Zwemmer thans reeds meer
dan 45 jaar een trouw lid van de
afdeling was en schonk hem een
paar manchetknopen.
De heer B. Wit overhandigde tenslotte nog een leeslamp uit de
„k\vartjespot" van het remise-personeel.
Bewogen dankte daarna de heer
Zwemmer voor al dit huldebetoon,
erop wijzend, dat hij altijd slechts
7ijn plicht deed, waarna er gelegcnheid was voor alle aanwezigen
persoonlijk van deze scheidende
ambtenaar afscheid te nemen.
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. s f ..ZANDVOORTMEUWEN"
-zaterêafr l-augustus:
Zandvoortm. l - Alkm. komb. 0-4
Uitslagen woensdag 5 augustus:
Zaterdagelftal - R.C.H.komb. 6-10
Jun. a-T.U.S. Minden
6-10
Jun. b - S.V. Kochem
2-6
Programma zondag 9 augustus:
Jeugdtoernooi Victoria Boys te
Apeldoorn, waarr.an wordt deelgenomen door Jun. a.

richting Duitsland-Luxemburg en al
spoedig was van deze jeugd-ruimtevaart niets meer te bekennen.
De start leverde ook nu weer een
bijzonder interessant schouwspel,
dat zowel door jong als oud met
belangstelling werd gadegeslagen.
Jammer was het, dat ditmaal de
ballonnen alle wit waren, de gekleurde ballonnen van vorige jaren
boden vooral bij het oplaten een
toch nog aantrekkelijker gezicht.
In spanning wordt nu gewacht,
welke ballon het 't verst zal brengen. Gezien de gunstige weersomstandigheden en de sterke wind verwacht men, dat dit een respectabel
aantal kilometers zal zijn.

BALLONVAART
Dinsdag j.l. was het weer zover.
Reeds geruime tijd vóór l uur hadden zich op de Rotonde een groot
aantal kinderen verzameld, angstvallig hun in de vrij sterke wind
onwillige ballon vasthoudend, waar- ZANDBOUWWEDSTRIJD EN
van er kennelijk vele op uit waren LAMPION-OPTOCHT
het luchtruim te kiezen, voordat
Stichting „Touring Zandvoort" ordaarvoor het startsein was gegeven ganisecrt de tweede en tevens laaten in verscheidene gevallen gelukte ste zandbouwwedstrijd in dit seidat ook.
zoen voor kinderen van badgasten
Het was de jaarlijks weerkerende en inwoners van 4 t.m. 16 jaar op
ballonnenwedstrijd voor kinderen donderdag 13 augustus op het zuivan badgasten en inwoners, die derstrand bij de reddingspost, van
door stichting „Touring Zandvoort" 10 tot 12.30 uur.
wordt georganiseerd.
Voor deze wedstrijd kan worden
Omstreeks l uur hadden honder- ingeschreven van heden vrijdag af
den kinderen zich . op de Rotonde ten kantore, van de stichting, de
verzameld en gaf de directeur van plaatselijke V.V.V. op het Raadhuisde stichting, de heer J. B. Th. Hu- plein, tot en met woensdag 12 aug.
genholtz, do laatste aanwijzingen.
Tsvens organiseert genoemde
Als gold het de lancering van een stichting, eveneens op donderdag
ruimteprojectiel werden de laatste 13 augustus een jeugdlampion-opseconden door hem afgeteld en om loclit die zal plaats hebben na de
precies het uur O (in dit geval het gratis uitreiking van de lampions
uur 1) volgde het sein: „los" en des avonds van half acht tot 8.15
ZESTIRENRACE VOOR MOTOREN vingen bijna duizend ballonnen hun uur aan bovengenoemd bureau.
luchtreis aan, in dit geval mecge- Er zijn ruim 200 lampions beschikOP ZANDVOORT
Aangemoedigd door hel succes voerd op de straffe wind in de baar.
van vorig jaar organiseert de K.N.
M V. op zaterdag 8 augustus a.s.
voor de tweede maal een zesurenrace voor standaard- en sportmotoren op het circuit van Zandvoort.
Niet minder dan 48 teams, elk bestaande .uit.-2 rijders, hebben voor
dit sportieve gebeuren ingeschreven (vorig jaar 23 teams). In dit
aantal van 48 teams zijn begrepen
4 Oostenrijkse,
3 Belgische en
l Duits team.
WETENSWAARDIGHEDEN UIT VROEGER EEUWEN
Precies om 12 uur zullen de rij(Vervolg)
ders, die in 6 klassen verdeeld zijn,
allen tegelijk van start gaan. Zes HELMPLANTEN REEDS VELE
katen, die het helmplanten verplicht
uur daarna, derhalve om 18 uur EEUWEN OUD
stelden. Daarin luidt deze opdracht
worden zij afgevlagd en wordt per
Het beroep van helmplanter is als volgt:
klasse vastgesteld welk team de een der oudste beroepen die Zand„Heeft geboden, dat de ingezetegrootste afstand heeft afgelegd. In voort kent. We lezen er onder ande- nen van de dorpen gelegen binnen
de deelnemerslijst komen o.a: voor: re reeds van in het jaar 1477.
onze voorschreven wildernissen geC. v. Dongen, C. Swart, H. Leen- Talrijk waren de jaren en de eeuwen houden zijn de duinen met helm te
heer, B. Oosterhuis, J. _Vogelzang, door klachten over het verstuiven beplanten voor 't verstuiven van
J. Huberts, H. Mos, R. Bogaert (Bel- van de duinen, door de weinige het zand, overmits niet alleen onze
gië) en E. Goegebeur (België). Enige zorg, die aan de helmbeplanting in erven en landen aldaar omtrent gevoorspelling valt er echter niet te vroeger eeuwen werd besteed, het- legen in diverse plaatse met den
doen daar veel zal afhangen van geen aanleiding werd tot menige zande alzoo bestoven en verderfehet feit, of de machines (waaronder ramp.
lijk geworden zijn, tot die schade
b.v. 10 Honda's en 6 B. M. W.'s)
Zo had Zandvoort bijvoorbeeld in daarbij geleden onverwinnelijk is,
een dergelijke langdurige proef kun- de jaren 1570 en 1671 zeer veel te en dezelve wildernis en die geneugnen doorstaan.
lijden van springvloeden, waarover te die wij daaraan hebben in korte
bekend is dat het water zich met tijd te niet gaan, ten ware hierop
IETS TE VER
zulk een geweldige drang tegen het bij ons niet behoorlijk voorzien
De Zandvoortse politie hield op duin perste, dat daardoor vele dui- worde".
de Noordboulevard een tweetal jon- nen bezweken en onderscheidene
Er werd echter niet erg de hand
gelieden aan, die zich op verdachte visserswoningen een prooi van de aan gehouden ten minste in 1510
wijze ophielden bij een aldaar ge- golven werden. Eenzelfde ramp was kwam op verzoek van de steden van
parkeerd staande Duitse auto. Het ook in 1682 het geval.
Holland en West Friesland een plakbleken te zijn een 22 jarige kelner
Toch waren van oude tijden af kaat. Die steden hadden er op geen een 27 jarige vertegenwoordiger alle dorpen aan zee gelegen, ver- wezen: „Hoe dat die zelve lande
uit Essen. Over hun verblijf in plicht, een strook duin bij hun hui- beschermd worden tegen de zee,
Zandvoort konden zij geen afdoende zen en dorp te beplanten op kosten met duinen en dijken en dat 't van
verklaring geven. Bij een onderzoek van de gemeentekas. Dit werd de noode is, toezicht te hebben en te
van, de wagen werden autopapieren „buurtbeplanting" genoemd, doch remedieeren, zowel tot onderhouden
gevonden ten name van een inwoon- erg veel gaf dit niet. Want het doel van de duinen als van de dijken.
ster uit Essen. Nadat deze was op- ervan was in de eerste plaats het Te weten, dat men de duinen begebeld bleek, dat zij haar auto voor bewaren van de bossen ten behoeve steken moet met helm en andere
een paar uur aan deze kennissen van de wildstand, want de adelijke ruigte tegen het verstuiven en ook
van haar had uitgeleend. Zij waren heren uit die jaren hechtten aan benemen de weidinge van dezelve
dus wel iets Ie ver gereden. De 't in stand houden van die wildstand duinen, overmits dat de beesten die
Zandvoortse politie heeft daaiop de meer waarde dan aan de welstand ruigte en helm ophalen er etende
jongelui uitgeleverd aan de politie van hun onderhorigen.
en nederstrekkende zijn.
in Essen.
(Wordt vervolgd).
K.
Zo kennen we uit 1477 reeds plak-

'E8KEHDE rilllFS
B A D I O SÜ1IICE

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS -

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40%> red.
Bij contract belangr. kort.

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3391

Voor alle
verzekeringen

In het najaar betaalt U,
als U nu uw wasmachine
of combinatie koopt!
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
GEVRAAGD vanaf l scpt:
GEMEUB. WOONRUIMTE
Br. no. 2-8 bur. v.d. blad.
MEISJE in de h.h. GEVR.
Hoog loon. Mevr. Piller,
Kerkstraat 4, Telef. 3397.
2e PROGRAMMA
zonder uw toestel omtebouwen (al is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
programma. Met garantie,
gern. betaling Antennebouw
J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel. 4307.
Tijdelijk TE HUUR v.a.
l sept.: v. echtpaar zonder
kinderen compleet GEM.
BOVEN-ETAGE met c.v.
en alle comfort. Br. no. 6-8
bureau van dit blad.

Betaling desgewenst In overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

Herintroductie!

Handmixer

Geen bezwaar l
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor „elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

'n Huiselijk gevoel, op 'n
GOED BEKLEDE STOEL!

J. van den Bos
woninginrichting
Bilderdükstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

TE HUUR: geheel nieuw
GEM. HUIS, van 15-29
aug. Br. no. 18-8 bureau
van dit blad.
GEVRAAGD WERKSTER
enige ochtenden per week.
Thorbcckestr. 16, tel. 2010
Woninginrlohting
HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.

Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!
TE KOOP: Dwergpoedeltjc
2'/., maand, gckr. gitzwart.
ƒ85,-. Tel. 070 - 725793.
NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
W. Dra«erstr. 12, Tel. 3751
HAAR-ROOS . . .
verdwijnt binnen korte tijd
bij gebruik van Marchal
Speciaal Shampoo, omdat
de hoofdhuid oer-gezond
wordt door onze nieuwe
vinding Vila F.
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107
heeft het!
Vraag gratis brochure!

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio, en televisietoestellen.

Krijgt U gasten?

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadert - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3E52.

Bert geeft de
hoogste waardei

Koelkasten - Stofzuigers

Oerdegelijke

SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Pedicure - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

VAKANTIEHULP
van 15 jaar voor de winkel van 9 tot l en/of van
2 tot 6 uur. Vergoeding
ƒ 3,— per halve dag.
WASSENAAR - Bad- en
Strandkleding, Kerkplein 8

BLAUPUNKT

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

Assurantie Kantoor

Voetkundige

Jong echtpaar 28/38 jaar,
geen kinderen, beide overdag afwezig, zoekt per l
okt. a.s. lot nader overeen
te 'komen datum: GEM.
WOONRUIMTE m. VRIJE
KEUKEN te Zandvoort.
Br. met inl. en prijsopgave
aan: Postbus 8047, A'dam.
Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!

-

J. KEUR

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2251
Telef. 2150

AMANDA BALKE

Huur nu uw wasmachine
vanaf f 3,— per maand
met recht van koop.
Géén vooruitbetaling.
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590

ERRES

Electro-Radio
Technisch Bureau

Bü f eestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150
Neem TJw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3

Telef. 2129

f
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Vacuüm

AH Heldere

ALBERT HEIJN

Appelsap

Rookworst

****

\
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TER KENNISMAKING

(Buiten verantwoordelijkheid
der redactie).
Geachte Redactie,
Naar aanleiding van de klacht van
de heer Van der Moolen geuit in
de j.l. gehouden, raadsvergadering
betreffende de Zandvoortse Groenienhandel, zou ik gaarne dit willen
opmerken. Dit is aiet de eerste keer
dat dit onderwerp tersprake is gekomen. Dit onderwerp is reeds jarea geleden zelfs tientallen jaren
geleden besproken. Nadien zijn er
vele zaken geweest die getracht hebben. hier in Zandvoort goedkopere
aardappelen, groenten en fruit (mindere kwaliteit) te verkopen. Dit
lukte meest een zeer korte tyd
waarna deze zaken weer verdwenen
ondanks de reclame die zq maakten
door middel van strooibiljetten
grote advertenties en omroep. Waaruit ik dus de conclusie trek, dat het
overgrote deel van de consument
de voorkeur geeft • aan. de betere
kwaliteit van aardappelen, groenten
en fruit. De kwaliteitsbeoordeling
van. deze waren moet de heer van
der Moolen overlaten aan vakmen
sen en niet aan leken.
Hoogachtend,
Firma. C. Drager en Zonen
van Ostadestraat 9
Zandvoort
Geachte Redactie,
Ik nam kennis van het raadsverslag van j.l. 28 juli waaruit blijkt,
dat de heer Breure heeft medegedeeld 14 dagen lang de inkopen
voor het „Huis in de duinen" te
hebben gedaan, w.o. dan dus ook de
inkopen van aardappelen, groenten
en fruit in. Haarlem.
Deze bewering van de heer Breure
is pertinent onjuist en moet dus op
een misverstand berusten. Ik heb
vanaf l september 1955, de dag
waarop het Huis inde duinen werd
geopend, zonder enige onderbreking
aan deze instelling alle aardappelen, groenten en fruit geleverd
en naar ik aanneem tot tevredenheid
van de leiding van deze instelling.
Ik mag verder aannemen, dat gezien deze langdurige en ononderbroken relatie, kwaliteit en pry'zen
geen. reden, gaven, tot klachten.
Hoogachtend,
Firma C. Drayer en Zonen
van Ostadestraat 9
Zandvoort
KADIO-tJITZENDING
In „Caramella" op het Stationsplein heeft de A.V.R.O. woensdagavond opnamen gemaakt voor de
uitzending: „een avond uit in Caramclla in Zandvoort". Het is een
programma van Roei Balten met als
omroepster Margreet van Arnhem.
Er wordt aan meegewerkt door het
orkest, dat deze zomer in genoemde
dancing optreedt, namelijk Hans
Overmeer met z'n Holland kwartet.
Als gast zult U kunnen horen de
trompettist Ray Kaart van het ensemble „The Dutch Swing College".
De uitzending vindt plaats a.s.
ondagavond voor de radio vnn 10.05
tot 10.30 uur, over de zender Hilversum I.
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Wijnzuurkool m wk
1/1 BLIK

89

Sinaasappelsap
FORS BLIK

Limonadesiroop sinaasappel. o.e ifr. 95

Wafelkoeken

Koffie Perla Americana Meuuamaling (voor snelf ilter met behulp van papieren 170
filterzakje) Yacuumblik 250 gram

.....

1.

Framb./Bessenjam

42-

Clubprijs
f
1

elleboogjes reuzepak 500 gram 5Z

Sperziebonen

.......

1/1U&60

waarvan
minimaal
V
lesT •••
ff 10.-in PMC-cheques

Doperwten-Fijn
HALVE BLIKKEN

POT 95
Zaanse Korstjes . .. p* 6stuks 30
Groninger Koek . . . .±740graml1.0
AH-Cakes ........ zak s stuks 59
AH-SlaSailS de lekkerste . . . per f les 79
.....

inbeter-bier-blik 49

Ananas of Aardbeien
BLIKJE 8 HALVE SCHIJVEN

2

Tak is stuks 65

.perzak.l50gram-49

MaCQlieen Theezakjes, .doos 20 stuks 85

AH-6i PilS

Klopt,
mengt en kneedt. Een prachtige mixer,
£
d bij duizenden en nog eens duizenden PMCdie
leden
een-gewaardeerde hulp in de huishouding is.
Ie
U
L ontvangt de mixer compleet met twee garden
(voor
de lüchtigste crème) en twee deeghaken
C
C(voor het taaiste deeg) en een roomklopper.
EEn daarbij nog een uitgebreide handleiding met
125 recepten. Op dit Zwitserse precisieapparaat
1
isis 3 jaar garantie en bovendien de gespecialisseerde PMC-service.

79

Liebfraumilch '63

i instelbaar voor
drie snelheden
4 i compleet met
5 hulpstukken
i
il i gratis receptenboek
4 13 jaar garantie
<

naar keuze

Vul onderstaande bon in en zend deze opgeplakt op
briefkaart aan de PMC, Postbus 175, Zaandam. Dan
v/ordt voor u zo'n oerdegelijke Zwitserse handmixer,
voor de oude prijs gereserveerd. Zodra u over de benodigde PMC-cheques en contanten beschikt kunt u
uw mixer laten komen.

Gebraden Gehakt . . . 100 gram 29
Gelderse Ham ...... ^snm 79
Pekelvlees ........ loogram 59
Fijne Snijworst ..... ioogram49

"

r
i KAAM:
i ADRES:
WOONPLAATS:

Smeerleverworst .P.st.±25ogr. 79

Luncheon Meat
BLIK
200 GRAM

BLIKJES

V
b
•w
|v<

Klant of geen klant...
reserveer nu uw handmixer!

79

l

1
Kenwood
Chef
i

DE PMC IN DE PRAKTIJK

KEUKENMACHINE

Mevr. T. C. Kruijdenberg, Dr. Ariënsstr. 34, Rijswijk (ZH) heeft een PMCkoelkast en een. Triumph Tippa schrijfmachine. „U heeft getoond", zo meent
zij, „waardevolle merkartikelen tegen.sterk gereduceerde prijzen te kunhen
leveren".

Meer
dan f 100.- Clubkorting op deze meest doorM
dachte
keukenmachine en keuze uit 8 hulpapparaten
di
voor
vc ca. 2/3 van de winkelprijs ! Een aanwinst voor de
moderne
keuken: PMC-cIubprijs f 189.-, waarvan
m
f 42.- in PMC-cheques. Inlichtingen in AH-winkel.

Albert Albert
Heij n Heij n Heij n
i

••,.

Bent U met vakantie? In de buurt van uw vakantieoord kunt U in de volgende A.H.- winkel terecht: KERKSTR. 30, ZANDVOORT

„BROKMEIER" A° 1896
Dé speciaalzaak in wjjnen en gedistilleerd

Vraagt naar ome speciale wUnaanbiedingen!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Vuiligheid op straat en
met de prijzen!
De onverwachte aansnjjding van
een tweetal reeds jaren lang bestaande Zandvoortse problemen,
dinsdag' 28 juli in de rondvraag van
de raadsvergadering, n.l. de vuiligheid op straat (Hr. L. J. Brcure) en
de vuiligheid met de prijzen (Hr. A.
J. van der Moolen) al gebruikten beiden dit woord „vuiligheid"
niet letterlijk, ze bedoelden het toch
heeft in brede kring nog al wat deining veroorzaakt. En dat is geen
wonder, want in beide gevallen,
(vooral in het laatste) werden heilige huisjes geraakt.
Ik zei het al: het zijn beide problemen, die we reeds vele jaren
kennen en bijna tot vervelens toe
opgerakeld in diverse vergaderingen
van onze beide Middenstandsverenigingen, Handelsvereniging en Hanze
Ik wil voorop stellen dat ik het
niet verstandig van onze raad heb
gevonden om dit onderwerp midden
in het seizoen, nu Zandvoort gonst
van vakantiestemming en in zich
een groot aantal gasten bergt, dit
onderwerp aan te roeren. Het had
mijns inziens beter bewaard kunnen
blijven tot na het seizoen, wanneer
bet nieuwe wordt voorbereid. Want
men gaat zo licht generaliseren. Men
trekt de zaken in het algemene vlak
en de buitenstaander - in dit geval
de badgast - moet wel de indruk
krijgen, dat het in dit opzicht in
onze gemeente zeer kwalijk gesteld
is en zó erg is het nu ook weer niet.
In de-eerste plaats, wanneer het
gaat om de
Vuiligheid op straat
Daar is al wat over te doen geweest in de loop der jaren. • Men
zou daarbij de vraag moeten stellen,
wie hier de meeste schuld treft,
Zandvoort, of zijn publiek en dan
meen ik, dat het publiek hier de
hoofdschuldige is, hetgeen overigens door de heer Breure ook niet
werd ontkend. Het is eenvoudig
schandalig, zoals de bezoekers van
onze badplaats mét hun afval omgaan. Ze beschouwen de straat als
een grote vuilnisbak en geven zich
zelfs nog met eens de moeite, om
voor het wegwerpen van hun afvalproducten gebruik te maken van de
toch zeker keurig geel geschilderde
afvalbak] es, die op zeer veel plaatsen
in onze straten zijn aangebracht.
Welnee, de straat is er goed voor.
Vorige weck was ik 's avonds om
bijna 12 uur nog even in de Kerkstraat. Het was eenvoudig ongelofeIrjk, zoals die eruit zag. Van boven
tot onder één lawine van papiertjes
en zakjes en van allerhande rommel
en men glibberde bijna naar beneden over patates-frites en ijsjesresten. Nee, dit was werkelijk niet
mooi meer. Maar even ongelofelijk
vond ik het, dat de volgende morgen
om een uur of negen diezelfde Kerkstraat weer kraakhelder was. Er was
geen papiertje meer te bekennen en
daarvan geef ik niet de Kerkstraatbewoners, maar de dienst van Publieke werken de schuld, die dan
toch maar weer kans zag, om deze
drukke winkelstraat weer schoon te
krijgen met hun gemeentestoffer- en
blik en in gedachten heb "ik daarvoor diep m'n petje afgenomen en ik
bewonder ze telkens weer want het
doet rne steeds denken aan het reinigen van een Augias-stal en het

lijkt me telkens opnieuw een werk
om moedeloos van te worden, omdat
de „sauber gcmachte" straat dezelfde avond al weer vol rotzooi ligt.
Ik geef het U te doen om elke dag
opnieuw maar weer te beginnen
aan hetzelfde karwei en dan, liefst
nog met een opgeruimd gezicht.
Hebt U gelezen, dat ze in den Haag
kampen met hetzelfde euvel? Dat
blijkt wel, want ze hebben er vorige week een „reinigings-politie" ingesteld. Begonnen wordt met vijf
man, straks zal deze afdeling nog
worden uitgebreid met tien man.
Vijf man acht men blijkbaar nog
onvoldoende, om dit vuiligheidseuvel te bestrijden. Maar dat is
tenminste wat. Iedereen, die nu daar
een patates-frites-zakje weggooit en
het wordt door zo'n reinigingspolitieman gezien, krijgt een bon.
Ik denk, dat ze het in den Haag de
eerste tijd wel erg druk zullen krijgen met het uitdelen van zulke
bonnetjes en het lijkt me helemaal
niet gek, wanneer ze daarmee b.v.
in Zandvoort op drukke dagen
eens een stelletje manschappen van
onze reservepolitie zouden belasten.
Ik ben ervan overtuigd, dat het
helpen zou en onze reservisten zouden er een dankbare taak aan hebben, die vele inwoners heel veel
voldoening zou schenken, om van
hun eigen voldoening nog maar niet
eens te spreken.
En dan vers twee van dit problemen-hoofdstuk, de
Vuiligheid met de prijzen
Ook hier geldtjwel zeer speciaal,
dat men niet moet gaan generaliseren Het betreft hier bijna altijd excessen, die in elke seizoenplaats
voorkomen, omdat er helaas nog altijd lieden zijn, die in een paar zomermaanden voor een heel jaar willen verdienen. En ik was het volkomen met de voorzitter van de raad
eens, toen deze opmerkte, dat het
systeem van: gooi er nog maar een
dubbeltje op, want ze betalen toch
wel", zich op den duur moet gaan
wreken en dat die tijd, wanneer
het zo doorgaat, heus zover niet
meer af is. Aan de andere kant zullen we altijd moeten bedenken, dat
een seizoenplaats meestal niet aan
de goedkope kant ss, doch dit geldt
alweer niet voor de vele artikelen
met vastgestelde prijzen. Het euvel
van prrjsopdrrjving vindt steeds en
kan ook alleen maar plaats vinden
in de vrije sector, waar geen vastgestelde prijzen gelden. Daarnaast
moeten we eveneens in gedachten
houden dat het werken in de seizoenmaanden het uiterste van het
uithoudingsvermogen van onze neringdoenden • vergt. Neemt U bijvoorbeeld eens de veelbesproken
groentehandelaren. Die staan des
morgens om vier uur op want om
vijf uur begint de markt in. Haarlem. Daar moeten ze hun inkopen
doen, vervolgens om 9 uur weer terug zijn m Zandvoort, om hun diverse hotels en pensions te bedienen, de winkel bij ie vullen, het is
de hele.dag lopen en draven van
jewelste en in het allergunstigste
geval gaan ze 's avonds om tien uur
naar bed, om na 6 uur slaap weer
aan de nieuwe dagtaak te beginnen.
Ik geef het U te doen en hetzelfde
geldt voor vele andere neringdoen-

den en dat die mensen een paar
centen extra verdienen, vind ik persoonlijk niet erg, dat gebeurt in
elke seizoenplaats alleen
daar
praten ze er niet zo openlijk over.
Met name werden genoemd de
groentehandelaren, de slagers en de
haringverkopers, over alle andere
branches werd niet gesproken, niet
over de (kruideniers, over de textielhandelaren, de drogisten, parfumerieën, bakkers, melkhandelaren
enzovoort. Dat kon ook niet, want
in deze branches gelden vastgestelde prijzen en deze branches vertegenwoordigen toch het allergrootste
deel van onze handeldrijvende middenstand.
Ik geef toe, dat er hier en daar op
schandelijke wijze misbruik wordt
gemaakt van het vertrouwen van
onze gasten en onze inwoners, maar
deze onverantwoordelijk handelende
lieden zullen er altijd blijven, zoals ze er tot nu toe altijd geweest
zijn, maar vroeg of laat ondervinden ze toch tot hun schande, dat
deze kwalijke praktijken als een
bosmerang werken.
In dit verband wil ik reeds nu verwijzen naar twee ingezonden stukjes van een der oudste groentehandelaren in onze gemeente, de firma
C. Draijer & Zonen, die reeds van
l september 1955 ononderbroken de
leverantie heeft in „Het huis in de

duinen" en omdat hier toch een
naam genoemd wordt, levert slagerrj Vreeburg eveneens van genoemde datum af ononderbroken het
vlees in dit tehuis. Dit zou zeker
niet gebeuren, indien men iets op
prijs of kwaliteit zou hebben aan te
merken. Bovendien is het mij opgevallen, dat zo goed als alle Zandvoortse hotels en pensions hun benodigdheden van Zandvoortse neringdoenden betrekken, velen al
sinds jaren van dezelfde leverancier. Zou men dit doen als Zandvoort zulk een' duurte-eiland was?
Iedereen is toch op z'n voordeel uit.
We zouden er nog uren over kunnen praten en we zullen verschillen van mening houden. Doch ik
zou dit praatje willen besluiten met
een tweetal ingezonden artikelen,
die ik van de firma Draijer ontving
en die mijns inziens voor zichzelf
spreken. De heren van der Moolen
en Breure geef ik bij voorbaat gelegenheid, indien zij dit wensen, op
dit „Ingezonden" nader in te gaan.
De gehele affaire lijkt mij n.l. van
te groot belang voor Zandvoort om
het hierbij te laten.
K.
Zie voor ingezonden, achterpagina.
Bö feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

„'t
Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 8 1 7 1 4

Voor zelf tuinieren
leveren w« U gaarne, COMROST., en TURFMOLM en „alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
.',
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ASEF kunstmest voor tuinen en bordessen.
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GROTE COLLECTIE TUINMEUBELEN.
Grasmaaimachines - Motormaaiers - Tuinsproeiers - Tuinslang.
NIEUWE OOGST BLOEMBOLLEN!
Voor verzending naar buitenland s.v.p. tijdig bestellen!
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, hpnden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prösverhoging thuisbezorgd!
Wq geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant
„Tuingereedschappen" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
LAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAtMACHINE SLIJPEN!

KOOPT BIJ ONS UW VLEES EN VLEESWAREN TEGEN EXTRA LAGE PRIJZEN! U kunt bovendien nog vrij parkeren óók!

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

TELEFOON 2682

SOO gr. Entreeôte 4,50; SOO gr. Rosbief 4,SO
Bief stuk 1,20 per 100 gram
Runderlappen vanaf 2,75 per SOO gram enz.
VOOR DE BOTERHAM:
150 gr. Gel. Lever
98 et.
250 gr. Leverworst
80 et.
150 gr. Pekelvlees
98 et.
ISOgr.Pork
65 et.
250 gr. Gek. Worst
95 et.
100 gr. gbr. Rosbief .. ƒ 1,00 et.
100 gr. Gehakt, 100 gr. poulet en l mergstaaf
/1,35

ANDVOORT:
IEUWSBLA
25e jaargang no. 6

..TREKT UNIETAEN WAT VEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT l"

Langs de vloedlijn

Oordelen komt veel te vaak
in de plaats van. begrijpen.
Maximes

14 augustus 1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort.Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,—; franco per post f 7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

•uren-races
sportief en interessant
Dank van oud-burgemeester
Deze week ontving ik een schrijven van oud-burgemeester H. van
Alphen, waarin deze mij verzocht
zijn hieronder volgende dank jegens de Zandvoortse burgerij bekend te willen maken, voor de belangstelling, betoond bij het overlijden van zijn echtgenote.
„Met belangstelling las ik Uw
artikel: „In memoriam mevrouw
van Alphen". Inderdaad interesseerde mijn vrouw zich voor de
burgerij van Zandvoort, vooral voor
haar verdriet.
Dat ook Zandvoort mijn echtgenote niet vergeten is mocht ik deze
dagen in grote erkentelijkheid ondervinden.
Ik dank U voor het sympatieke
artikel.
Hoogachtend,
van Alphen.
STICHTING
„OECUMENISCH CONTACT"
De stichting „Oecumenisch Contact" belegt de tweede en tevens
laatste zomerbij eenkomst in dit seizoen op woensdag 19 augustus, des
avonds te acht uur in de Hervormde
kerk aan het Kerkplein.
Professor Dr. H. Berkhof uit Leiden zal dan spreken over het onderwerp: „De wereld heeft haar hoofd
verloren".
Medewerking wordt verleend door
het muziekcorps van het Leger des'
Heils uit Haarlem, dat vooraf zal
concerteren in de muziektent op het
Raadhuisplein, van half acht tot
acht uur.

WIELRIJDER ERNSTIG GEWOND

In de nacht van maandag op dinsdag kwam de 66 jarige J. W. uit
Haarlem bij de ingang van het circuit met zijn rijwiel ten val en
eloeg, met het hoofd tegen de trottoirband. Met een zware hoofdwond
moest het slachtoffer, dat volgens
de politie onder invloed van sterke
drank verkeerde, in zeer ernstige
toestand naar de Mariastichting in
Haarlem worden overgebracht.
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De winnaar van de race, Kees van Dongen, in volle aktie!

De zes-uren race voor sport en deden het nog best. Met z'n ploegstandaard-motoren, door de KNMV genoot Han Bonke bezette dit duo
voor het tweede achtereenvolgend in hun klasse tenslotte nog een
jaar op uitnemende wijze georga- succesvolle zesde plaats!
SLUITING EXPOSITIE
En wat denkt U van de overwinniseerd en dit jaar zaterdag j.l. op
De tentoonsteling: „het strand en ons Zandvoortse circuit gehouden, naar? Het koppel Swart-van Donbadleven vroeger en nu" en de werd ook thans weer een sportief
gen uit Alkmaar-Rotterdam, dat
beeldenexpositie in het Gemeen- en interessant gebeuren.
~op"""een 250 cc. Honda 163 ronden,
schapshuis, zal a.s. zaterdagavond
draaide en een afstand aflegde van
Voor de echte motorsport-lief- niet
om 10 uur worden gesloten.
minder dan bijna 685 kilometer!
hebbor
is
dit
een
evenement,
dat
Zeer velen bezochten reeds deze een grote aantrekkingskracht heeft Een afstand tot ver achter Parijs
unieke expositie. Indien U dit nog en dit is ook niet zo verwonderlijk, met een gemiddelde snelheid van
niet deed, raden wij U aan alsnog want het gaat om het uithoudings- ruim 114 kilometer per uur. Voor
hier een kijkje te gaan nemen.
een prestatie licht je toch wel
van de machine en daar- zulk
U mist werkelijk veel wanneer U vermogen
eens even je hoedje. En om tenslotnaast
om
de
rij
kunst
van
de
renner,
deze tentoonstelling niet zoudt heb- die op z'n minst een halfuur en ma- te dan nog de belangrijkste uitslaben gezien.
te vermelden, hieronder volgen
een uur de motor moet be- gen
U kunt er nog terecht heden ximum
ze:
rijdcn,
om
dan
te
wisselen
met
z'n
vrijdagavond van 3-10 uur en mor125 tot en met 250 cc.
opnieuw benzine en lSportmotoren,
gen zaterdag van 2-5 en van 8-10 u. ploeggenoot,
Swart-Van Dongen (Alkmaarolie in moet nemen en daarna de Rotterdam),
163 ronden 684.808 km.
race voortzetten.
BURGERLIJKE STAND
snelheid 114.135 km. u.
U ziet dus: er is afwisseling en gem.
Geboren: Donna, d. van D. de Greb- spanning
2.
Streefland-Leenheer
genoeg, althans voor de Den Haag), 155 ronden.(Rottcrdamber en M. I. Schipper.
motorsport-enthousiasten
die 251 t.m. 500 cc. l Vigoni-Honseu,
Marco Frans, 2. van A. Vasten- waren er deze zaterdag bijenenkele
houw en L. van Duivenboden.
(België), 132 ronden 556.350 km. gem.
weer op de tribune aan- .snelheid
Else Marie, d. van A. Zwemmer duizenden
92.723 Ion.u. 2. Hogervorstwezig.
Ik
geef
direct
toe,
voor
dege_ en M. P. Koning. Edwin Richard, ne, die korte, spannende races ver- "Lablans (Volkel-Uden), 124 ronden
z. van Th. F. van Houten en M.H. langt, biedt een zes-uren-race wei- Boven 500 cc. 1. Bahmer-Bergols
Epker. Reinier, z. van D.M. Kreu- nig aantrekkelijks, omdat het wed- (Oostenrijk), 157 ronden 658.416 km
ger en J. Kunkeler.
gem. snelheid 109.736 km. u.
strijd-element ontbreekt, doch de 2.
Geboren buiten de gemeente:
Mach-Korner (Oostenrijk), 152
sfeer
van
een
zes-uren-race,
het
Jan Sjoerd, z. van S. A. de Jager aparte karakter daarvan, vergoedt ronden.
enW. F. M. Rupke.
Standaardmotoren: 125 t.m. 250 cc.
dit gebrek ten volle.
Gehuwd: L.Brand en Y.Reumerman. Dat
1. De la Porte-Buitenbos Amsterdam
men
in
kringen
van
de
KNMV
Overleden: Gerardus Daan, 70 jaar, volgens lopende geruchten, erover Leiden, 142 ronden 596.188 km.
geh. met A. C. Ursem (wonende
snelheid 99.364 km. u.
het volgend jaar deze race gem.
te Haarlem). Jacob Hollonberg, denkt,
251 t.m. 500 cc. 1. Spahn-Noorlander
te
laten
uitgroeien
tot
een
12
uren92 jr., geh. gew. met C. v.d. Werff. race, kan dan ook niet anders dan (Amstelveen-Vlaardingen) 159 ronOverleden buiten de gemeente:
den 670,418 km. gem. snelheidlll.
toegejuicht.
Wijnanda M. Boef, 70 jaar, geh. worden
736 km. u. 2. Van Ek-Schotsman
Een
en
veertig
combinaties
kwamet A. Keesman.
Haak-Delft), 152 ronden.
men des middags om 12 uur aan de (Den
Boven 500 cc. 1. Vogelsang-Van
startlijn,
28
daarvan
wisten
deze
ZANDBOUWWEDSTRIJD
(Nijmegcn-Dodeweerd), 149
race uit te rijden en men heeft het Doorn
ronden 625.166 km. gem. snelheid
UITGESTELD
niet
cadeau
gekregen.
Toen
omStichting „Touring Zandvoort" streeks half drie een zware on- 104.194 km. u. 2. Havenaar-Boon
zag zich genoodzaakt de zandbouw- weersbui
het circuit blank zette, Den Haag-Lcidschendam 135 ronden
wedstrijd op het zuiderstrand, welke werd gereden
onder een gordijn
was vastgesteld op donderdag 13 van regen en hoe
kon het ook anH OO G WA T ER
augustus, uit te stellen wegens de ders waren valpartijen
bijzonder Augustus
Strand
slechte weersomstandigheden. Deze talrijk. Vele rijders geraakten
van
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
wedstrijd zal thans worden gehou- de baan en liepen allen - gelukkig
den op dinsdag 18 augustus aanvan- niet ernstige verwondingen op, zo- 16 9.39 5.- 22.08 17.30 13.30-20.00
gend des middags om 2 uur, op de10.44 6.- 23.27 18.30 14.30-21.30
een tocht naar het ziekenhuis 17
_.— 20.— 16.00-22.30
zelfde plaats: het zuiderstrand bij de dat
18 12.06 7.30
in
geen
enkel
geval
behoefde
plaats
13.24 21.30 4.30-11.30
reddingspost.
19 0.41 8.30
te vinden. • Vogelsang was er het 20
14.15 22.- 5.30-12.00
1.47 9.30
ergst aan toe, met een geheel inge- 21 2.30
10.30 14.54 23.- 6.30-13.00
zwachteld gezicht moest hij erin
berusten, dat zijn ploeggenoot de 22 3.07 11.— 15.31 23.30 7.00-13.30
Samengesteld door P.v.d.MijeKCzn.
race uitreed.
Over het algemeen kwam men
met prachtig materiaal aan de start. BRAND IN ESPLANADE
De fonkelende Honda's de impone- In de nacht van maandag op dinsrende B.M.W.'s en Triumph's wa- dag loeide om precies 2 uur de
ren daar sprekende voorbeelden brandsirene over ons dorp.
van. Maar er waren ook allerverHet bleek, dat brand was ontmakelijkste machines, die gedachten staan in „Esplanade" op het Badopwekten aan het tijdperk van de huisplein. Voorbijgangers zagen
Flintstones. Ik denk hierbij aan, de vlammen bij de bar, sloegen een
Velocctte, stammend uit het jaar ruit in en wisten het vuur te doven
1939, die druipend van olie tenslotte met enkele emmers water. Toen de
aan de finish verscheen. Toen had brandweer arriveerde, behoefde deie 18 liter olie opgeslurpt, een feit, ze niet meer op te treden. De schade
waarvoor de berijder in de bloe- was slechts gering. De oorzaak moet
metjes werd gezet, niet zozeer om vermoedelijk gezocht worden in het
het oliegebruik, dan wel omdat hij nasmeulen van een sigaret.
met een dergelijke machine de race
uitreed.
SLAGADEKLIJKE BLOEDING
En onze plaatsgenoot Ab Tump,
Toen mevrouw B. uit Bentveld
beschikkend over een wedstrjtfd- maandagmorgen op de BentveldseDucati, had deze machine thuis ge- weg met een melkfles in de hand
laten en kwam met z'n ploeggenoot fietste, werd zij aangereden door
aan de start met een pre-historische een onbekend gebleven wielrijdster.
.Tawa 125 cc. De vellen hingen erbij, Zij kwam daardoor zo ongelukkig
maar dat mocht deze uit 1953 af- ten val, dat de gebroken fles haar
komstige machine niet hinderen, een slagaderlijke bloeding aan de
5VULLUM v.d. WÜRFF:
want, onverstoorbaar werden de rechterpols bezorgde.
Wie altaid koopt de beste
rondjes gedraaid en tenslotte de
Nadat haar eerste hulp was verwaere, zal zich veul zorg en
race
uitgereden, waarbij een eervolle leend, werd zij tor verdere behankommer spaere!
(Cats)
22ste plaats werd behaald. Een btf- deling overgebracht naar het Mazondere prestatie. Ja die oudjes, ze rin hospitaal in Overveen.

.WURF-PRAET'

VUURWERK GAAT DOOR!
Daar de hierover door stichting
„Touring Zandvoort" gevoerde onderhandelingen tot een bevredigend
resultaat hebben geleid, is het slotvuurwerk op het strand voor de
Rotonde voor dit seizoen definitief
vastgesteld op woensdag 19 augustus, aanvangend om tien uur.
OPGESLOTEN NA FIKSE
KNOKPARTIJ
De 26 jarige fabrieksarbeider W.
L. uit Rheine in Duitsland, probcerde in de nacht van maandag op
dinsdag in het caravanpark „de
Duinrand" een siei'-ster te ontvrcemden van een Mercedes personen-auto. Toen hij daarbij door
kampbewoners op heterdaad werd
betrapt, ontstond een flinke vechtpartij. Eerst na hevig verzet kon
hij worden overgegeven aan de politie, doch deze moest hem - voor
hij onderdak verkreeg in het bureau - eerst nog laten bijkrammen
in een Haarlems ziekenhuis.

Taxi 26OO
is toch betert

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

Serie

1964

48 cm. beeld ƒ825,—;

59 cm. beeld / 895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 189,ƒ 99,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Badkotel

Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l, Tel. 4941

Casino*
dag.geopend van 5-2 uur. 's Zaterdags tot 3 uur.
's Maandags gesloten.

HOTEL 80UWES
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend
Van 14 t.m. 20 augustus
. elite avond 8.30 uur:
ORKEST

THE 4 LADS
*
In ons internationale
caberet
en variété-programma:

Eve Moniania

Een jonge aantrekkelijke
„Spitzen tanzerin"

Herbie Stubbs

Een zanger uit de „States"
met ncgrospirituals.

Fred Ray & Silvia

Internationaal bekende
jongleurs.
*
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.
U kunt toch ook rekenen en
veteelUlu'ii !

20% KORTING
op alle
stoomgoederen

Een hoekje in onze showroom

iuiricktito> /i
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Dranken bestellen? OflfiO
Brokmeier bellen! L\J\JL

hol cl) paai -

verzorger.:,••[

Radiatoren en
Plintverwarming
,TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

mits gebracht en gehaald bij
CHEM. WASSERIJ en
VERVERIJ

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653
Ook voor sLopiKiRe

Bar-Cabarot-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Van 18 juli t.m. 13 september
het populaire
DANS- EN SHOWORKEST
HANS OVERMEER
met zijn

Holland-kwartet

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

BADHOTEL
Het nieuwste hotel
aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telefoon 4941
Elke avond 8.30 uur

PIA BECK
en haar combo
in de Wiener Bonbonnicre
In de Bier- en Wijnkelder
elke avond 8.30 uur
de bekende entertainer

Wim Bos
met als speciale attractie:
zingende bediening

Dolf en Corry

1/000 de nieuwste
SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.
J

2424 - TAXI - Autobedrijven Rinko - TAXI - 2424

BEZOEKT

Automatenspeelzaal

Ingezonden
'

(Buiten verantwoordelijkheid
der redactie). •
'DE KIP MET DE GOUDEN EIEREN
Zandvoort, 12 augustus 1964
Geachte Redactie,
Voor al Uw rijbewijzen
Omdat in beide plaatselijke bladen door een leverancier (Firma
Luxe auto - vrachtauto - scooter
C. Draijer en Zonen) op dezelfde
De gehele dag
i> wijze is gereageerd, kan ik ook hetzelfde antwoord geven.
geopend
Telefoon 4419
Brederodestraat 66
Hier volgt dan ook, zo nauwkeurig mogelijk en volkomen eerlijk,
het verslag over de leveranties aan
Het Huis in de Duinen.
Gezelligheid l
~~'~"\
Sfeer i
Als ik het anders zou stellen, zou
ik me een draaier voelen.
De nieuwste speel-automaten
Jaren geleden merkte ik, dat de
inkoopprijzen voor het Huis in de
Duinen te hoog lagen. In overleg
betaalt voor lompen 30 et. p.kg. Tijdschriften 4,
met de dagelijkse leiding (directrice
kranten 5 et., karton 3 et. per kg. Lood 60 et.,
en administrateur) besloten mijn
Zink 35 et.; roodkoper ƒ1,85; geelkoper ƒ1,30.
vrouw en ik in Haarlem iedere dag
in te kopen voor ons gezin.
alles per kg. Tapijt en gewatt. deken 8 et. p. Ug.
Wij aten thuis hetzelfde menu als
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
in het Huis in de Duinen werd voorwaarde. Alles wordt gehaald.
geschoteld, maar deden onze inkopen per ons, pond of kilo in HaarPAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845
Icm. Na veertien dagen konden we
dus precies nagaan wat het Huis in
De gezellige dameskapsalon met uitzicht op zee!
de Duinen in Zandvoort moest betalen voor een ons, pond of kilo van
In binnen- en buitenland erkend met de hoogste
dezelfde levensmiddelen, die wij in
Haarlem betrokken.
onderscheidingen. Specialisten in haarverven!
Waar moeder verse kip
Omdat wij lang in Haarlem hebserveert smult iedereen
ben gewoond, konden we de leveOOK UW ADRES VOOR: Knippen, Kleurspoeraneiers met de beste kwaliteiten
ling, Blonderen, Verven en Permanent.
gemakkelijk vinden. Het resultaat
was een groot prijsverschil ten naOnovertrefbare aanbieding xvassen en watergolf.
dele van de Zandvoqrtse artikelen.
Nadat wij onze lijsten (Haarlemse
BRAADKIPPEN
SOEPKIPPEN
Gediplomeerd personeel
en Zandvoortse) hadden vergeleken,
BRAADSTUKKEN.
heb ik de dagelijkse leiding verAlles uit eigen mestery.
zocht maatregelen te nemen om
Steeds de nieuwste en meest moderne coiffures.
WEEKEND-RECLAME:
deze voor ons tehuis „voor minder
EIEREN, zó van de boer, 10 sluks . . . . ƒ 1,39
jongeren" nadelige verschillen te
Heerlijke henne eitjes
10 voor 98 et.
voorkomen.
Dat is toen gebeurd. De nauwKIP VOOR DE SOEP 500 gr. ƒ1,75
' keurige afwijkingen weet ik niet
WILDE EENDEN
v.a. ƒ 3,- per stuk
meer, maar volgens mijn vrouw
BOULEVARD DE FAVAUGE 10 (N.-Boulevard)
Iets nieuws: KIP-CROQUETTEN! . . 35 et. p. st.
sloeg de sla alles. De Zandvoortse
TEL. (02507) 4364 - ZANDVOOKT
kostte twee maal zoveel als de
Thans ook verse kip aan 't spit t
Haarlemse. Het is, geachte redactie,
een rustig gevoel dat de Zandvoortse
STATIONSSTRAAT 2a - TELEFOON 2358
nieuwsbladen niet de weg van de
ZANDVOORT
slabladen opgingen.
Wij bezorgen Uw bestellingen ook thuis.
Toen ik na afloop van de proef bij
de Haarlemse leveranciers informeerde, of het nog zou schelen als
zij regelmatig aan een inrichting
Over hoge prijzen zeuren.
door part. KANTOORRUIMTE aanwezig.
\fan bijna 300 personen zouden kunKan bij ons nimmer gebeuren.
nen leveren, was het antwoord dat
Brieven no. 13-8 bureau van dit blad.
Bovendien genieten kwaliteit
dan belangrijke reducties het gevolg
(en sortering,
Bij badgast en inwoner grote
zouden zijn. Vanzelfsprekend zou(waardering.
den te hoge levensmiddelenprijzen
neerkomen op • hogere pensionprijSIGARENMAGAZIJN DROMMEL
zen en dat wilde ik voorkomen.
Haltestraat 9
Telefoon 2151
Behalve de ene schriftelijke reactie
REEDS NU ...
van deze leverancier, kreeg ik er
NIEUWE OOGST
verschillende mondeling van con;
BLOEMBOLLEN
sumenten.
(tulpen en crokussen),
'Mfj bleek r dat verscheidene huis'mo'èders van grote gezinnen er de
voor huis en tuincultuur, in
tijd' en' de transportkosten voor
luxe, handige dozen!
Boulevard de Favauge 10 - Zandvoort
over hebben om, soms meerdere
Grote sortering cactussen malen per week, hun levensmiddeNaast onze HOLLANDSE nu ook
vetplanten én vaste planten
len, uit Haarlem te halen.
voor Uw tuin.
INDISCHE KEUKEN, onder leiding
>. Een uiterst betrouwbare dame
van Javaans-Chinese koks.
vertelde mij "het volgende. In een
volle grocntezaak pakte zij het geWij bieden U datgene, wat de meest'
wenste zelf even en ging er mee
Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
verwende gastronoom wenst.
naar de kassa. „Neunzig cent, bitte";
HALTESTRAAT 65
TELEFOOO 2060
zei de leverancier. De dame schrok.
Een kostelijk etentje en een gezellig
„En verleden week betaalde ik voor
uitzicht op zee!
Elke dag verse bloemen!
precies hetzelfde zestig cent", zei ze
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Wij vragen Uw speciale aandacht
verbaasd. „O, pardon", zei de groenvoor onze teman, „ik dacht dat U Duitst was".
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaalHONGAARSE GOULASH
„Zestig cent, astublieft"! .. ..
adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
en diverse KIP-MENU's.
Bij de bespreking van de te hoge
Bloeiende planten voor tuin en bloembak,
prijzen in de gemeenteraad viel het
o.a. een grote sortering viooltjes.
Populaire pryzen!
mij overigens op, dat hier een ongekende eenstemmigheid over beBediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
Wij verwachten U gaarne.
stond. En het waarschuwend woord
tevredenheid!
Ziet onze etalage!
van de voorzitter over het slachten
van de gouden kip met de dito eieren, was naar mijn mening een teken aan de wand. Bij redelijke
DOKTERSDIENST
verhouding vind ik dat Zandvoort
bij Zandvoorters moet kopen.
'Inlichtingen over de weekendAls bewijs hervoor het volgende.
diensten worden verstrekt via^het
• 'Toen ik, jaren'geleden, als voortelefoonnummer van de huisarts.
zitter van de Openbare Leeszaal en
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Bibliotheek merkte, dat alle boeken
Zondag a.s.: Zuster S. M. de Wilde,
in Haarlem werden gekocht, heb ik
Zeestraat 67, telefoon 2720.
TAPIFLEX vloeren, 20 moderne kleurvoorgesteld dit te veranderen.
VERLOSKUNDIGE:
schakeringcn.
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
TAPIFLEX ook voor trappen.
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

Kerkstraat 11

„C. L.

Tot onze ;grote droefheid is heden van_ ons heengegaan, onze
geliefde en zeer zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

Jacob Hollenberg
Weduwnaar van Catrina van der Werff,
in de ouderdom van 92 jaar.
,j

P. C. Bruinsma-Hollenberg.
C. P. K. Luteijn-Hollenberg
J
<
A. Luteijn
.
'L ;*
,
H.. J. Hollenberg ,-'i * J. Hollenberg
}
£„
Amsterdam:
C.
J.
Troost-Luteijn
1
ï'
„i ^
L. Troost
Hoogevecn: J. I. M. Luteijn
A. T. Luteijn-van Veelen
Alex
Zandvoort, 11 augustus 1964.
Brederodestraat 33.

Akersloot

POELIERSBEDRIJF
CAS VAN BENTEN

Administratief en/of
typewerk gevraagd

Warm, geluiddempend.
Bestemd tegen naaldhakken.
Vrijwel geen onderhoud.
Zo nu en dan een natte dweil
er over en . . 't is weer als nieuw.
Ook voor het betere behangwerk.

. L. BaMedwt &
HALTESTRAAT 27 - 29 - TEL. 2596 of 3759

Bij feestklanken:
LEFFJERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zondag 9 augustus:
Jun. a behaalde op het interregionale jeugdtocrnooi van Vic.
toria Boys te Apeldoorn de tweede
prijs.
Programma zaterdag 15 augustus:
Ie Zaterdagelftal - V. & V. 14 u.
Jun. b - V. & V. jun.
14 u.
Z.M. komb. - S.L.T.O. l
16.30 u.
(Terrein Van Lennepweg).
Programma zondag 16 augustus:
Jeugdtoernooi Zandvoortm. 9.20 u.
(Sportpark Vondellaan).
Zandvoortm. 1-O.V.V.O. l 14.30 u.
Zandvoortm. 2-O.V.V.O. 2
12 u.
(Terrein Van Lennepweg).

een goed horloge...
een beste vriend
OLMA horloges zijn kwaliteitsprodukten der Zwitserse
horloge-industrie.
OLMA geeft U een grote keuze

In modellen,

In prijzen vanaf f 56.OLMA horloges koopt U In
blj-de-tijd-zljnde zaken.

OLMA
C. Waan
ing
Erkend horloger
Kostverlorenstraat 68

DIERENARTS:
Zondag a.s.: Dr. J. Heek, Koninginneweg 51, Haarlem, tel. 02500-13174.
APOTHEKEN:
Tot 15 september a.s. zijn de beide
te Zandvoort gevestigde apotheken:
de Zandv. Apotheek, Haltestraat 8,
tel. 3185 en de Zeestraat-Apotheek,
Zeestraat 71, tel. 3073, alle dagen
(ook 's zondags) doorlopend geopend

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN
DEVELOPING
and PRINTING

Telefoon 2O71
AGFA-COLOR

Zandvoort:
Ermelo:
'
Zandvoort:

De teraardebestelling zal plaats hebben zaterdag 15 augustus
a.s. te' 12 uur op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

De Zandvoortse boekhandelaren
hebben nu bij toerbeurt in i hoofdzaak de leverantie.
*
Hoogachtend,
L. J. Breure
Geachte Redactie,
Naar aanleiding van het ingezonden stuk van de Kr. C. Draijer in
Uw Courant van j.l. vrijdag zou ik
gaarne enige opmerkingen ^ willen
maken. ;
'
:
"~
Mijn klacht over de hoge prijzen
in Zandvoort sloeg natuurlijk niet
op een bepaalde winkelier en voorwat de groentehandelaren betreft,
niet op de goede kwaliteit van de
Firma Draijer.
Maar het lijkt me toe, dat de
Zandvoortse huisvrouwen best de
kwaliteit van groente, en f ruil, vlees
vis en dergelijke kunnen beoordelen
daarvoor behoeft men niet speciaal
.groentehandelaar te zijn.
Wat betreft het weer verdwijnen
van de z.g.n. goedkope groentezakcn is het ook een,bekend feit, dat
er groentehandelaren zijn dir- ,s-zomers hun prijzen aan de hoge kant
houden en die 's-winters goedkoper gaan liggen met hun prijzen
om dan weer de Zandvoortse klanten aan te trekken.
Ook heeft het' Gemeentebestuur
van Zandvoort aan enkele groentehandelaren van buiten Zandvoort
vergunning gegeven om in Zand-,
voort met groente te venten om de
prijzen wat te drukken.
;
Ik heb naar 'voren willen brengcn, dat in Zandvoort de prijzen in
't algemeen aan de hoge kant zijn,
dit geldt zowel de prijzen yan de
eerste levensbehoeften als de prijzen die men op het strand moet betalen en niet alleen de groentehandelaren en de slagers.
Ik zou" natuurlijk diverse prijzen
kunnen noemen, maar dat behoeft
niet, iedereen weet wel wat ik bedoel.
Dat de prijzen voor diverse artikelen in Zandvoort iets hoger zouden liggen, is te begrijpen, maar
het verschil met Haarlem is zodanig, dat men zich vaak bedrogen
voelt.
'Ik ken verschillende gezinnen
waarvan man en vrouw elke week
naar Haarlem gaan en waar ze voor
de hele week hun inkopen doen.
Hiermede verdienen ze een aanzienlijk bedrag per week. Bijv. een
gezin van 3 personen ƒ 8,— tot
f 10,— per week.
Zandvoort is ''een toeristenplaats,
dus wat duurder dan andere ge' meenten, maar voor het "grootste
deel van de bevolking is Zandvoort
alleen maar woonplaats en zij moeten er dus ook onder lijden .omdat
de toeristen en badgasten niet op

Heden overleed geheel onverwacht mijn lieve man en onze"
zorgzame vader, behuwd- en
grootvader

Willem van der Mije .
in de ouderdom van 78 jaar.
L
• - - Zandvoort: • • ~ - • - »
J. van der Mije-Hoogendijk .
Sydney:
B. van der Mije
G. van der Mije-Gec
Zandvoort:
C. Harder-van der Mije
P. Harder
M. Kerver-van der Mije
J. C. Kerver
«
J. Kramer-van der Mije
G. C. Kramer
W. C. van der Mije
J. yan der Mij e-Olie
en kleinkinderen,

ledene een vaste en diep gewortelde
geloofsovertuiging en daaruit leefde
en werkte hij. Dit geloof was het,
dat hem ook de laatste jaren van
zijn leven veel kracht en sterkte
heeft gegeven, toen zijn levensavond donker werd doordat hem
JACOB IIOLLENBERG
het licht in zijn ogen ontnomen
ter herinnering aan een goed
en werkzaam leven.
werd.
Maar zijn geest bleef helder tot
aan het laatste ogenblik en met
grote interesse bleef hij het leven
in .Zandvoort en ook het wereldIn 1916 volgde hij zijn vader op
1
gebeuren volgen.
als regent van heï - oude mannenWij" houden in Zandvoort in
en vrouwengasthuis op het GastJacob Hollenberg de herinnering
huisplein, welke functie hij waarvast aan een goed, werkzaam en
nam totdat de stichting in 1928 door
de Gemeente werd overgenomen. . welbesteed leven. God schonk hem
een hoge leeftijd, een leeftijd van
Jacob Hollenberg was een bede zéér sterken. De talenten, hem
minnelijk en goed mens. Een Zanddaarbij geschonken, wist hij tot volle
voorter in hart on nieren, die je
winst te brengen.
eerst goed moest leren kennen,
Dit moge bij alle smart om dit
voordat je wist, wat je aan hem
had. Maar wanneer het ook een- verlies zijn familie tot rijke troost
zijn in de wetenschap, dat zijn
maal zover was, dan kon men staat
maken op deze Zandvoorter, wiens aardse bestaan thans werd omgezet
in een nieuw en rijk leven, waarin
ja „ja" en wiens neen „neen" was.
geen droefenis meer heerst doch
Marchanderen Was er bij Jacob
slechts blijdschap, vreugde en vrede.''
Hollenberg niet bij.
'
K.
Daarnaast had de thans over-

FOTO „LION"

HERV( B KERK
9 uur: Kerkd, de Duitse taal.
Voorg. Dr. dt elm Schulze,
pred. in Freil Br..
Zondag a.s. Ii r:
Ds. D. ter Stc ed. te Haarlem.
19 uur: Geen
PAROC1
,H.H. Missen
8.30, 9.30"(Ha
Te 19.30 uur
H.H. Missen
Bij kerk Lini
Noord: H.H.
11 uur. In de
NED.

PRO'I
Br
Zondag a.s. l
Jongeling, Ne

AGATHA
p.dag: 6.30, 7,30,
11 en 12 uur.
mis. In de week
7.45 en 9 uur.
raat, Zandvoort
om 8, 9.30 en
om 8 uur.
NTEN BOND
at 15
ur: Ds. M. C.
•v. uit Epse.

NED. CHR. GI fSCHAPSBOND
, Gedurende ïiaand augustus
geen samen
B« f (f partü,
LEFFERTS ken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

Repara irichting
van .lui bitten
Geo van 9-17 uur
Zati van 9-12 uur
HOGEWEC - TEL. 4166
AMERIKAAN! OR
IN GROTE K

J AC. KOPER

lijk ontvanger. Ook «als lid van het
kiescollege van doze kerk verrichtte
hij belangrijk werk (ruim 33 jaar!).

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

IE KERK
Zondag1 a.s. if
Ds. J. G. Mai|van Amsterdam
(Osdorp).

Het Wiscon ïtate University
Concert Choir er leiding van
Caldwell. John al op ^maandag
17 augustus c uur een avondconcert geven 3 Grote of Sint
Bavokerk te riem. Dit koor
heeft in do a ien jaren grote
Zandvoort, J 3 augustus 1964
tournee's gem langs verschilKoningstraat 18
lende steden ii rika en Canada.
Het trekt nu Europa en'verDe overledene ligt opgebaard
blijft van 13 18 augustus in
in de Rouwkamer DorpsNederland.
plein 11 te Zandvoort.
Buiten het ren van de geGelegenheid tot bezoeic aldaar
wone concertv t heeft het koor
zaterdag en zondag a.s. van
ook oratoria j n programma,
3-4 uur n.m.
. Niet alleen s rdwerken zoals
De teraardebestelling zal
De Messias, I hepping en het
plaats hebben maandag
Weihnachtsora
maar ook be17 augustus te 2 uur n.m. op
langrijke koo en van 20ste
de algemene begraafplaats
eeuwse compo zoals het Te
te Zandvoort.
Deum van Kod e Roi David van
Honneger; Bloi icréd SërviceTén
Vertrek Rouwkamer 1.45 uur.
Dello Joio's P of David.
Het Wiscon tate University
Concert Choii staande uit 70
dames en hen edt een gevariBegrafenissen - Crematie's
eerd programn n oude en nieuwe, gewijde en Idse, ernstige en
Rouwkamer
lichte muziek, ngs werd met
groot succes 01 den in Washington en New
oor een publiek
van tezamen
personen. Het
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872
hoogtepunt va e tournee was
het optreden t State DepartVerzekering in Natura
Inlichtingen geheel
ment Auditori m Washington
voor een enth t gehoor.
vrijblijvend.
Dit
concert werd nomen door de
„Voice of Amc en uitgezonden
in verschillen( en over de geeen gulden meer of minder kijken,
hele wereld. H r was daarnaast
hoewel men van do gasten ook
gast van de
nal Press Club,
veel klachten hoort. t
waar het eve zijn repertoire
Zandvoortse middenstanders weest
zong voor vol en met congresverstandig en laat Zandvoort geen
leden.
duurte eiland blijven.
Het bijzondefcncert te HaarMet dank voor plaatsing van bolem is mogelij )leken door savenstaande,
menwerking v Commissie CulA. J. v.d. Moolen
turele Contad Amsterdam,' de
Stichting Haa Bloei en de
V/ij zijn de heren Breure en van
Hervormde Ge :e van de Grote
der Moolen
erkentelijk voor dit
of Sint Bavok( e toegangsprijs,
inclusief progr
is gesteld op
veelzeggende commentaar. Laat „de
gouden kip" toch eindelijk eens tot slechts 60 een' aarten zijn' verkrijgbaar op 2 ag 15 augustus
nadenken gaan stemmen.
Red.
van 9 tot 5 uu andag 17 augustus van 9 tot r en 's avonds
vanaf half 8 b kosterij van de
Grote Kerk, O Groenmarkt 23.

ZAND V O ORT ERS
Weer werd aan een oud Zandvoorts geslacht een gevoelige slag
toegebracht en verdween uit ons
dorpsleven een zo vertrouwde, algemeen geachte en geliefde figuur
door het overlijden van Jacob Hollenberg, dinsdag j.l. in zijn woning
aan de Brederodestraat 33.
Ook deze Zandvoorter, stammend
uit een der oudste Zandvoortse geslachten, is héél oud geworden.
Twee en negentig, j aar lang heeft hij
in Zandvoort gewoond en zijn geboortegrond werd ook hem na een
goed, welbesteed en werkzaam leven
tot een laatste rustplaats.
Morgen — zaterdag om 12 uur —
zal hij in Zandvoort, dat hem zo
lief was, op de algemene begraafplaats tor aarde besteld worden.
Jacob Hollenberg was ambtenaar
bij de Posterijen en heeft na zijn
diensttijd gedurende ruim dertig
jaren van een welverdiend pensioen mogen genieten.
Op kerkelijk gebied heeft hij
verscheidene belangrijke functies
bekleed. Zeven jaren was hij kerkvoogd van de Hervormde kerk en
daarna een en twintig jaren kerke-

IFENINGEN

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT
ENTWICKLEN
und
KOPIEREN
2 min. vom Bahnhof
2 min. van het station
2 min, trom the station
2 m\n de la Gare !
GEVA-rCOlöR
FERRANIA-CQLOR KODAK-COLOR iROLFILMS en 8+16 m.m. Ciné-films

GESLAAGD
Onze plaats
slaagde te A
diploma boek
Ver. ter bevon
gen des boekha
Onze gelukw

e Els v.d. Bos
dam voor het
opster van de
3 van de belan-

. SPIEREN"
„OEFENING S
Afd. volleyba ;t eerste damesteam is bij ke door het bondsbestuur in de ( angsklasse ingedeeld. Voor dit i, dat jaren achtercen in de
klasse op ' de
eerste of tweec lats eindigde, is
dit zeker een 11e beloning.
Het herentea jft in zijn klasse
van het afgelo seizoen gehandhaafd, tenzij d het tijdig aanmelden van g spelers, bij de
secretaresse, T g 4, een aanvraag voor eei gere klasse gemotiveerd is.
Woensdagavoi 0 augustus a.s.
een vriendspeelt een dan
- schappelijke wc jd tegen S.V.N,
(Santpoort) op erreinen van de
Ruïne van Brei de te Santpoort.
T.Z.B. MAAKT EREN WARM!
Zondag a.s. K)!ustus spoelt het
eerste en twee «tal van T.Z.B.
op het Kennel Sportpark een
oefenwedstrijd t ' de elite-elf tallen van het Ha nse Renova.
Mede door d) ) dat hier ploegen aantreden, in-'staat zijrt
capabel voetbal spelen, beloven
vcdstrijden een
deze beide
interessante
meting te worden, zodat een b aan het sportpark alleszins < loeite waard is.
Met H oog op eventuele hittegolf, spelen de> de elftallen van
beide verenigin om 16 uur en
de eerste elftall m 18 uur.

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

'*-

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

Stichting Oecumenisch Contact
Zandvoort

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Vraagt naar onze speciale wjjnaanbiedingen!

Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

HET WONDER „ADUPLAST"
ZUUR EN ZEEWATERBESTENDIG!

in Zandvoort minimum 6 jaar garantie op bladderen en
houdbaarheid geeft ADUPLAST NEDERLAND Dir. A. L. JACOBSEN - Tei. 020 HETGEEN BETEKENT MEER DAN 10 JAAR GARANTIE BUITEN DE KUSTPLAATSEN.
Verk-inspecteur, P. v.d. Bend, Ernst Casimirlaan 84, Overveen, Tel.-02500 - 60264, toont U de FRAAI GEPLASTIFICEERDE VILLA's EN
WONINGEN IN ZANDVOORT, welke voor U tevens prijsberekening- maakt (niet véél hoger dan gewoon schilderwerk).

Prima welbespraakte
vrouwelijke en mannelijke
Nodigt öôk U uit tot bijwoning van de bijeenkomst op WOENSDAG 19 AUGUSTUS a.s. te 8
uur n.m. in de Ned. Herv. kerk, Kerkplein.
Prof. Dr. H. BERKHOF uit Leiden, spreekt dan
over het actuele onderwerp:

TOEGANG VRIJ!

KOMT ALLEN!

Let op, nu al
MAILLOT,S

Wolmousse
NOORSE TRUIEN
D E L A N A

STRETCH SKIBROEKEN
TRUIEN

NOTTEN
Haltestraat 59
Contant- en Voorzorgzegels

Het is de hoogste tijd
voor het bestellen van Uw"

schoolboeken
en schoolbenodigdheden, agenda's schriften,
• '
enz.
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321

Alles systeem A. DUYNSTEE, welke op
de laatst gehouden internationale uitvindersbeurs, maart 1964 te Brussel, als enige
Nederlander werd bekroond met de „ereprijs". Eveneens werd hij daar bekroond
voor zijn uitvindingen met de gouden en
bronzen prijs.

vertegenwoordigers
gevraagd
Schriftelijke aanbiedingen: P. v.d. Bend,
Ernst Casimirlaan 84, Overveen.
'

„De wereld heeft
haar Hoofd verloren"
Medewerking van het muziekkorps van het
LEGER DES HEILS, dat van half acht tot acht
uur speelt in de muziektent op het Raadhuisplein

ERE-PRIJS

'
>

GOUDEN PRIJS

l!' UWt

DEI
immrai
imiIMTIOML
IIUIIUII1HI

INTERNATIONALE UITVINDERSBEURS BRUSSELig64

Bekroond met de Ere-prijs, Gouden prijs en Bronzen prijs

haar intrede gedaan. Degenen, die
het tot nu toe gebruikten, zijn er
enthousiast over.
Grote geïllustreerde bladen in binnen en buitenland hebben aan,, de
Het gebeurt niet alle dagen, dat
Op de. internationale uitvinders- uitvindingen van de heer Duynstee
je een uitvinder ontmoet en zeker tentoonstelling,' die van 6 tot 15 aandacht besteed. Onder meer zijn
niet, wanneer zo iemand reeds de maart dit Jaar in Brussel gehouden opvouwbare dozen, w.o. gemakkelijk1
respektabele leeftijd van 78 jaar werd, verwierf de lieer Duynstee de hanteerbare en draagbare opvouwheeft bereikt. Toch is dit laatste zo
ereprijs, de gouden prijs en een bare gebaksdozen, (de laatste een
verwonderlijk niet. Men ziet het bronzen plaquette voor zijn opzien- uitvinding van zijn vrouw) die hem
wel meer, dat het geniale in de bare uitvindingen, waarmee hij nog in. alles dapper terzijde staat en ook
mens zich eerst openbaart op een maar steeds doorgaat, en we wilden al door de uitvinderskoorts is bevergevorderde leeftijd. Verschillenvangen.
daarvan wel ie^ts meer weten.
de staatslieden zijn daar bijvoorVoorts de plastic inclipbare geHet lijkt allemaal zo eenvoudig,
beeld een sprekend voorbeeld van. maar je moet maar op de gedachte ruisloze gordijnrail, een uitvinding,
Maar toch wordt men wel even komen en hierin lijkt ons het waarvoor eveneens van verschillenstil wanneer men. tegenover een 78 geheim van déze geniale 78 jarige de zijden grote belangstelling bejarige komt te staan, die een vitalite liggen: hij speurt en zoekt maar staat en tenslotte zijn nieuwste uitteit openbaart, zoals men die slechts steeds, hoe dingen, waarover wij vinding, waarop~kort geleden patent
zelden aantreft. Zo verging het ons, ons het hoofd, niet-breken, op een- werd aangevraagd: de Adu-patent
toen we de heer A. P. B. J. Duyn- voudiger en doeltreffender wijze tube-sluiting, een geniale vondst,
stee in diens gezellige woning aan kunnen worden opgelost.
waardoor men geen dop van welke
het Floraplein in Haarlem een beZo brak hij (er zich geruime tijd" tube dan ook behoeft af te schroezoek brachten.
het hoofd over, hoe men zou kun- ven, doch door eenvoudige druk op
We kenden hem reeds uit-de be- nen voorkomen, dat schilderwerk
de tube elke gewenste hoeveelheid
zettingstijd, waarin hij als zeer be- binnen een 'luttel aantal jaren eruit kan drukken.
langrijk illegaal werker onschatbare moet worden ifernieuwd. Hij expeIn de gastvrije woning van de
diensten bewees aan ons land en rimenteerde lange tijd en vond een heer Duynstee zijn we van de ene
daarom een der weinigen was, die synthetische rubber, een soort plas- verbazing in de andere gevallen.
benoemd werd tot erelid van het tic-verf, die hi], „Aduplast" noemde Een zó geniaal mens zó dicht bij
voormalige verzet in Nederland.
en die de eigenschap bezit, dat het onze gemeentegrenzen te hebben
Overigens heeft !.ij daarvoor wel praktisch onverwoestbaar is, be- leek ons stellig het vermelden waard
duur moeten betalen, werd twee- stand tegen hét meest slechte kli- en van harte wensen wij hem en
maal ter dood veroordeeld en ver- maat en imuun vcor alle bijtende zijn echtgenote bij hun verdere poschillende malen op afschuwelijke zuren. Dit plastificeren heeft hem gingen om gemakkelijk te maken
wijze gemarteld, zonder dat hij zijn internationaal een. grote bekendheid Twat thans nog ingewikkeld is, veel
geheimen prijs gaf, doch na de oor-', gegeven. Concerns 'van wereldfor-" succes toe.'* • • - - • ' • " •
log heeft hij daarvoor langdurig rnaat toonden er belangstelling voor
Ongetwijfeld kunnen we van deze
moeten kuren, voordat hij weer in en thans heeft ook in Zandvoort vitale 78 jarige nog opzienbarende
de maatschappij kon terugkeren.
K.
deze Aduplast met groot succes dingen verwachten.

Een geniaal mens

TE KOOP
een nieuwbouwhuis
VLAK BIJ ZEE
Bev. gr. woon-eetkamer,
douche, garage en tuin.
Spoedig te aanvaarden.
Koopsom ƒ 67.500,— k.k.

4 si. k.

Inl. Mak. J. V/. Apol
De Favaugeplein 43 hs., tel. 2756.

MONOPOLI
8 UUR

VRIJDAG 14 AUGUSTUS

Het misdadig brein
van Dr. Mabuse
Gert Fröbe - Wolfgang Preiss - Senta.Berger
Walter Rilla.
Dr. Mabuse toont zijn enorme macht in deze
keiharde griezelfilm.
Toegang 14 jaar
ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 AUG. 8 UUR

Kwalitatief steeds vooraan'
Rund-, Kalf s- en Varkensslager ij

Cor
van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze
GROTE SORTERING VLEESWAREN!

'

Zaterdag-r eklame:
l blikje Weense Knakworst

ƒ1.15

Een te veel in bed
Toegang 14 jaar
MAANDAG 17, DINSDAG 18 EN
WOENSDAG 19 AUGUSTUS

8 UUR

De nylonstrop
Toegang 18 jaar.

De Olympische
Spelen in Tokio
met PHILIPS TELEVISIE

Hand telescoop f 33fmet zoomlens lot 30x vergroting .\ .
t *

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien
TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5
Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

Bestel heden by ons uw nieuwste PHILIPS
Televisie, U bent dan verzekerd van een prima
ontvangst.
PHILIPS TELEVISIE 48 cm. beeld v.a. ƒ728,of ƒ7,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld vanaf ƒ 898,of ƒ9,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS
Grote sortering, uit voorraad leverbaar!

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

Was U al eens in

F.H.PENAAT

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

SIMCA 1000 RIJSCHOOL

.WELTEVREDEN'
B.B.A. Gedipl.

Rijksgedipl.

UW GASTEN WEER NAAR HUIS?
Neem dan nu de gelegenheid waar
en maak gebruik van onze speciale
aanbieding.
Wij garanderen U een rustige
en beschaafde rijopleiding,
met gratis theorie en halen en
brengen. Wilt U meer weten?
Komt U eens praten of bel tel. 2294
Dr. C. A. Gerkestraat 99, Zandvoort

PAVILJOEN-CAFÉ- RESTAURANT

HET KARREWIEL
Strand, zee en duinen in ongerepte schoonheid
Een ideaal rustoord na uw wandeling.
Telefoon. 02500 - 57325
Schitterend gelegen aan.' Hollands. Noordzeekust.
PRIMA KEUKEN - onze koffie wordt door een ieder geroemd!
LUNCH EN DINER TEGEN POPULAIRE PRIJZEN.
BIER, EN LIMONADE ELEKTRISCH GEKOELD.

Eigen parkeerterrein en rijwielstalling
PHILIPS nieuwste PORTABLE vanaf ƒ99,met oortelefoon en lederen tasje met draagband.
PHILIPS nieu'jrate PORTABLE
RADIO-GRAMOFOON ƒ199,Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijze de betaling met U. Komt U eens kijken en. luisteren?
R.E.M. ONTVANGST zonder EXTRA KOSTEN.
Vraagt bij ons inlichtingen.
Uitzending: iedere avond 18.30-20 uur,
maandag: 10.30-11 uur n.m., diitsdag t.m. donderdag 10-11 Uur n.m.," vrijdag en zaterdag 10-11.30
uur n.m., zondag' van 12-1 uur n.m.
Erkend'Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie^ '•
PHILIPS SPECIALIST

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

LET OF HET ADRES: Kop Zeewes, einde Noord Boulevard.
Het gehele jaar gaopend.
Exploitatie: J. M. A'. Groeaendaal.

N.V. VAN STEIJN's
SCHOENHANDEL
Thorbeckestraat 1, tegenover Hotel Bouwes
l
'
,

Tevens aanbreng-adres voor Uw

SCHOENREPARATIE

Boodschap óók
voor Zandvoort:
„God heeft Hem (Christus)
gesteld tot hoofd over alle
dingen".
De Bijbel: Brief van de Apostel Paulus aan de Colossenzen
' Hoofdstuk 1.
De kerken van Zandvoort groeten U ...... '
St. Oec. Contact.

DAGELIJKS OM 2.30 UUR

Weit ist der Weg
Freddy Quinn - Ingeborg Schoner.
Zang, muziek, sensatie, liefde en romantiek in
een fascinerende film. Toegang alle leeftijden

<7êé 2550

Desert Flower
Geparfumeerde eau de cologne
ƒ 5,90
TIJDELIJKE AANBIEDING
met vaporisatour a ƒ 2,50 GRATIS

Drogisterij Blaauboer
HALTESTRAAT 46

TELEFOON 2392

DOE EEN GOEDE KEUZE !
HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS?
dat Is het devies van:

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoeten, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

Voor alle
verzekeringen

Onze sortering vleeswaren is enorm.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER* . . .

Beschikbaar:
3SO m2 opslagruimte
Zeer geschikt voor het opbergen van strandstoelen e.d.
N.V.

AUTOBEDRIJ F

VAN YPEREN
Z A N D V O O R T
PARALLELWEG 32 - TEL. 2391

TROK PMIPS

RADIO EN TELEVISIE

UtirSflflCE

PHILIPS

ERRES - BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio, en televisietoestellen.

Betaling desgewenst In overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

Auto wassen!

Hef grote succes *

«LEBRU»

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

J. KEUR

U kunt er op wachten!

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

Als U met vakantie gaat.
Eerst naar Lebrut

Onze washmobile wast Uw wagen perfekt
en snel, U kunt erop wachten.
Wilt U volledige zekerheid, dat U iedere
week aan de beurt komt, neem dan een
WASABONNEHENT
voor 12 autowassingen.
Voor een middenklasse wagen kost dit
b.v. ƒ 48,— (voor witte zijvlakken iets
extra). Ook de hele zaterdag wassen en
doorsmeren.
Bekijkt U dan. meteen even onze grote
sortering auto-accessoires.

* Dank zij alleen tevreden klanten

Wij hebben een enorme keuze m REISTASSEN
in diverse maten en prijzen!
PRACHTIGE SHAWLS
RIJBEWIJSETUI's
HERENSOKKEN
PORTEFEUILLES
NÏLONS vanaf / 0,89
PORTEMONNAIES
MAKE UP TASJES
SUèDE EN NAPPA
D. en H. JASJES
BEURSJES
HEREN SUèDEVESTEN
BROEKRIEMEN
KOFFERRIEMEN
Komt U eens vrijblijvend bij ons langs!

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

N.V. A U T O B E D R I J F

YPEREN
Z A N D V O O R T
PARALLELWEG 32 - TEL. 2391

«LEBRU»
HET ADRES VOOR U!

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

J. F. ZWERVER
ARTS

Vakantie

Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5-ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et
geel koper 135 et., lood 62
et, zink 55 et. Alls.ï p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Dat en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3C52.

fiets!

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton en tij dschr. 4 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et; lood 60 et.;
zink- 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
W« zijn elke dinsdag1 in Zandvoort!

Adverteert in dit blad

Autoverhuur
ZANDVOORT

*

GEDIPL OPTICIEN

[ERK-ZIEKENFONDStEVERaNCIER]

G R O T E K R O C H T 20a
Telefoon 4395

Hout- en boardhandel

.CENTRUM'

Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (by
geen gehoor Zandvoort: 3763) Haarlem

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

HONGAARS
Salami - Cobbas. Ossen Goulash ƒ2,45.
Varkens -goulash ƒ 2,15. Goulash, plat blik ƒ 2,00
HOLLANDSE GOULASH ƒ1,30
BIRCHER MÜESLI ƒ 3,15 - ƒ 1,10
Blikjes 280 gram dikke schildpadsoep ƒ2,25
ZOUTLOZE MARMEX.

Voor Uw

Koelkasten
Wasmachines
Convectors
voor olie en kolen
en alle benodigde huishoudelijke artikelen, naar

Fa. Blom
KRUISSTRAAT 6 - TELEF. 2127
Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.
Voorzorgzegels worden aangenomen.
Wij geven ook Contantzegels.
Het bekende adres voor alle
HENGELSPORTBENODIG0HEDEN.
Thans ook verkrijgbaar maden en wurmen

,/t Tuinbouwhuis"
Herenwcg 149, hk. Zandvoortselaan HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 8 1 7 1 4

Voor zelf tuinieren
leveren wy U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ASEF kunstmest voor tuinen en bordessen.
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GROTE COLLECTIE TUINMEUBELEN.
Grasmaaimachines - Motormaaiers - Tuinsproeiers - Tuinslang.
NIEUWE OOGST BLOEMBOLLEN!
Voor verzending naar buitenland s.v.p. tijdig bestellen!
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prjjsverhogingr thuisbezorgd!
Wfl geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant
„Tuingereedschappen" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
LAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!

KOOPT BIJ ONS UW VLEES EN VLEESWAREN TEGEN EXTRA LAGE PRIJZEN! U kunt bovendien nog vrij parkeren óók!

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

TELEFOON 2682

voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14

Toiletartikelen
zoals zepen, shampo's, lipslicks, nagellakken,
After Shave's, Colognes en parfums.
Ook een reeks

BÜ feest of party,
LEFFERTS dranken erbq!
Telef. 2254
Telef. 2150

VAKKUNDIG
SLIJPEN
Golfslypen van tafelmessen.
Grote sortering
HUISHOUDSCHAREN
NAGELSCHAREN
BORDUURSCHAREN
MANICURESETS
KARTELSCHAREN
NAGELTANGEN
EELTSCHAAFJES
PÏNCETTEN
NAGELVIJLEN
ZAKMESSEN
VLEESMESSEN
HÜISHOUDMESSEN
KOKSMESSEN
Optiek - Staalwaren

A. G. SLINGER
GR. KROCHT 20a - TEL. 4395
Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff

VOOR DE BOTERHAM:
150 gr. Gel. Lever
98 et.
250 gr. Leverworst
80 et.
150 gr. Pekelvlees
98 et.
150 gr. Pork
65 et.
250 gr. Gek. Worst
95 et.
100 gr. gbr. Rosbief .. ƒ 1,00 et.
150 gr. Ham
98 et.
150 gr. Gebr. Gehakt 68 et.
100 gr. Gehakt, 100 gr. poulet en l mergstaaf
ƒ 1,35

J. van den Bos

CI1

Zonnebrandartikelen
in verschillende merken, zoals Nivea, Hamol,
Piz Buin, Tan-make up enz. enz.
Ziet de etalages!

Laat Uw
scharen en messen

Gasthuisplein 3

Wljlien

TELEFOON 2462

Tevens Uw adres voor Uw

500 gr. Entrecôte 4,50; 500 gr. Rosbief 4,50
Bief stuk 1,20 per 100 gram
Runderlappen vanaf 2,75 per 500 gram enz.

Elke fijnproeverprefereert: LEFFERTS

HAAIEVIHNENSOEP, 0,450 liter
ƒ 3,65
HAAIEVINNEWSOEP, 0,130 liter
ƒ 1,30
Gebraden hele POULARDE, 1350 gram ƒ5,90
Hele gebraden KIP IN GELEI, 1800 gram ƒ 6,90
ITALIAANSE RAVIOLI, 850 gram
ƒ 2,25
ITALIAANSE RAVIOLI, 400 gram
ƒ 1,40
HERO RAVIOLI
ƒ 2,85 - /1,65 - ƒ 1,05
MAISKOLFJES IN GLAS
ƒ3,75
BULGAARSE JAM
Morellen ƒ 1,35. Abrikozen-Perziken ƒ 1,30.
PAKJES GEDROOGDE BANANEN .... ƒ 0,98

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

HAAR-UITVAL...
Naast dr. Flieringa
houdt op bij wassing met Brederodestraat l
Marchal Speciaal Shampoo
METSELZAND
Het werkzame bestanddeel
PORTLAND CEMENT
VITA F koestert de haarCARBOLINEUM
wortels en wekt hen op
Eternieten
tot gezonde activiteit.
BLOEMBAKKEN
Parfumerie HILDERING,
TUINVAZEN
Kerkstraat 23, Telef. 2107
RONDE TAPSE
heeft het!
TAFELPOTEN,
Vraag gratis brochure!
verschillende maten.
POLYCEL
PLAFONDPLAATJES
HEKPALEN
BOKKEPOOTJES
KIPPEGAAS
ALABASTINE
KUBUSVERF
LOODWITPLAMUUR
CEKRUSOOT
carbolineum
in 15 verschillende
briljante kleuren
SCHUURPAPIER
RUBBEROID
GUPA
KASTPLANKEN
Steeds méér mensen ontdekTEGELBOARD
ken, dat in de verkeersdrukte
HOEKLAT Parana pine
van vandaag en voor de vrije
Halfronde LATTEN.
weekends de fiets onmisbaar
LADDERVERHUUR
isl Fietsen gaat veilig en
vlug. Fietsen Is gezondl
Voor kamerwandeii,
lambrizeringen enz.:
Kies bij ons uit een ruime HOUT O LUX
sortering de flets naar uw PARANA PINE
eigen smaak
Dagelijks geopend.
Rjjwielhandel
Jb. SLAGVELD
JAC. VERSTEEGE & ZN. Telof. winkel: 2903
Pakveldstr. 21 - Tel. 2323 Privé: 2B97

blijf jong... blijf fit...

TE K O O P : 3 herencostuums, i.g.st., maat 45.
Koningstraat 71.

BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS

olie-, kolen- en
gashaarden

fl G Slinger

TELEFOON 2323

PAKYELDSTRAAT 21

SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

Huur nu uw wasmachine
vanaf ƒ9,— per maand
met recht van koop.
Géén vooruitbetaling.
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590

Woninginrichting
HEEMEIJER
Van Ostadestraat Va
Telefoon 3116
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.

Autornobielbedrijf Jac. Versteege en Zn.

Fa. GANSNER & Co.

Jong echtpaar z.k. zoekt
GEM. KAMERS m. keuken. Br. no. 12-8 bureau
van dit blad.

A.s. echtpaar zoekt per
oktober: WOONRUIMTE
in Zandvoort. Br. no. 14-8
bureau van dit blad.

Comestibles
HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215

keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ19,—. Bij afname
24 stuks 20"/o korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50

Joh. v.d.Voort, Plantage
NAAIMACHINES
Middenlaan 70, AmsterReparatie, taxatie, inruil.
dam, Telef. 020 - 50667
W. Dratferstr. 12, Tel. 3751
947406.

tot 3 sept.
het najaar betaalt U,
Waarnemers de doktoren In
nu uw wasmachine
v. Es, Flieringa en Drenth. als ofU combinatie
koopt!
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
Th. H. v.d. Meulen VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
TANDARTS
2e PROGRAMMA
zonder uw toestel omtebouwen (al is het 10 jaar
afwezig
oud), kijken naar het 2e
van 15 aug. t.m. 2 sept. programma. Met garantie,
gem. betaling Antennebouw
J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel. 4307.

P. SCHAAP

TERRASSTOELEN

Telef. 2129

OOST WEST, TAPIJT BEST!
woninginrichting
BUderdtfkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Ook AUTOVERHUUR
•zonder chauffeur
V.W. - OPEL - TAUNUS 17 M
TAXI 2600

GROTE KROCHT 18

Weer naar school!
Dan krijgt uw dochter of zoon natuurlijk

een nieuwe fiets!
LOCOMOTIEF rijwielen, geheel compleet
met verlichting, jasbcschermer, pomp enz.
slechts ƒ 192,Idem met 3 versnellingsnaaf .. „ 221,50
FONGERS rijwielen, geheel compleet.. „ 207,50
KINDERRIJWIELEN, slechts
„ 69,Driewielers ƒ 18,75
Autopeds ƒ 28,50

RUHIELEN

^CHUILENfiURG
GR, KROCHT 5
TEL:297<i

ZflNDVOORT,

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 215O

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

Langs de vloedlijn

IEUWSBIA
25e jaargang no. 7

„TREKT UNIETAEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT/"

Het geneesmiddel voor alle
kwalen is zoul water: zweet,
tranen of de zee.
J. Dinesen

21 augustus 1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort.Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
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Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout
-\

Belangrijke
mededeling!
Volgende week zal Zandvoorts
Nieuwsblad niet op vrijdag
28, maar op donderdag 27
augustus uitkomen.
Op vrijdag 4 september verschijnt in verband met vakanties geen Zandvoorts
Nieuwsblad.
Het eerstvolgend nummer na
27 augustus kunt U dus weer
op vrijdag 11 september verwachten.
Met het inzenden van kopij
en advertenties verzoeken wy
gaarne met het l dag vroegere
uitkomen volgende week rekening te willen houden.
Redactie
Zandvoorts Nieuwsblad
ZANDVOORT TRAAG . . .
NOORDWIJK GRAAG!
Vindt U 't ook niet idioot:
Zandvoort kreeg een snelle boot,
Maar wou niet accepteren!
Zó maar kwam die boot voor niks,
't Kostte Zandvoort zelfs geen riks,
Maar 't mocht niet van de heren.
Niet zeewaardig was die schuit,
Dus niet nemen, daarmee uit!
Niet spelen met het leven
Van een dierbare agent
Die gevaren onderkent,
't Is om van te beven.
En het badgast-comité
Liep dus deze zaak niet mee,
't Zocht naar and're wegen.
Bood de schujt toen Noordwijk aan
Dat geen mens'Voor schut liet staan,
Ja, men vond 't een zegen.
Want in Noordwijk ging de raad
Enthousiast voor-deze daad,
Staand applaudiseren!
En men dankte'met elkaar
Voor dit nobele gebaar
Vele, vele keren.
Nóg had men een motor niet,
Maar ook dat bracht geen verdriet
Spontaan zei de brigade:
, ,,'n Nieuwe kopen? Loop toch heen
Je krijgt er een van ons te leen!"
De blijdschap laat zich raden.
Die samenwerking bracht tot stand:
Daar is een snelboot bijdehand
Om over hen te waken,
' Die onbekend met zee en tij
Bij 't dartel spel, verheugd en blij
Plots in gevaar geraken.
Maar Zandvoort houdt zijn
(vreugd' en lol,
Bij de veel traag're Rana-jol.
Het wou geen Catamaran!
Doch Noordwijk accepteerde graag
Daar vaart men snel,
(in Zandvoort traag,
Wat zegt U nou wel daar van?
Aan 't einde van dit rijm-verhaal
Hoort dan tenslotte de moraal,
Ook die kan'ik nog geven:
Niets is teveel, niets is te mal,
Als 't gaat, - zoals in dit geval —
Om 't redden van een leven. K.
BEZOEK AAN EXPOSITIE
De door de contact-commissie
Culturele Belangen, in het Gemeenschapshuis georganiseerde tentoonstelling over „Het strand vroeger
en nu" met daaraan verbonden expositie „Beeldhouwers voor Zandvoort", die zaterdagavond 15 augustus werd gesloten na gedurende drie
weken geopend te zijn geweest,
werd bezocht door ruim duizend
personen.
Algemeen was men vol lof over
het boeiende en interessante karakter dat deze tentoonstelling bood.

.WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WTJRFF:
'k Heb altaid wel ezaid dat 't
in Nord'ek goocheme ionges
benne.

Heeft Zandvoort behoefte
aan een eigen ongevallen-dienst!
In een der laatste vergaderingen
van de Zandvoortse gemeenteraad
werd door het raadslid de heer" J.
Koning tijdens de rondvraag de
vraag gesteld, waar de ambulanceauto van de gemeente was gebleven, die plotseling aan de ingebruikstelling scheen onttrokken te zijn.
De burgemeester gaf een diplomatiek antwoord. Mr. van Fenema
merkte slechts op, dat de bewuste
auto te oud werd om nog langer
dienst te doen en dat er in Zandvoort een steeds groeiende behoefte was aan een eigen ziekenhuis of
noodhospitaal, doch dat deze wens
voorlopig nog wel een utopie zou
blgven in verband met de daaraan
verbonden hoge kosten, en dat de
regeling met Haarlem uitstekend
voldeed.
De heer Koning roerde hiermee
een vraagstuk aan, dat velen in onze gemeente interesseert, namelijk
het vraagstuk van het hebben van
een eigen ongevallendienst, zoals die
in de meeste van onze nabuurgemeenten bestaat.
Het kan niet worden ontkend, dat
de regeling met Haarlem op zichzelf geen enkele kritieK rechtvaardigt. "Wanneer er thans in onze gemeente een ongeval plaats heeft,
verwittigt de politie op advies van
de eerste hulp verlenende doktoren
de Haarlemse ongevallendienst en
in de meeste gevallen is de ambulance uit Haarlem dan binnen twintig minuten aanwezig met voor hun
taak berekend en gediplomeerd
personeel om de gewonde(n) naar
een ziekenhuis in Haarlem over te
brengen.
Bovendien is een ambulance gedurende de maanden juni, juli en
augustus 's zondags de gehele dag
en op druke dagen ook 's zaterdags
de gehele dag in Zandvoort aanwezig
met het personeel;
- Doch hoe perfekt deze regeling
met Haarlem ook mag verlopen en we hebben ons persoonlijk bij
ongevallen daarvan herhaaldelijk
kunnen overtuigen - er zit toch iets
onbevredigends in dat Zandvoort
met een inwoneraantal van bijna
15.000 zielen, een aantal dat gedurendc het zomerseizoen enkele
maanden verdriedubbelt, niet over
een eigen ongevallendienst beschikt,
waarbij we dan nog in 't bijzonder
denken aan het speciale karakter
van onze gemeente in verband met
de gevaren, verbonden aan de aanwezigheid van het circuit, het
enorme verkeer over smalle en
daardoor gevaarlijke toevoer- en
afvoerwegen en niet te vergeten de
aanwezigheid van de zee, met de
altijd daar loerende gevaren voor
baders en zwemmers.
Dit alles zou ons inziens eefl eigen ongevallendienst ten volle
rechtvaardigen en tot wie zouden
wij ons in dit verband beter hebben kunnen wenden dan tot onze
gemeente-arts, Bc C. F. M. Robbers.
Dat hebben we dan ook gedaan
en op sympatieke en duidelijke wijze heeft dokter Robbers zijn zienswijze over dit vraagstuk ons uiteengezet.
Dokter , Robbers wees ons erop,
dat het vraagstuk van een Zandvoortse ongevallendienst niet alleen
hem, maar ook ons gemecntebestuur aktief bezig houdt *en dat
hierover gezamenlijk nauw overleg wordt gepleegd.
De thans geldende regeling met
Haarlem werd aan het begin van
dit jaar aangegaan als de meest
aanvaardbare en efficiënte, waarbij
werd afgesproken, dat aan het einde
van dit jaar opnieuw zal worden
bezien of en in. hoeverre deze regeling heeft voldaan.
Persoonlijk toonde Dr. Robbers
er zich tot nu toe tevreden over al
ontveinsde hij zich daarbij niet, dat
er natuurlijk wensen blijven en dat
een eigen ongevallendiest te prefereren zou zijn. Doch de Haarlemse
dienst werkt uitstekend, de ambulance laat nimmer langer dan 10 a
15 minuten op zich wachten en met
de auto komt gediplomeerd personeel mee aan wie men ten volle
de zorg voor elke gewonde en van
welke aard het ongeval ook is, met
een gerust hart kan overlaten. Dat
er dikwijls te lang cp de ambulance
zou moeten worden gewacht, achtte
Dr. Robbers beslist niet waar. Wanneer Zandvoort over een eigen ongevallendiest zou beschikken, zou in
de meeste gevallen ook tenminste
een minuut of tien. op de ambulance
moeten worden gewacht en daarbij
achtte Dr. Robbers een verantwoord
en goed vervoer belangrijker dan
de wachttijd.
Doch een eigen dienst heeft bovendien voor een betrekkelijk kleine gemeente als Zandvoort verschillende moeilijkheden. In de eerste
plaats zou men moeten beschikken
over vier man gediplomeerd personeel, die per tweetal elkaar zouden moeten aflossen en doorlopend
voor deze dienst beschikbaar zouden moeten zijn. Deze mensen zouden in Zandvoort een huis moeten

hebben, een nieuwe ambulance zou
moeten worden aangeschaft en dat
alles vergt enorm veel kosten, waarbij het de vraa^ blijft of dit voor
Zandvoort nu reeds verantwoord
mag worden geacht. Van mei tot
september zou een dergelijke dienst
levensvatbaarheid hebben, doch in
de winterperiode wordt dit veel
moeilijker, ook al zou een dergelijke
dienst vanzelfsprekend ook belast
worden met het vervoer van zieken
naar- en van Haarlemse ziekenhuizen.
Desondanks speelt onze gemeentearts nog steeds met de gedachte,
dat de uitvoering van zulk een plan
in het zich steeds uitbreidende en
snel groeiende Zandvoort binnen
afzienbare tijd mogelijk moet kunnen zijn, omdat de huidige regeling toch niet steeds zal kunnen
worden gehandhaafd.
Aan het eind van dit jaar zal
dokter Robbers zijn ervaringen over
1964 in een rapport samenvatten en

dit aan ons gemeentebestuur doen
toekomen. Daarna zal opnieuw worden beraadslaagd, wat in dit opzicht
het volgend jaar moet worden gedaan.
Wij kwamen aan het eind van ons
gesprek met de gemeente-arts dan
ook tot de konklusie, dat dit vraagstuk van de ongevallendienst lang
niet zo eenvoudig is, als menige leek
wel denkt, waarvan er velen bij
aanwezigheid bij een ongeval, zoals wij reeds meerdere malen constateerden, alleen maar mopperen
over het volgens hen lang wegblijven van de ambulance, hetgeen in
werkelijkheid en bij enig nadenken
toch zo erg lang niet is. In Amsterdam bijvoorbeeld, ,waar men
over een uitgebreide en perfect ge'organiseerde ongevallendienst beschikt, duurt het soms wel langer
eer de ambulance op de plaats van
bestemming is aangekomen.
En dan achten wij het tenslotte
een zeer geruststellende gedachte,
dat deze belangrijke zaak in zo hoge
mate de belangstelling heeft van
onze gemeente-arts en ons gcmeentebestuur aan wie wij de verdere
afwikkeling van alle problemen rondom dit vraagstuk met een gerust
hart kunnen overlaten.
K.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

Serie
1964

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ 895,—.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren / 49,95; in chroom / 53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

Laatste zomerbijeenkomst
stichting Oecumenisch Contact
In de Hervormde kerk organiseerde de stichting „Oecumenisch
Contact Zandvoort" woensdagavond
j.l. de tweede en laatste zomerbjjeenkomst in dit seizoen.
Het bar slechte weer was er
waarschijnlijk oorzaak van, dat de
belangstelling voor deze bijeenkomst niet zo groot was als voor de
vorige, zij het ook, dat het kerkgebouvv toch vrij goed bezet was.
De liturgie werd deze avond verzorgd door pastoor A. H. Cleophas,
die vooraf mededeelde,'dat het muziekkorps van het- Leger des Hellas
deze avond verhinderd was op te
treden, waarna men zich de medewerking kon verzekeren van de
bariton Max van Egmond. Na
samenzang, het gezamenlijk zingen
van de Apostolische geloofsbelijdenis en gebed, zong Max van Egmond
op bijzonder mooie wijze een drietal
geestelijke liederen van Julius
Röntgen, waarna pastoor Cleophas
gedeelten las uit Epheze hoofdst. 4.
Na samenzang verwisselde: daarop
pastoor Cleophas de kansel met
Professor Dr. H. Berkhoff uit Leiden, die sprak over het onderwerp:
„De wereld heeft haar Hoofd verloren". Op indrukwekkende en indringende wijze wees de spreker
erop, dat mislukking ellende en oorlogsdreiging de wereld zullen blijven beheersen, zolang de mensheid
Christus niet als haar Hoofd heeft
aanvaard, doch zich een eigen hoofd
blijft kiezen. God heeft echter
Christus tot Hoofd gesteld van Zijn
kerk hier op aarde en daarom heeft
de kerk tot taak een lichtend licht
te zijn en als een vijfde- kolonne te
v/erken temidden van een rebelse
wereld. Door de verdeeldheid van
de kerk komt van het demonstreren
voor haar Hoofd nog maar bitter
weinig terecht, doch spreker zag,
mede als lid van de wereldraad van
kerken hoopvolle tekenen, dat hier
een krachtige stroming ten goede
werkt, waarbij spreker nog wees op
het baanbrekend werk van Dr.
Maarten Luther King, op de zojuist
gehouden wereldbijeenkomst van
Protestantse kerken in Frankfort
am Main, die ook door spr. werd
meegemaakt en op het Concilie in
Rome. Ook het prachtige en baanbrekende werk dat op Oecumenisch
gebied in Zandvoort wordt verricht,
achtte Prof. Berkhoff bijzonder
waadevol.
Tenslotte stelde spreker vast, dat
de Christelijke kerk thans in een
hevig gevecht gewikkeld is met
alles wat scheiding brengt in de
wereld, een hoopvol begin in een
verdeelde wereld die haar Hoofd
heeft verloren, en haar scheidingen
nooit te boven zal komen zolang
men Christus niet als Hoofd van
deze wereld aanvaardt.
Nadat Max van Egmond nog eenmaal was opgetreden, werd de bijcenkomst door pastoor Cleophas met
een kort slotwoord besloten, waarbü
deze de bevolking in Zandvoort opriep, liet Oecumenisch werk in
BURGERLIJKE STAND
Geboren: Eric Hendrik Willem, z.
van J. Welvaart en C. J, Boes
Lutjens.
Geboren buiten de gemeente:
Arie Floor, z. van B. W. Lukkassen en C. J. Molenaar.
Ondertrouwd: Fr. Fl. van der Wateren en P. Zeeman. M. M. de
Baar en T. Harms. J. R. Plevier
en N. de Haas. Joh. A. v. Harskamp en N. Kramer.
Overleden: Cornelia Betlem, 66 jr.,
geh. met F. L. van Engelen (wonende te Amsterdam).
Overleden buiten de gemeente:
Willem van der Mije, 79 jaar, geh.
met J. Hoogendrjk.

Zandvoort zoveel mogelijk te steunen, mede door het bezoeken van de
samenkomsten, die in de komende
wintermaanden zullen worflen gehouden.

ƒ 189,^-*"G^
ƒ 99,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Bar-Cabarct-Dancing

CARAMELLA

Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l, Tel. 4941

Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Van 18 juli t.m. 13 september
het populaire
DANS- EN SHOWORKEST
HANS OVERMEER
met zijn

Elke dag geopend van 5-2 uur. 's Zaterdags tot 3 uur.

r '•

Holland-kwartet
U kunt toch ook rekenen en
vereelUken :

20% KORTING
op alle
stoomgoederen
mits rebracht en gehaald bij
CHEM. WASSERIJ en

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653
Ook voor stoppace

Een hoekje in onze showroom
Dranken bestellen?
Brokmeier bellen!

bfai

/t

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Taxi 26OO
is toch beter!

herervhaar-,
verzorger

Radiatoren en
Plint ver warming
/TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

's Maandags gesloten.

flOTSL BQVWiS

Diaconiehuisstraat 24 - Tclef. 3874

Annex CABAKET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

BADHOTEL
Het nieuwste hotel
aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telefoon 4941
Elke avond 8.30 uur

Van 21 t.m. 27 augustus
elke avond 8.30 uur:
ORKEST

PIA BECK

*
In ons internationale
caberet
en variété-programma:

en haar combo
in de Wiener Bonbonniere
In de Bier- en Wijnkelder
elke avond 8.30 uur
de bekende entertainer

Wim Bos
met als speciale attractie:
zingende bediening

Dolf en Corry ,

THE 4 LADS

Herbie Stubbs

SALON DE COIFFURE

Haltcstraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.

Een zanger uit de „States"
met negrospirituals.
Fred Ray & Silvia
Internationaal bekende
jongleurs.
*
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

l. \'

2424 - TAXI - Autobedrijven Rlnko - TAXI - 2424

BEZOEKT

Autornatenspeelzaal

HET MOOISTE VAN HET MOOISTE
SHOWMANTELS

Kerkstraat 11

(Najaar- en Wintermode 1964/1965)
o.a. met royale edellKMltkragen als
Persianer, Indisch Lam, Petit Gris, Nertz,
Blauwvos, enz., enz.

49.- 59.- 65.- e h

De gehele dag
geopend

ENIGE ZEER FRAAIE
BONTMANTELS
(in lang, kort en 7/8 modellen)

Gezelligheid!

10% TOT 40% KORTING

Sfeer l

op de „normale prijzen".

De nieuwste speel-automaten

MEVR. J. COLLEWIJN
(mannequin)
Kleine Houtstraat U - Haarlem

't Is Botman nu, geen Drommel meer
Dat is veranderd, de nieuwe heer.
Voor 't overige bleef het oude
Het goede adres en het vertrouwde!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

Zandvoort-Amsterdam retour?
Zandvoort-Haarlem retour?
Als U genoeg hebt van dat heen en weer
reizen (vooral 's winters, brrr!), denk dan
eens aan een job in Zandvoort.
Op ons publiciteitsbureau — met veel en
afwisselend werk — kunnen wij een

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
V.W.

-

OPEL

-

vr. administratieve kracht

TAUNUS 17 M

goed gebruiken.
TAXI 2600

GROTE KROCHT IS

Natuurlijk moet zij vlot en vooral keurig
kunnen typen en 'n beetje gevoel hebben
voor administratie.

The Coca-Cola Export Corporation

Daar staat 'n gezellige baan tegenover met in
ieder geval 'n besparing van reiskosten.

Depot Zandvoort, vraagt

Bel, schrijf of kom praten met de directie van
JOHN PRINS, ADVERTISING, Julianaweg 19,
Zandvoort, tel. 4306.

mannelijke kracht
voor los- en laadwerkzaamheden, gedurende
de avonduren. Min. leeftijd 18 jaar.
Aanmelden: Haarlemmerstraat

13, Zandvoort.

Voor Uw drukwerk:
Drukkerij Van Petegem & Zn.

Voor de hoofdleidster

•k

van de nieuwe kleuterschool in Zandvoort-noord
zoeken wij per l september
i

gem. zit-slaapkamer
met volledig pension

Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

One Hour Cleaning -Service
Haltestraat 39 - Tel. 2810

Brieven aan de voorzitter van het bestuur van de
school, K. Fens, Wilhelminaweg 23, Zandvoort.

De BEZORGDIENST is met

VAKANTIE
van 31 augustus t.m. 12 september.
13 SEPTEMBER

De winkel blijft geopend van 8.30-12 en van
13.30 - 18 uur. Zaterdag na l uur gesloten.

II dagen Oostenrijk,
Italië en Zwitserland

REEDS Nu ...
NIEUWE OOGST
BLOEMBOLLEN
(tulpen, hyacinten en
crokussen),
voor huis en tuïncultuur, in
luxe, handige dozen!
Bestel tijdig voor verzending
naar Uw familie of vrienden
in buitenland.
Grote sortering cactussen en vctplanten.

PRIJS ƒ 240,- •
.Spoedige opgave gewenst.
Inlichtingen, bij

Reisbureau Kerkman
Telefoon 2214 - Haltestraat 63
Telefoon 3399 - Kostverlorenstraat l

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey

Autoverhuur
ZANDVOORT

HALTESTRAAT 65

-

TELEFOOO 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bloeiende planten voor tuin en bloembak.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (bock Brederodestraat).
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Vraag proefrit bij:
N.V.

AUTOBEDRIJF

VAN YPEREN

Snel en
luxueus...!
Een overvloed
van doordachte
technische
vondsten en
raffinement
maken van
de Simca 1500
een wagen
met karakter.

Z A N D V O O R T
PARALLELWEG 32 -

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

/•ƒ/ J
* fC,/l

DEVELOPING
and PRINTING
AGFA-COLOR

-

ff

w

TEL. 2391

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO „LION"

kvU

Ondergelopen.
De zeer zware buien, die in de
loop van deze week zich boven onze
gemeente ontlastten, hebben opnieuw tot gevolg gehad dat Schoolstraat en omgeving blank kwamen
te staan. Diverse percelen liepen
onder water en het bezinksel, dat
achterbleef, heeft de bewoners in
deze omgeving weer,- aanzienlijke
overlast en schade veroorzaakt
We hebben ons daarvan persoonlijk overtuigd en de mensen bezig
gezien met het uithozen en leeg
scheppen van hun gangen en kamers. Dat er zwaar gemopperd werd
behoeft zeker geen nader betoog.
De dienst van Publieke Werken
moest er zelfs aan te pas komen om
de straat en het plein schoon te
spuiten.
Mensen, die het weten kunnen
hebben mij verteld, dat dit euvel
ontstaat bij zware regenval, omdat
de veel te nauwe rioolbuizen deze
watermassa onmogelijk snel genoeg
kunnen afvoeren. Ik weet niet, of
dit waar is, maar als het zo is, dan
lijkt het me zaak, dat ten spoedigste hier wordt ingegrepen, want zó
kan het niet langer blijven. En als
leek zou ik zeggen, dat er een kern
van ( waarheid moet zitten in dat
verhaal over die te smalle'-rioolbuizen, want als andere straten niet
onderlopen, waaromt dan deze omgeving juist wel? Intussen geef ik
graag toe, dat het verhelpen van
dit euvel een enorm karwei zal zijn
maar ook hier geldt: „Wat gebeuren
moet, moet gebeuren.
K.
AGENDA

RAADSVERGADERING

dinsdag 25 augustus n.m. 8 uur.
1. Notulen van de vergadering van
28 juli en 6 augustus 1964.
2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, ontslagen enz.
4. Voorstel tot aankoop van het
perceel Kruisstraat no. 22.
5. Verkoop grond in het uitbreidingsplan-Noorderduinweg.
6. Extra subsidie Zandv. Muziekkapel over 1964.
7. Verlenen aanvullend krediet
t.b.v. de stichting van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
8. Voorstel tot .het nemen van een
' principe-besluit tot afbraak van
het voormalige postkantoor en
het pand Haltestraat 4 enz.
9. Oprichten stichting t.b.v. d e .
exploitatie en het beheer van
het te bouwen algemeen bej aardentehuis.
*ilO. > Rondvraag. " '
KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
Onze plaatsgenoot, de hesr H. J.
Ygosse, vierde op 11 augustus 1964
zijn 40-jarig jubileum als medewerker bij Werkspoor V.M.F. Amsterdam.
i
Als blijk van erkenning en waardering en vakbekwaamheid, heeft
het H.M. de Koningin behaagd, de
jubilaris de Koninklijke onderscheiding de Orde van Oranje Nassau te verlenen, welke de Burgemeester Mr. H. M. van Fenema, de
jubilaris persoonlijk op de borst
speldde.
Als 14-jarige jongen begon de
jubilaris aan zijn veelbewogen loop-'
baan, waarbij hij in de loop der
jaren vele landen van de wereld
mocht bezoeken.
Als hulpje van de hoofdonderwijzer der leerschool begonnen,
doorliep hij vele afdelingen der fabriek, om laler als volleerd monteur
op karwei te gaan, motoren stellen
en inbouwen in schepen, proefvaarten maken en garantiewerk uitvoeren. Ook het „stel"werk van de
Breedbandwalsen op de Hoogovens
behoorde eens tot zijn taken.
Nu, als technisch beambte, een
gewaardeerde medewerker, wensen
wij hem nog een goede gezondheid
toe in lengte van jaren.

H OO G W A T E R
Augustus
Strand
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
23 3.42 11.30 16.07 24.- 7.30-14.00
24 4.16 12.— 16.40 24.30 8.00-14.30
25 4.50 0.30 17.14 12.30 9.00-15.00
26 5.26 1.— 17.48 13.30 9.30-15.30
27 6.02 1.30 18.24 14.— 10.00-16.30
28 v 6.39 2.30 19.01 14.30 10.30-17.00
29 7.19 3.- 19.45 15.— 11.00-17.30
Samengesteld door P.v.d.MrjeKCzn.
DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster E. Reitsma,
Van Lennepwcg 42, telefoon 2382.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: Dr. J. Beijers, Raamsingcl 28, Haarlem, tel. 02500-13164.
APOTHEKEN:
Tot 15 september a.s, zijn de beide
te Zandvoort gevestigde apotheken:
de Zandv. Apotheek, Haltestraat 8,
tel. 3185 en de Zeestraat-Apotheek,
Zeestraat 71, tel. 3073, alle dagen
(ook 's zondags) doorlopend geopend

.<* k 1 c
V? |\ *

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT
vP^» **
und KOPIEREN
2 min. van het station
1
2 min. vom Bahnhof
2 min. from the station
|
2 min, deja Gare
GEVA-CO&OR
FERRANIA-COLOR KODAK-COLOR ROLFILMS en B +16 m.m. Ciné-Ühna

ORGELCONCERT
Zondag a.s. zal m de AgaihaTcerk
aan de Grote Krocht wederom een
orgelconcert gegeven worden en wel
des avonds te 8.15 uur, na ( de avondmis. Op ,9 augustus werd 'reedsszulk
een concert gegeven en hét'bleek,
dat dit in een behoefte voorzag,
want de belangstelling was goed.
Wij kunnen daar geen grpte massa
verwachten, omdat niet iedereen
een orgelconcert kan beluisteren.
Maar toch waren daar meer dan
honderd mensen.
Zondag a.s. zal de organist, Lourens Stuifbcrgen de volgende werIcen ton gehore brengen: , ;
^Joh. S. Bach: a. • Praelutfium in C
gr. t.; b. Koraalvoorspel „Ich ruf'
zu dir"; c. Koraalvoorspel: „Vom
Himmel noch"; d. Koraalvoorspel:
„Licbster Jesu". M. Dupré: Variaties op enkele hymnen: a. Creator
alme siderum; b. Jesu Redemptor
omnium; c. Te lucis ante terminum.
H. Andriessen: a. Vier Intermezzi;
b. Sonata da Chiesa.
De toegang is vrij. Een ieder is
van harte welkom.
,'
KAPELAAN J. DUIN VERTREKT
Woensdag j.l. kwam het bericht,
dat de Bisschop van Haarlem kapelaan Duin heeft overgeplaatst naar
het seminarie Hagevcld in Heemstede. Daar zal hij zich moeten wijden aan, de jeugd, die wordt opgeleid tot het priesterschap. Hij zal
dus de parochie en Zandvoort gaan
verlaten, om het leraarsambt te aanvaarden.
Kapelaan Duin kwam in oktober
1962-naar Zandvoort. In déze twee
jaren heeft hij_ zich tot'het uiterste
gegeven. Al sp'oedig wist hij veler
harten te veroveren. Velen zullen
hem ongaarne zien vertrekken.
Velen hebben hem leren kennen
om zijn rusteloze werkkracht. Overal dook hij op en bij iedere ontmoeting scheen hij weer een nieuwe
idee te hebben opgedaan. Onuitputtelijk in werkkracht en creativiteit wist hij voor iedereen het
goede woord te vinden. Zijn vriendelijkheid is alom bekend geworden.
De parochianen van St. Agatha
zouden hem gaarne nog gelegenheid
willen geven, zijn gaven hier verder te ontplooien, maar de kerkelijke overheid heeft hem op een
andere plaats nodig.
Op zondag 30 augustus zal hij voor
het laatst dienst doen in de Agathakerk, althans als kapelaan van
Zandvoort. Daarna zal er gelegenheid zijn, voor degenen die dit wensen afscheid te nemen. De tijd zal
nog nader worden bekend gemaakt.
NIEUWE KANSEN VOOR
GEHANDICAPTEN '
Er is in het Westen van. ons land
een 'grote nood aan ;woon.- en ver- !
pleegruimte voor lichamelijk gehandicapten. Daarom bouwt de
Stichting „Nieuw Unicum" een
wooncentrum' in Zandvoort, met afdelingeu voor verpleging en verzorging, oefening en massage, aangepast werk.
Ontspanning en rekreatie en meer
zelfstandigheid in eigen woonaccomodatie. Voor dit prachtige en zeer
noodzakelijke \verk wordt van 10
tot 12 september een huis aan huis
collecte gehouden.
'
Zandvoort mag collecteren, Zandvoort mag geven. U helpt toch mee!
Wilt U s.v.p. melden als collectant
(vanaf 16 jaar) bij:
Zr. S. M. de Wilde, Zeestraat 67,
tel. 2720; Mevr. T. Althuisius, Gr.
Krocht 28a, tel. 3534; Mevr. S. A.
Niessen, Zandvoortselaan 60, tel.
3781; Mevr. C. O. Romkes, Brederodestraat 122, tel. 2918.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Zondag a.s. 10 en 7 uur:
Ds. J. A. van Arkel -van Haarlem •
"

,
HERVORMDE 'KERK
9 uur: Kerkdienst in de Duitse taal..
Voorg. Dr. dr. Wilhelm Schulze,
pred. in Freiburg i. Br.
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru;
19 uur: Geen dienst.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen, op zondag: 6.30, 7,30,.
8.30, 9.30 (Hoogmis) 11 en 12 uur. Te 19.30 „uur avondmis. In de week f
.H.H. Missen t te,''7,'7i45 en.-.9 uur. C
Bij kerk Linnaëussjtraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om ôr'Ö'.SO en?
11 uur. In de week om,,8 uur.
PROTESTANTEN BOND :
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. A. Noorman, Ncd. Herv. uit Zaandam. ;
NED.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maand augustus
• geen samenkomst.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur: <
Korte ochtenddienst,' beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend
Zaterdag
HOGEWEG 58
' - * r, n

van 9-17 uur
van 9-12 uur
-V*TEL. 4166
A* >:

* Btf feest of party,
LEFFERTS dranken erWÜ!
Telef. 2254
Telêf. 2150
BANKETBAKKERIJ STEENKEN Grote Krocht
vraagt voor zo spoedig mogelijk—"NETTE WINKELJUFFROUW
Aanmelden na 7 vur 's avonds.
H. Schot, Grote Krocht 20B
GEyRAAGD in gezellig gezin met
2 kinderen een -lief besch. meisje
i.d. huish. 's morgens van 8.30-13.30
salaris n.o.k. Mevr. van Oostrum,
Tj. Hiddesstraat 6 flat 4, tel. 3647.
ROEIWEDSTRIJDEN' TIJDENS
BONDS-STRANDDAG

Als onderdeel van het programma van de boridsstranddag, die
zaterdag j.l. door de Koninklijke
Nederlandse bond tot het ^redden
van Drenkelingen ;n Noordwijk'was
georganiseerd, waren ook roeiwedstrijden tussen diverse kustbrigades
opgenomen. Het resultaatvt hiervan J
was als volgt: '<r ïKatwijk' in 4:0~6.6 '
sec., 2 Zandvoort 4 in 4 min. 14 sec. 3 Wijk aan Zee in 4.15.5 .sec: en 4
Zandvoort 2 in 4.24.2. sec.
~AANGEREDEN
DOOR BROMFIETS
Donderdagmorgen j.l. stak de
achtjarige Ruud C. uit-Geleen op
het rijwielpad "aan de ZanoVvoörtse-"»
laan ter hoogte van de Manege plotseling dit pad over," waarbij een
aankomende bromfiets hem" niet
meer kon ontwijken. Met eea rechterbovenbeenbreuk en wonden aan
het hoofd moest de knaap naar "de
Mariastichting in Haarlem worden
overgebracht.
BU feestklanken:
. LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

een goed horloge...
-een beste vriend
OLMA horloges zijn kwaliteitsprodukten der Zwitserse
horloge-industrie.
OLMA geeft U een grote keuze
in modellen,
In prijzen vanaf f 56.OLMA horloges koopt U in
bij-de-tijd-zijnde zaken.

OLMA
C. Waan
ing
Erkend, horloger
Telefoon 2O71

Kostverlorenstraat 68

KOOPT BIJ ONS UW VLEES EN VLEESWAREN TEGEN EXTRA LAGE PRIJZEN! U kunt bovendien nog vrij parkeren óók!

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

-

TELEFOON 2682 -

500 gr. Entrecôte 4,50; 500 gr. Rosbief 4,50
, Bief stuk 1,20 per 100 gram
- <
Runde'rlappen vanaf 2,75 per 500 gram enz.
VOOR DE BOTERHAM:
,(
150 gr. Gel. Lever . . . . . . 98 et.
250 gr. Leverworst ;.it, V. 80 et.
150 gr. Fekelvlees
98 et.
, 150 gr. Pork
,, 65 et.
250 gr. Gek. Worst 95 et. ,
100 gr. gbr. Rosbief .' •. / 1,00 et.
150 gr. Ham
98 et.
150 gr. Gebr. Gehakt 68 et.
100gr.Gehakt, 100 gr. poulet en l mergStaaf . . . . 1 . . . ƒ1,35 '

WLTNHANDEL - SLIJTERIJ

* ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

„BROKMEIER" A° 1896
Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

«LEBRU»

Vandaag geopend
DISCOTARIA's

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

Wij hebben een enorme keuze m REISTASSEN
in diverse malen en prijzen!
PRACHTIGE SHAWLS
RIJBEWIJSETUI's
HERENSOKKEN
PORTEFEUILLES
NYLONS vanaf ƒ0,89
PORTEMONNAIES
MAKE UP TASJES
SUèDE EN NAPPA
D. en H. JASJES
BEURSJES
HEREN SUèDEVESTEN
BROEKRIEMEN
KOFFERRIEMEN
Komt U eens vrijblijvend bij ons langs!

SHOWROOM - ETALAGE
VOOR T.V. EN RADIO
GROTE VOORRAAD DIVERSE Ie KLAS MERKEN.

«LEBRU»

Extra lage prijzen
i

TELEVISIE MEUBEL, met deuren, model 1965

T 898,-

RADIO 7f BUIZEN, MODERNE NOTEN KAST

l 198,-

J

HET ADRES VOOE U!

Het grote succes *

NSU PRINZ 4

)

PISCOTARIA
WINKELGALERIJ THORBECKESTRAAT 15

* Dank zij alleen tevreden klanten

- TEL. 3378

HEEFT U AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

Jlestautavk JUdoBoulevard
de Favauge 10 - Zandvoort '
i
Wij bieden U datgene, wat de meest
"
- verwende gastronoom wenst.
Een kostelijk etentje en een gezellig
uitzicht op zee!
. .
Wij vragen Uw speciale aandacht
voor onze
HONGAARSE GOULASH
, en diverse KIP-MENU's.
Voor de komende wintermaanden een
t GEZELLIG ZAALTJE BESCHIKBAAR
voor Uw verenigings-avonden en
voor bruilof ten en partijen.
-•
-,'-By "voldoende deelname'stellen wij ôhs "voor"
begin oktober te starten met een wekelijkse
DANSAVOND (danscursus). '
Populaire prezen!
Wij verwachten U gaarne.

TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ19,—. BÖ afname
24 stuks 20% korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667

olie-f kolen- en
gashaarden
BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
"E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
-- GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

2e PROGRAMMA
, zonder, .uw.. toestel. ,,omtebouwen (al is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
programma. Met garantie,
gem. betaling Antennebouw
J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel. 4307.

Wij weten,'dat U dit zult kunnen billijken en
zijn ervan overtuigd dat onze cliënten alle
medewerking zullen verlenen om ons deze
vakantie mogelijk te maken.
Daarom delen wjj U,reeds nu mede, dat onze
herensalon GESLOTEN ZAL ZIJN van dinsdag
15 t.m. maandag: 28' september.
Onzo damessalon blijft geopend

Kip off wild bestellen
-even bellen 2358!
' Braadkuikens ƒ2,25 p. V: kg. Braadstukken
ƒ2,50 per »/2 kg. Soepkippen ƒ1,75 per i/s kg.
- Poulardes ƒ,2,25 per V. kg. Soeppoulet ƒ1,75
per i/s kg. Piepkuiken ƒ2,25 per »/» kg.
WILDE EENDEN, vanaf
. \ . . . . ƒ3,VERSE KIP, AAN 'T SPIT.
EIEREN ZO VAN DE BOER:
Grote 10 voor ƒ1,49. ' Kleine 10 stuks ƒ0,98
* KIPCROQUETTEN
35 et, per stuk
'
• Beleefd aanbevelend,

POELIERSBEDRIJF
CAS VAN BENTEN
5 Stationsstraat 2A - Zandvoort - Telef. 2358

Onze langjarige ervaring verzekert U een
prima service.
Bestel heden bij ons uw nieuwste
PHILIPS TELEVISIE.
PHILIPS TELEVISIE 48 cm. beeld v.a. ƒ 728,of ƒ7,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld vanaf ƒ 898,of ƒ 9,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS
Grote sortering, uit voorraad leverbaar!

PHILIPS nieuwste PORTABLE vanaf ƒ 99,met oortelefoon en lederen tasje met draagband.
PHILIPS nieuwste PORTABLE
RADIO-GRAMOFOON ƒ 199,Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijze de betaling met U. Komt U eens kijken en luisteren?
R.E.M. ONTVANGST zonder EXTRA KOSTEN.
! Vraagt bij ons inlichtingen.
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

MONOPOLÏ

947406.

Automobielbedriji Jac. Versteege en Zn.
PAKVELDSTRAAT 21

TELEFOON 2323

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Welke inwoners van Zandvoort
zijn bereid pension te verlenen
aan enige van onze buschauffeurs?
Deze uit andere delen van het land afkomstige
medewerkers helpen mede Uw busvervoer in
stand te houden!
^-Schriftelijke en telefonische aanbiedingen worden gaarne in ontvangst genomen op ' ons Hoofd kantoor te Haarlem, Leidsevaart
396, Tel. 02500 - 18460 (afdeling Personeelszaken).

TELEFOON 2462

Ook Uw kapper wil graag
met vakantie l

ziet U op z'n best!
met PHILIPS TELEVISIE

F.H. PENAAT

NOORD-ZUID-HOLLANDSE VERVOERMAATSCHAPPIJ N.V.

voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14

De Olympische
Spelen in Tokio

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocbt 36a

Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Als U met:vakantie gaat.
Eerst naar Lebru!

GROTE NIEUWE

t 698,-

HEEMSTEDE / AERDENHOUT

Vraagt naar onze speciale wynaanbiedingen!

t

'TELEVISIE 59 cm. NOTEN KAST, model 1965*

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

TAPIFLEX vloeren, 20 moderne kleurschakeringon.
TAPIFLEX ook voor' trappen.
' Warm, geluiddempend.
Bestemd tegen naaldhakken.
Vrijwel geen onderhoud.
Zo nu en, dan een natte dweil
er over en . . 't is weer als nieuw.
Ook voor het betere behangwerk.

fa. L. BaUedux &
HALTESTRAAT 27 - 29 - TEL. 2596 of 3759 *

Voor het komende winterseizoen
alleenverkoop voor Zandvoort van

ROMIKA-PANTOFFELS

N.V. VAN STEUN's
SCHOENHANDEL
Thorbeckestraat 1, tegenover Hotel Bouwes

Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

Bi) feest of party,
LEFFERTS dranken erby!
Telef. 2254
Telef. 2150
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 15 augustus:
Ie zaterdagelftal - VI. en V. 3-0
Zandv.m. jun. b - VI. en V. a 4-2
Zandvoortm. 3 - S.L.T.O. l
2-1
Uitslagen zondag 16 augustus:
Zandvoortm. l - O.V.V.O. l 1-0
Zandvoortm. 2 - O.V.V.O. 2 2-4
Jeugdtoernooi Zandvoortmceuwen:
Winnaar adspiranten: Alkm.Boys.
Winnaar junioren: Zandvoortm.
Winnaar wisselprijs: Alkm. Boys.
Programma zaterdag 22 augustus:
Toernooi voor zaterdag-elftallen om
de gebr. v.d. Graaf wisselbeker.
(Sportpark Vondcllaan):
Zandvoortm. - Kinheim
15 u.
Telefonia - Umuiden
15 u.
Programma zondag- 23 augustus:
Zandvoortm. 3 - D.S.K. l 12.30 u.
Zandvoortm. 4 - D.S.K. 2
10 u.
Zandvoortm. 5 - D.S.K. 3
10 u.
Voorronde Jeugdtoernooi K.N.V.B.
afd. Haarlem om de v.d. Aart beker.
Hieraan wordt deelgenomen door
junioren a.
R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS" ,
Uitslag zondag 16 augustus:
T.Z.B. - Renova
4-1
(Om voor plaatsing in aanmerking te komen dienen wedstrijdverslagen uiterlijk woensdagmorgen
in ons bezit to zijn. Red.).
Programma voor zondag 23 aug.:
(Terrein Kennemer Sportpark).
T.Z.B. l - D.ES. l
17 u.
T.Z.B. 3 - D.E.S. 3
15 u.
SYMPATIEK GEBAAR
Een Duitse badgaste miste eind
vorige week, nadat zij een> duik. in
zee had genomen, uit haar handtas
een bedrag van zestig gulden. Vermoedelij k werd haar dit tijdens
haar afwezigheid ontvreemd. Badgasten in haar omgeving, die daar-.
van hoorden, organiseerden spontaan een collecte en wisten in zeer
korte tijd haar het vermiste bedrag
weer terug te bezorgen. Ook op het
strand dus internationale samen• werking!

VRIJDAG 21, ZATERDAG 22 en ZONDAG 23
'AUGUSTUS - 8 UUR

GREAT ESCAPE
(DE GROTE ONTSNAPPING)
met Aldo Ray - Heather Sears - Neil McCallum.
Een naar zijn overtuiging onrechtvaardig veroordeelde ontsnapt uit de gevangenis om revisie
van zijn vonnis te bewerken. Spannende thriller.
Prijzen: van ƒ1,50 - ƒ3,50.
Toegang 14 jaar.
MAANDAG 24, DINSDAG 25 en WOENSDAG
26 AUGUSTUS - 8 UUR

Liefde op Staatsbevel
met Joachim Hanscn - Maria Perschy.
Wat millioenen niet wisten onthult deze film.
Alle wetten van fatsoen werden overboord gegooid om het rassen-waandenkbeeld te verwerkelijken.
(Toegang 18 jaar).
DAGELIJKS om 2.30 UUR

De geluksvogel
met Peter - Alexander - Margit Nünke.
'n Vrolijk feest bij 'n feest van ritme, vreugde
en. vrolijkheid. In kleuren. Toegang alle leeft.

*Têé 2550

Middenstandsexamen
Donderdagavond 10 september om half
acht begint de cursus volgens het nieuwe
programma voor de examens 1965 en 19S6.
Inlichtingen en inschrijving donderdag 27
aug. van half acht tot negen in de Julianaschool, Brederodcctraal 15, Zandvoort.
N. J. Th. SCHMIDT, Kon Wilhelminalaan 4,
Haarlem, tel. 20820, b.g.g. 14506.

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p.kg. Tijdschriften 4,
kranten 5 et., karton 3 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 55 et.; roodkoper ƒ1,85; geelkoper ƒ1,30.
alles per kg. Tapjjt en gewatt. deken 8 cl. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. t.
Voor ai Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto - scooter
Brederodestraat 66

Telefoon 4419

mini PHILIPS
iierrsEiritE

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

-

ERRES

-

BLAUPUNKT

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

J. van den Bos

AMANDA BALKE

By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Voetkundige
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Pedicure - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

Diverse kroon- of wandlampkap jes vanaf ƒ 1,95
In voorraad alle diverse
glaskelken voor kroon- of
staande verlichting.
FIRMA SCHUILENBURG
Gr Krocht 5-7 - Tel. 2974
TE K O O P : Morris 1000
1953, Ion. stand kopklepmotor 29.500. Zeer goede
banden. Prijs ƒ 950,—.
Sophiaweg 57.
Woninginrichting
HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
Kan weer stoffeenverk
aannemen.
TE K O O P : Zeer mooie
zwarte Cocker Spaniels,
3>/s maand oud, m. stamb.
en ingeënt. Telef. 02507 4353.

t.-r'

Huur nu uw wasmachine
. vanaf ƒ 9,— per maand
met recht van koop.
Géén vooruitbetaling.
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
Staande schemerlamp
compleet met stoffen kap
ƒ 22,50
FIRMA SCHUILENBURG
Gr Krocht 5-7 - Tel. 2974
Voor perm. bew. TE HUUR
GEVR. HUIS of FLAT.
Telef. 4384.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt;
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!

Geverfd, gebleekt haar . . .
behoudt zijn zijdeglahs als
U het wast met Marchal
Speciaal Shampoo, door
het levemvekkende bestancldeel VITA F.
Parfumerie HILDERING,
Kerkstraat 23, Telef. 2107
heeft het!
Vraag gratis brochure!

ANTENNES

'

Elleboogjes

Albert Heljn

hele moot in olie
merk Star-Kist

per blik

LINTKAEEL EN
BUISKABEL VOORRADIG.

NIEUWE

n

OOGST!

Winkelgalerij Thorbcchestr.15

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN Z - TEL. 2164

AH-Keider Appelsap

45

n« 2.

\itti RnM vruchtenlim. siroop
Ja 113 UOlu sinaasappel

„ __
"" °-7s

,
lcr
-

Sinaasappelsap..,.„ 79

Appelmoes
1/1 b\,k 59
Sperziebonen . . .
1/1ta6§
Ananas of Aardbeien naar kouzo 2 u^ 1.-

AH Vacuüm Rookworst 109
-4- 250
±
250rram
gram • •

Bakker v.d.Werff

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

Gelderse Ham . , 79

per pot
doos 12 stuks

Zaansë Koeken
Gesneden Ontbijtkoek 25

1 OH
'•

* IJSpOeder vanille . zak 400 gram (8 porties) l.
^f In de meescc AH-filialen

Telef. 2129

Koftfekoeken

s»» n» 68

60

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bosbessenjam ..

AH-6V2 Pils..,_ 49
Rosé d'Anjou

Gasthuisplein 3.

Macaroni

Blanke Tonijn

Jus d'Orange

15,-

Geraspte Kaas . . . . . . . . . 100 gram 45
Tomatenpuree Goudfazant. . . . . 2 buki» 35
Haring in tomatensaus
2 t>ui<ies 75

85

RO

ilc plakken

Grote Repen

8

yf 69

1voor • •

AH-SI3S3US delete

Havermout . . . . . . . . . . . 500 gr>m 35
Nieuw! Choc. Pasta . . . beker 500 v™ 98
Echte ChOC. Hagel

. p, f

79

Gebr. G e h a k t . . . . . . . . . . «o 8ram 29
Magere Achterham . . . . . . 100 snm 69
Gebraden Gehakt m ^ . . . . wk 4 banen 85

. . . reuze zak m snm l.39

* Diepvries-Spinazie ^ soa gram 79

mee komijn

' ^T In een groot aantal AH-filialen
•,
'
De PMC in de praktijk

. . . . SOOgraml. 89

Cocktailworstjes

Mevr. Beckman-Duinker, Anderïesenhof 9', Amsterdam, vindt het PMC-spaarsysteem ideaal om
f ongemerkt en voordelig nuttige artikelen aan te
'' schaffen. Ze heeft een koelkast, snelkookpan, verrchijker,'deken( reïsvalics, rolschaatsen, projector.

Albert
Heijn

blikje
.±1? stuks

Albert

Voor alle
verzekeringen
Bent U met vakantie? In de buurt van uw vakantieoord kunt U in de volgende A.H.-winkel terecht: KERKSTR. 30, ZANDVOORT

blijf jong... blijf f/L.

fiets!

Kwalitatief steeds vooraan
Rund-, Kalf s- en Varkensslagerij

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 -

Steeds méér mensen ontdekken, dat in de verkeersdrukte
van vandaag en voor de vrije
weekends de fiets onmisbaar
Is! Fietsen gaat veilig e.n
vlug. Fietsen is gezond!
Kies bij ons uit een ruime
sortering da fiets naar uw
eigen smaak

RÖwielhandel
JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstr. 21 - Tel. 2323
Onze weekrcclame:
Vierkante slaapkamerplafonicr met 2 lichts
montuur ƒ 8,75
FIRMA SCHUILENBURG
Gr Krocht 5-7 - Tel. 2974

Electrische Haarkrultang
ƒ 24,75
Ziet onze demonstratie van
24 t.m. 29 augustus.
FIRMA SCHUILENBURG
Gr Krocht 5-7 - Tel. 2974

' "

ZIET ONZE SHOWROOM

R. E. M.

Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!

O G Slinger

Betaling desgewenst in overleg

.Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

VOLOP

GEVR.: J O N G E M A N
voor kanloorwerkzaamh.
Laverman,Thor.bcckestr. 16
GEZOCHT: HEER, omstreeks 50 jaar, wonende
te Zandvoort. Br.: Mevr.
Steen,Voordijk 26, Abcoude

••/•••f*.v^ï-':': • ' ' ' • '

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

woninginrichting
Biïdercüjkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

TELEF. 2616

WIE heeft een grijze kar
met autopedwielen gevonden? Tel. 2533.
Electrische Haarföhn, complect met standaard,
slechts ƒ19,75
FIRMA SCHUILENBURG
Gr Krocht 5-7 - Tel. 2974

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

J. KEUR

EIGEN HAARD,
IS TAPIJT WAARD!

EENVOUDIGE MONTAGE
OVERAL TE BEVESTIGEN.
Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Dat en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3052.

Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

In het najaar betaalt U,
als U nu uw wasmachine
of combinatie koopt!
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590

[ ERK.ZlEKENFOHP5lËÜtRaNCIEg.l

NAAIMACHINES
G R O T E K R O C H T 2 0 a Reparatie, taxatie, inruil.
Telefoon 4395
W. Dratferstr. 12, Tel. 3751

Elke fijnproeverprefereert:

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze
GROTE SORTERING VLEESWAREN!

Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton en tijdschr. 4 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et.; lood 60 et.;
zink 50. et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
' Zaterdags tot l uur geopend.
Wü zün elke dinsdag1 in Zandvoort!

Zaterdag-reklame:
l blikje Weense Knakworst ƒ1,15

Ook voor alle soorten
VLOERBEDEKKING

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

E. van der Linden
De gezellige dameskapsalon met uitzicht op zee!
In binnen- en buitenland erkend met de hoogste
onderscheidingen. Specialisten in haarverven!
OOK UW ADRES VOOR: Knippen, Kleurspoeling, Blonderen, Verven en Permanent.
Onovertrefbare aanbieding wassen en watergolf.
Gediplomeerd personeel
Steeds de nieuwste en meest moderne coiffures.

BOULEVARD DE FAVAUGE 10 (N.-Boulevard)
TEL. (02507) 4364 - ZANDVOORT

Het is de hoogste tijd

STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER
Brederodestr. 30 - Zandvoort - Tel. 02507-4973

,. . SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

P. SCHAAP

>

.

-

.

*

i .

Onze sortering vleeswaren'is enorm.

Comestibles
- TELEF. 2215

Voor kwaliteitsvlees,- vet of mager,
D. BOON UW SLAGER!

HALTESTRAAT 36

Crème de Foie d'Ardenne, per blikje .... 95 et.
SARDINES zonder huid en' graat p.blikje ƒ 1,25
Wieltjes en schelpjes MACARONI, per pak ƒ l,—
EIER NUDELN,
per pak 95 et.
KIPPENLEVERTJES in bouillon
/1,20
NUTRICIA ONTBIJT in pakken.
MIHOEN RICE VERMICELLI, ƒ l,- per pak

Voor Uw

Koelkasten
Wasmachines
Convectors

voor olie en kolen
en alle benodigde huishoudelijke artikelen, naar-

Geen brekende nagels meer

«Mavala»

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

flacon voor 6 maanden. Succes verzekerd!

TOLWEG 18 - TELEF.

HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS}
dat is het devies van:

Slagerij D. BOON

en schoolbenodigdheden, agenda's schriften,
enz.

KOPER-KOREMAN

DOE EEN GOEDE KEUZE!

Specialist in klassieke meubelstoffering

voor het bestellen van Uw

schoolboeken

Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (by
• geen gehoor Zandvoort: 3763)' Haarlem

l 9,95

Drogisterij BOUWMAN
Oranjestraat'? - Telefoon 2327

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!

Fa. Blom
KRUISSTRAAT 6 - TELEF. 2127
Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.
Voorzorgzegels worden aangenomen, i,
Wij geven ook Contantzegels.
Het bekende adres' voor alle
HKNGELSPORTBENODIGDHEDEN.
Thans ook verkrijgbaar maden en wurmen

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 215O

ZEESTRAAT 44 . TELEFOON 2254

}<
KNAP

SPEURDERSWERK

l • •

r
j~,t i

7--" . '.„/•

d$ Duitse dominee Günther Schulze, EEN EERVOL, RES CTLTAAT!
~D~e vo"figè'"°maan3( nam het R.K.
Lichtcnrade, die in' de maand juli Fanfarekorps „St. Ceacilia"
uit
de Duitse kerkdiensten verzorgde Heemskerk, onder leiding van Jac.
in de zondagmorgen-diensten, dezer Wildschut, deel aan de Nationale
dagen een bedrag van ƒ 600,— werd marswedstrijden te Limmen; Het
geschonken voor het binnen-restau- korps behaalde een eerste prijs,
ratiewerk van dekerk namens, zij n evenals de drumband van dit korps.
gemeente. .Deze telt slechts.een
Ook nam „St. Ceacilia" deel aan
klein aantal leden, waarbij nog een
deel van dit bedrag werd bijeenge- het Federatief muziekconcours te
bracht 'door leden van deze Duitse Zwaag (N.H.). Hier was hot resulgemeente, die in een sanatorium taat een eerste prijs in de concertof bejaardenhuis worden verpleegd wedstrijd met promotie naar de
en die een inkomen genieten, dat Ie afdeling, een eerste prijs in de
nog aanmerkelijk lager is dan het marswedstrijd met promotie naar
bedrag dat hier te.lande als uitke- de afd. Uitmuntendheid, terwijl de
ring van de A.O.W. "wordt genoten. drumband eveneens een eerste prijs
Ds. Schulze verzocht, het bedrag bohaalde en .daardoor naar de Ereook te willen zien als een kleine afdeling promoveerde.
vergoeding voor het ondervonden
Een bijsonder mooi succes voor
leed, door de Duitsers aan Zand- onze dlrocteur van Zandvoorts
voort in de laatste oorlog aangedaan Muziekkapel.

Knap speurderswerk van' dé Rijkspolitie te Lisse, inzonderheid door
opperwachtmeester J. de Ridder en
' wachtmeester ^ H. Oude " Velthuis,
heeft ertoe geleid, dat. de dader van
de poging tot moord óp 'een achtjarig meisje uit^Zandvoort gepleegd,
kon worden gearresteerd.
Het bleek te zijn een 44-jarigé
bedrijfsleider uit Utrecht, die in
'zijn woonplaats werd aangehouden,
na een speurtocht, die twee maanden in beslag nam, dinsdag j.l. voor
de officier 'van justitie in Haarlem
werd 'geleid en zal worden vervolgd
als verdacht van poging tot moord.
Dit, weerzinwekkende misdrijf
verwekte.indertijd in onze gemeente
veel beroering, doch • in verband
met het politionele onderzoek werd
er officieel geen ruchtbaarheid aan
gegeven.
De man had op 17 juni twee Zandvoortsc meisjes op het voet- en
rijwiclpad . naar
Nooi'dwijk
aangesproken en in. zijn auto meegelokt. Op handige, wijze wist hij
een der meisjes weer uit de auto te
werken, door haar een gulden te
geven voor het kopen van patates
frites. Hij beloofde op het meisje te
zullen wachten, doch reed weg toen
zij de auto had verlaten. Met de
andere achtjarige reed hij naar
Utrecht, doch stopte in Lisse in het
WETENSWAARDIGHEDEN UIT VROEGER EEUWEN
Reigersbos, ter hoogte van dé Keu(Vervolg)
kenhof. Volgens zijn zeggen 'was hij
angstig geworden door het verdriet HELMPLANTEN REEDS .VELE
stuiven, dat het geschapen staat,
van het meisje. Hij sleurde haar EEUWEN OUD (vervolg).
dat het voorzeide dorp in luttel jauit de auto en trachtte haar te wurNu is waar dat overmits 't ren andermaal van het zand staat
gen. Toen zij geen tekenen van gebrek van de voorgeschreven te worden overstroomd, niettegenleven meer gaf, sloeg en trapte,hij plantinge en de bestedinge en staande de supplinten van jaar tot
haar' nog op het lichaam, waarna ook overmits de weidinge van •jaar, tot grote lasten en kosten van
•hij naar Utrecht doorreed. Het de beesten en dat die winden hetzelve dorp zulks poogden voor te
meisje kwam echter weer tot be- en stormen uit het W. en N. hoe houden door het planten van helm
wustzijn en strompelde naar de langer hoe groter worden en con- rondom het dorp; doch overmits de
weg, waar een voorbijgangster haar tineeren, die voorschreven duinen jong geplante helm telkens door de
vond. Zij is thans \veer herstellende zo zeer verlopen en verstuiven, dat konijnen 't eenenrnaal _.wederom
van het leed dat haar ..werd aan- te beduchte'n is, dat-het hele land wordt' verwoest en~"verdorvén ....
gedaan.
daardoor verloren zal gaan. Immers waarna het verzoek komt om de
De auto van de dader, een Simca, komen vele plekken daardoor tot konijnen te mogen uitroeien. Dit
waarvan beide meisjes een nauw- grote last en. verdriet, zoals men mocht toen (1687) geschieden in een
keurige beschrijving konden geven, gezien heeft en het dagelijks zien klein gedeelte en de Staten betaalis tenslotte de man noodlottig ge- kan te Petten en Hondsbosch tot den daarvoor f 500 schadevergoeworden, zijn aanhouding volgde na onverwinnelijke schade en kosten." ding aan Brederode.
intensief speurderswerk, waarna hij
Waarop vervolgens de volgende
Intussen was het zó, dat in deze
— na confrontatie met de beide ordonnantie werd uitgevaardigd: tijd van armoede, die konijnen ook
meisjes, — ' waarvan hij meende, „dat de inschrijvinge, huringe, en lastig waren voor de mensen die in
dat het slachtoffertje' overleden weidinge van de beesten, zowel des 't duin wat teelden. Ieder moest
was, door de mand viel en" bekende. winters als des zomers over alle maar zien dat hij herten en wilde
Een woord van hulde voor dit suc- duinen langs de zeekust gelegen zwijnen en in later jaren de konij- cesvolle speurderswerk mag hier tussen dé Maas en de Zijpe ons en nen van zijn vruchten afhield. Men
zeker niet achterwege blijven.
onze vazallen toebehorende werd mocht wel sloten om zijn hoekje
verboden.
land graven, maar uitdrukkelijk was
BINNEN-RESTAURATIE
Commiteerden ende ordineren bepaald, dat de kanten van zo'n
HERVORMDE KERK
mits dezen onze lieven en getrou- sloot niet steil mochten oplopen,
De kerkvoogdü van de Ned. Her- wen ridder houtvester van Holland opdat de konijnen er niet in konden
vormde kerk te Zandvoort heeft een Heer Cornelis Cruesinck om met verdrinken. Het was deze eenvoubijeenkomst met de gemeenteleden 4 of 5 goede notabele mannen, hen dige mensen ook verboden op het
uitgeschreven in het jeugdhuis op diens verstaande, (die verstand er wild te jagen. Wie 'dit wel mochten,
donderdag 10 september a.s.
van hebben) last en de toezien te daarvan lezen we m .oude papieren
Beraadslaagd zal dan worden over hebben van de voorschreven duinen; het volgende:
„Alhoewel het vangen van wilde
de financiering van de binnenres- die te doen besteken met helm, met
tauratie van de kerk, welke niet ruigt en andere materie daartoe die- beesten van den beginne af algelanger kan worden uitgesteld om nende en die penningen, die men meen is geweest, beide onder de
niet in nog veel hogere kosten te daartoe noodzakelijk zal behoeven, armen en rijken, evenwel mettertijd
is daarop zekere orde gesteld en is
vervallen. Als aanvang van dit om- omslaan en opbeuren."
vangrijke werk besloot de restau- Zo werden de dijkgraven van Rijn- deze zaak om zonderlinge bedenratiecoirimissie in
samenwerking and verplicht 60 morgen met helm kingen zo verre gebracht, dat heten iedere duinhofstede zelve slechts den prinsen, heren en
met de kerkvoogdij opdracht te ver- ;e beplanten
1
strekken voor vernieuwing van de moest l /- a 2 morgen beplanten. andere hoge overheden eigen en als
kerkverwarming, waarvoor een aan- Het rooien van bomen en dorens en erve is geworden. Zodanig is eerst
.tal aanbiedingen .-werd ontvangen, iet steken, van helm werd. al, vroeg de jacht .van grof -wild als herten,
die door een deskundige werden be- verboden". De konijnen bleven ech- zwijnen enz. die door niemand mogen gevangen worden, als die bij de
oordeeld. Besloten werd in te gaan :er het grote kwaad.
Daarom volgde er een verzoek- grafelijkheid daartoe is gelast, beop de aanbieding waarmee een bedrag van rond ƒ 20.000.— zal ge- schrift aan de Staten van Holland. houdens de vrijheren. haar recht
moeid zijn. Onvoorziene omstandig- Schout en schepenan van Zandvoort van l hert 's j aars. Het kleine wild,
heden voorbehouden bestaat er ge- wijzen op de grote schade die zrj gelijk hazen en konijnen, mogen
x gronde hoop, dat de nieuwe instal- van jaar tot jaar ondervinden van vangen en jagen alle edelen en de
latie nog voor het komende winter- rote droogte en zware stormwinden voornaamste ambta-lieden van het
seizoen gereed zal komen.
die ordinair komen uit het westen land. Buiten dezelve mag niemand
De kerkvoogdij maakt met blijd- en noord-westen, de duinen langs jagen, zelfs niet op zijn eigen land."
.schap gewag van het feit, dat door de zeekant zodanig komen onder te (Wordt vervolgd)
K.

TOON HERMANS KREEG BEZOEK

Einde vorige week kreeg de Zandvoortse poiitis bericht, van de
nachtveiligheidsdienst „Zandvoort",
(de heer K. v.d. Noort), dat Toon
Hermans onverwacht bezoek had
gehad 'in zijn woning aan de Zuidboulevard. Inderdaad bleek dit juist
te zijn, want de politie vond in zijn
huis alles overhoop gehaald doch
daar de eigenaar
niet aanwezig
was, kon nog niet worden vastgesteld, of er iets wordt vermist.
Ja toch, in elk geval moeten enkele dekens zijn vermist, want in
de loop van zondag ontdekte het
stranddetachcment van de Zandvoortse politie twee jongens slapend
in een bunker op het strand. Het
bleken te zijn een 17 jarige kantoorbediende en een 17 jarige kapper uit den Haag. Zij bekenden de
dekens uit het huis van de heer
Hermans te hebben ontvreemd, en '
tevens in den Haag een bromfiets
te hebben gestolen.
De aanhouding van de beide verdachten kon geschieden dank zij de
volledige medewerking van de
Haagse politie. De jongens werden
ingesloten in het politiebureau te
Zandvoort. Naar hun aandeel in
verschillende kleine diefstallen de
laatste dagen op hel strand, wordt
nog een onderzoek ingesteld.
OP 'T STRAND. O VERLEDEN

'

Een 66 jarige dame uit Amsterdam
werd maandagmiddag j.l. op het
Zandvoortse strand door een hartaanval getroffen. Direct ingeroepen
medische hulp mocht niet meer
baten. Zij overleed ter plaatse.
EEN FRAAIE VERANDERING

Het gebeurt niet vaak in Zandvoort dat midden in.het hoogseizoen een zaak een verandering of
uitbreiding ondergaat. Zulks is.
meestal het geval in het voorjaar,
wanneer het seizoen aanstaande is.
De heer J. Gebe, eigenaar van de
bekende gramofoonplatenhandel
„Discotaria" in de winkelgalerij aan
3e Thorbeckestraat, dacht er blijkoaar anders over. Plotseling heeft
hij zijn tijdens het seizoen aan de
;aak verbonden souvenir-afdeling
opgedoekt en daarvoor in de plaats
een showroom ingericht van televisie, radio, bandrecorders enz.
En" ongetwijfeld is dit een gelukkige gedachte geweest van de
leer Gebe, want thans werd één
ïoot en fraai geheel verkregen en
beschikt Discotaria thans over een
collectie die er wezen mag, terwijl
de zaak tot een der meest opval:ende mag worden gerekend, die
Zandvoort kent.
De heer Gebe, die thans tien jaar
met een korte onderbreking Discotaria b<?zit, wist zich met behulp
van vrouw en dochter, die zulk een
werkzaam aandeel in dit bedrijf
lebben, reeds naam te maken op
iet gebied van de gramofoouplatenverkoop in Zandvoort, ongetwijfeld
al de nieuwe afdeling, met zorg
en smaak ingericht, ertoe bijdragen,
dat dit ook het geval zal zijn op
radio- en televisie-gebied.
Het is een verheugend feit telkens
opnieuw te mogen constateren dat
n het zich steeds uitbreidende
Zandvoort onze winkelstand zich
aanpast aan deze uitbreiding. De
'raaie, nieuw ingerichte zaak van
de heer Gebe is daar opnieuw een
sprekend voorbeeld van.
Wij feliciteren hem en zijn vrouw
en dochter van harte met deze geslaagde verandering in het winkelpand, waarop zij lerecht trots zijn
an wensen hen voor de toekomst
veel succes!
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„Neunzig cent bitté!"
Zandvoort is weer
opnieuw ' in het
nieuws! Hoe kan
dat ook anders.
Er gaat vrywel
geen
seizoen
voorbti, dat dit
niet zo is. Ik herinner U aan de „oude broodjes-affaire" tijdens de wereldkampioenschappen wielrennen, aan de kivestie „Catamaran-Ranajol" en nu
weer de affaire „Zandvoort als
duurte-eiland".
Men zegt wel eens: „Ze kunnen
beter van je kletsen als van je eten"
maar wat Zandvoort betreft betwijfel ik dat toch sterk. Want al dat
geklets doet Zandvoort geen goed
en het is wel bijzonder verwonderlijk, dat onze gemeente in dit geval weer het gebeten hondje is, al
ken ik hiervoor nog een veel betere
uitdrukking, doch die kan il: in de
krant helaas niet gc-üruiken.
Want het staat wel vast, dat deze
affaire: „Zandvoort als duurte-eiland", nog lang niet is afgelopen.
In het komende najaar zal dit gebeuren stellig in de vergaderingen
van onze Middenstandsverenigingen
eeri onderwerp van bespreking gaan
uitmaken en het staat nu reeds
vast, dat de belangstelling daarvoor
uit oiizs han.'Icldrijvendc middenstand noer groot zal zijn, daar deze
gehele zaak, uitgegroeid tot een afXalre, \vaai-ucc slcn zelis de landelijke bladen gingen bemoeien, door
onze neringdoenden zeer hoog wordt
opgenomen.
In de eerste plaats is men er uitermate verbaasd over, dat juist
midden in het hoogseizoen deze
kwestie aan de orde werd gesi.eld.
Algemeen is men van oordeel, dat
dit had dienen te geschieden na afloop van het seizoen, een opvatting,
die m.i. alleszins steekhoudend is.
Ik had over het een en ander een
onderhoud met de heer H. Hildering
de voorzitter van de Zandvoortse
Handelsvereniging, die woorden te
kort had - en dat gebeurt hem niet
veel - om over deze zaak zijn misnoegcn kenbaar te maken.
Naar zijn opvatting generaliseert
men veel te veel. Men valt over
dubbeltjes en centen in de gemeenteraad, maar heeft nog zelfs geen
goed woord over voor de inspanningr, die de straat verenigingen
zich getroosten om elk seizoen opnieuw te zorgen voor een aantrekkelijke verlichting van de winkelstraten gedurende het seizoen, een
zaak, die toch belangrijke financiële offers van de neringdoenden
vraagt.
Bijzonder ontstemd was de heer
Hildoring over de dame, die het
verhaaltje de wereld in heeft gestuurd van haar ervaringen bij een
groentehandelaar, die aanvankelijk
voor haar bloemkool neunzig Cent
had gevraagd, doch die, toen de
dame in kwestie zei: „hoe kan dat
nou, ik betaalde drie dagen geleden
maar zestig cent" zou hebben gezegd: „o, neemt U me niet kwalijk,
ik dacht dat U Duitse was, voor U
is het zestig cent. „De heer Hildering
tart de dame in kwestie, haar naam
bekend te maken en eveneens
de naam van de groentehandelaar,
bij wie haar dit is overkomen, want
volgens hem is dit een omnogelijkhcid, er is geen winkelier, die een
dergelijke stommiteit zal uithalen.'

Sr waren in dit geval nog wel andore smoesjes te verzinnen geweest,
alweer een opvatting, die ik ten
volle kan delen.
Wat de leveranties aan „Het huis
in de duinen" betreft, acht de heer
Hildering het zeer veelzeggend, dat
dc/c leveranties door de betiokken
groentehandelaar steeds zijn kunnen doorgaan, zonder één enkele
onderbreking. De Directie van genoemd tehuis zou dit zeker niet
hebbon gedaan, indien de prijzen 'of
do kwaliteit aanleiding zouden hebben gegeven tot opmcrkingf-n of
klachten.
Dat een haring op het strand een
•tibbeltje duurder :s dan in de winkol. achtte de heer Hildering vanzelfsprekend. Voor het gemak en
de service, die hier geboden wordt,
wag toch.zeker wel iets extra's gereto'nd worden.
Het speet de voorzitter van onze
Handelsvereniging
tenslotte, dat
tijdens het debat in de raad hierover geen commentaar gegeven werd
f'oor de heren Hose, Slegers en van
dar Werff, alle drie bestuursleden

van onze Middenstandsverenigingen,
die er volgens hem „hadden moeten
bovenop springen als een bok op de
haverkist." Wc hebben de heer Hildering er toen op gewezen, dat dit
onmogelijk was, omdat het gesprek
ontstond tijdens de rondvraag en
dan is een algemeen debat onmogelijk.
Hoe dit alles zich verder zal ontwikkelen, zal moeten worden afgewacht. De heren Breure en van der
Moolen hebben de knuppel wel in
het hoenderhok gegooid en onze
handeldrijyende Middenstand zal
het hierbij zeker niet laten zitten,
hetgeen in het komende najaar wel
duidelijk zal blijken.
Het is al mot al een verdrietige
en onverkwikkelijke affaire, de zoveelste, die Zandvoort thans weer
bezig houdt, maar die wellicht toch
straks deze goede kant zal krijgen
dat onverantwoordelijk handelende
lieden, die er in onze badplaats toch
zeker ook zijn - zelfs de heer HUderjng ontkende dat niet - tot het inzicht komen, dat hef geen systeem
is, te trachten in enkele maanden
voor een heel jaar Je verdienen,
zulks ten nadele van de goedwillenden, die in onze gemeente gelukkig toch nog altjjd de meerderheid behouden.
K.

Fraaie resultaten
bij tweede zandbouwwedstrijd
De zware regen- en onweersbuien
die zich dinsdagmorgen boven Zandvoort ontlastten maakten het lange
tijd dubieus of de tweede zandbouwwcdstrijd, georganiseerd
door de
stichting „Touring Zandvoort", die
vorige week donderdag door het
slechte weer verschoven werd naar
dinsdag- 18 augustus om 2 uur doorgang zou kunnen vinden. Langer
uitstel bleek niet mogelijk, omdat
men dan te Iaat in het seizoen zou
belanden.
Om l uur besloten de organisatoren de wedstijd, waarvoor zich
meer dan honderdvijf tig deelnemers
(sters) hadden aangemeld te laten
doorgaan en men heeft van dit besluit geen spijt gehad want gedurende de gehele wedstrjjd bleef het
weer zonnig en fraai en eerst tegen
het einde kondigden loodgrijze w.olken nieuwe buien aan, doch toen
was de strijd reeds gestreden en
had de jury haar beslissing al genomen.
Van de ruim honderdvijftig inschrijvingen waren er ruim honderd
opgekomen, waarvan alleen aJ in de
middeng'roep drie en zestig. In tegenstclling tot de vorige wedstrijd
m juli j.l., waren er nu bijzonder
fraaie en originele werkstukken te
bewonderen ui alle groepen.
De
leugd gaf aan de fantasie de vrije
loop en opvallend was de rijke vanatie, die in de werkstukken te bewondercn viel. Er waren vrijwel
geen gelijke onderwerpen. De jury,
bestaande uit de dames S. HennisDorreboom, C.O. Romkes-Weüensiek
en de heer C. Kuyper had dan ook
geen eenvoudige taak, de prijzen
toe ts kennen.
Na lang beraad kwam men tenslotte tot de volgende uitslag:
Groep A (5 t.m. 9 jaar):
1 Haven met oorlogsschepen door
Gerrie van den Eijk, Zandvoort.
2 Tekkel door Ineke de Loor, Amsterdam, 3 Zeilboot door Lies Muller, Bentveld. 4 Zeehond met bal,

door Loesje de Loor, Amsterdam.
Groep B (10 t.m. 12 jaar):
1 Zeehond met twee jongen, door
Ton van der Kley,, Rotterdam.
2 Inktvis met zeester en jong, door
Nelleke Karsdorp, Zandvoort.
3 Giraffe door Loek de Loor, Amsterdam. 4 Dolfijn door Hans Hirschfeld, Amsterdam. 5 Zeemeermin,
door Conny den Kaan, caravanpark
„de Duinrand". 6 Pelikaan door
Marjan Misset, Haarlem.
Groep C (13 t.m. 17 jaar):
l Cleopatra, door Irene Maas den
Burg-Texel. 2 Micky Mous door
Dini Monen, Zandvoort.
De prijzen bestonden uit waardebonnen van ƒ 2,50 tot ƒ 10,—.
De heer Edo van Tetterode, secretaris van het' l april-comité had
ook nu weer een bronzen „Loeres"

op marmeren voetstuk met inscriptie uitgaloofd voor het beste werkstuk van deze wedstrijd., Koewei
naar hot oordeel van" de jury dit
„Cleopatra" was, werd besloten,
aan Irene Maas uit groep C deze
bijzondere prijs niet toe te kennen,
omdat zij het vorig jaar reeds een
dergelijke prijs had gewonnen. Dit
jaar ging daarom de bronzen Loeres naar het beste werkstuk uit
groep B, zodat een glunderende
Ton van der Klcy uit Rotterdam
deze fraaie trofee in ontvangst
mocht nemen voor zijn ab even
fraaie prestatie: Zeehond met-twee
jongen.
K.
VUURWERK UITGESTELD!
Het laatste vuurwerk te Zandvoort in dit seizoen, dat was vastgesteld op woens'dagavond 19 augüstus, kon in verband met do slechte
weersomstandigheden niet doorgaan.
Het zal thans worden afgestoken op
woensdag 26 augustus, eveneens om
tien uur op het strand voor de
Rotonde.

LEEG RUBBERVLOT GEBORGEN
Leden van de strandpolitie ontdekten maandagmiddag vanuit de
post in de Rotonde een voorwerp,
dat ruim twee kilometer uit de kust
in zee dreef. Leden van de Zandvoortse reddingsbrigade begaven
zich erheen met de motorvlet en
vonden op de aangegeven plaats een
geheel leeg rubbervlot.
De politie tast over de herkomst
ervan in het duister, daar geen enkele aangifte tot nu toe is binnengckomen.
In aanmerking komende instanties in de kustgemeenten zijn intusse van de vondst op de hoogte gesteld, doch ook hier kon deze vreemde vondst tot op heden niet worden
verklaard.
WEER FRAAIE
COLLECTE-OPBRENGST
De Zandvoortse reddingsbrigade
organiseerde zondag j.l. voor de 2de
maal in dit seizoen een collecte op
het strand ten bate van. uitbreiding
en vernieuwing van het materiaal.
Hoewel het niet zo druk was als
enkele weken geleden, werd opnieuw een prachtig resultaat be-haald, want niet minder dan
ƒ 1153,16 kwam uit de'collectebussen tevoorschijn.
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Voor zelf tuinieren
leveren wij U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Eeij uitkomst voor elke tuinier!
ASEF kunstmest voor tuinen en bordessen.
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GROTE COLLECTIE TUINMEUBELEN.
Grasmaaimachines - Motormaaiers - Tuinsproeiers - Tuinslang.
NIEUWE OOGST BLOEMBOLLEN!
Voor verzending naar buitenland s.v.p. tijdig bestellen!
Alle soorten vogelv.oeders, kippen voer, honden en kattenbrood.
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Wtf geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant
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Volgende week
geen krant!

v

Hoewel waarschijnlijk ten
overvloede, daar wü dit onze
lezers reeds , in ons vorige
nummer berichtten, delen wü
nogmaals mede, dat volgende
week vrydag 4 september
GEEN Zandvoorts Nieuwsblad zal verschijnen wegens
vakantie. Het eerstvolgend
nummer kunt U weer op vrydag 11 september verwachten.
Redactie
Zand v. Nieuwsblad.

Zandvoorts Raad
besluit in principe tot afbraak
van het oude postkantoor.
Met algemene stemmen (14) daar
de heer W. J. Zoet met vakantie
afwezig was, besloot de gemeenteraad tydens de vergadering van
dinsdagavond j.l. in principe tot
afbraak van het oude postkantoor
en het perceel Haltestraat 4. Aan
dit besluit ging een vrg uitvoerige
discussie vooraf.
De heer W. v.d. Werlf meende,
dat geen zinnig mens het in z'n
hoofd zal halen, dergelijke gebouwen af te breken in een tijd, waarin
groot gebrek aan kantoor- en woonruimte bestaat. Spreker zag echter
de noodzaak ervan wel in, doch
vroeg zich wel af, wat er na de afbraak met dit terrein zal gebeuren.
De heer J. Koning had liever gezien dat er bij dit voorstel tevens
een plan was overgelegd voor de
sanering van het Raadhuisplein en
een begroting van de kosten voor
deze sloop. Hij vond het voorstel
Ihans wel wat voorbarig.
De heer C. Slegers merkte op,
dat door deze sloop drie gezinnen
aan een andere woning moeten
worden .geholpen. „Is dat mogelijk
en hoe lang kan dat duren?", .vroeg
spreker. Wnneer de panden gesloopt
zijn, zal men direct moeten gaan
saneren.
Wethouder J. L. C. Lindeman kon
de aarzeling van de sprekers begrijpen. De gemeente kocht echter indertijd deze panden van de P.T.T.
onder de uitdrukkelijke voorwaarde,
dat het nieuwe postkantoor gebouwd
zou worden, als het oude zou wo*den afgebroken in verband met
verkeersmoeilijkheden op dit punt.
Naar huisvesting voor de door deze
sloop getroffen gezinnen wordt door
het bureau „Huisvesting" reeds
omgezien. De begroting voor de
sloop kon door ziekte van de
Directeur van Publieke Werken niet
tijdig gereed zijn, terwijl door de
stedebouwkundige Ir. Nix een nieuw
plan voor de sanering van het
Raadhuisplein wordt' uitgewerkt.
Ook de voorzitter, burgemeester
Mr. H. M. van Fenema verklaarde,
dat wat er na de sloop gebeuren
gaat, zal moeten worden afgewacht,
waarna wethouder A. Kerkman er
nog op wees, dat in elk geval direct
na de sloop de verkeerssituatie hier
aanzienlijk kan verbeterd worden.
Nadat de voorzitter er nog op had
gewezen, dat er geen alternatief in
deze zaak. is, omdat een der krachtigste argumenten, voor de bouw
van een nieuw* postkantoor bij niet
minder dan drie P.T.T. directeuren
in de loop der jaren was, dat het
oude postkantoor uit verkeers-odgpunt bezien een „sta in de weg"
was en dus moest worden afgebroken, pleitte de heer L. J. Breure
nog voor toewijzing van gelijkwaardige woningen aan de door
deze sloop gedupeerde drie gezinnen, hetgeen de voorzitter toezegde.
De raad aanvaardde daarna het
principe-besluit tot het slopen van
deze panden met algemene stemmen.
K.

.WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„Ik stae met me biene,
al jaere in 't reukwaeterl"

Vlotte afwerking van raadsagenda
De afwerking van de raadsagenda
bracht — behoudens het debat over
de afbraak van het oude postkantoor — verder weinig moeilijkheden.
Ingekomen stukken.
Oude ambulance
gaat naar Vlaardingen.
Bij de ingekomen stukken bevond
zich een voorstel van B. & W. om
de buiten gebruik gestelde gemeentelijke ziekenauto aan de afdeling
Vlaardingen van het Nederlandsche
Roode Kruis aan te bieden.
De heer J. W. Gosen vroeg, of het
gewoonte was, dat het college van
B. & W. gemeentelijke eigendommen weggeeft en wilde wel eens iets
meer weten over de getroffen regeling bij ongevallen met de gemeente
Haarlem.
De heer W. v.d. Werff vroeg zich
af, of het de raad wel waardig was,
een oude, afgedankte ambulance
weg te geven. Als men dan toch
kadootjes geeft, meende de heer Van
der Werff dat men een veel beter
figuur zou slaan met het schenken
van een nieuwe ambulance, waarop
de heer J. Koning opmerkte: „Je
moet een gegeven paard niet in de
bek kijken". „Mond", verbeterde de
voorzitter snel, waarna laatstgenoemde verklaarde, dat de getroffen regeling met Haarlem, nog niet
definitief is, doch slechts een proef,
die tot nu toe uitstekend voldoet.
Het college schenkt niets, dat doet
de raad, vandaar dan ook dit voorstel. De schenking geschiedt overigens op verzoek van Vlaardingen.
Toen de heer C. Slegers nog opmerkte, dat de ambulance op drukke dagen dikwijls veel te lang wegbhjft, antwoordde de voorzitter, dat
een tijd van 10 è 15 minuten óók
zou ontstaan, indien Zandvoort over
een eigen ambulance zou beschikken. Nadat de heer D. Petrovitch
nog had opgemerkt, dat deze raad
wel een oude ambulance wéggeeft, doch een nieuwe boot niet
wenst, hetgeen de voorzitter niet
ter zake achtte, werd het voorstel
voor het schenken van de ambulance met „algemene stemmen aanvaard.
Huisvestingsconunissie
herkozen.
Met 12 stemmen van de 14 werden de leden en plaatsvervangende
leden van de Adviescommissie
Woonruimtewet 1947 opnieuw voor
een jaar herkozen, ingaande l okt.
a.s.
>
De raad besloot aan te kopen van
de N.V. K. Visser's autodiensten het
perceel Kruisstraat 22 voor / 5000,(kosten koper). Het pand zal tz.t.
worden afgebroken, wanneer de
sanering van de oude dorpskern
weikelijkheid wordt.
Verkocht werden twee perceeltjes
grond in het uitbreidingsplan Noorderduinweg voor ƒ25,— per m", op
welke grond enkele Zandvoortse
neringdoenden hun bedrijf willen
vestigen. De heren Van der "Werff
en Koning vonden op dit afgelegen
terrein deze grondprijs zeer hoog,
doch wethouder Lindeman merkte
op, dat de raad indertijd zelf deze
prijs had bepaald. De grondprijzen
in dit gebied variëren, doch de betrokken kopers prefereerden zelf
deze duurste grond.
Aan
Zandvoorts Muziekkapel
werd voor 1964 een extra subsidie
toegekend van ƒ 2500,— voor het
aanschaffen van vijf nieuwe en het
opknappen van 25 oude uniformen.
Een aanvullend krediet
van
ƒ 250.000,— werd verstrekt op het
reeds ' toegestane
krediet
van
ƒ 3.060.000,— voor de bouw, van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie, welk
krediet met acht percent werd
overschreden. De heer L. Sok uitte
zijn waardering voor het feit, dat
een dergelijke begroting slechts met
een zo betrekkelijk klein bedrag
werd overschreden, door factoren,
die niet waren te voorzien.
Tenslotte ging de raad akkoord
met het in het leven roepen van een
stichting ten behoeve van de exploitatie en het beheer van het te
bouwen algemeen bejaardentehuis
en hiervoor een stichtingskapitaal
van honderd galden af te zonderen.
De raad toonde zich over deze ontwikkeling zeer verblijd, waarna
enkele artikelen van de statuten
nog even een onderwerp van discussie uitmaakten.
Rondvraag. De rondvraag werd
opnieuw een interessant slot met
enkele actuele onderwerpen.
Wateroverlast.
De heren Van Duijn, Van der
Werff en Petrovitch wezen op de
grote wateroverlast, die de bewoners van Schoolplein en omgeving
hadden ondervonden tijdens de
zware regenval aan het begin van
de vorige week. Zij vroegen zich af,
of de peperdure rloolwaterzuiveringsinstallatie wel aan haar doel
beantwoordde.
Uitvoerig zette wethouder Lindeman uiteen, dat abnormale regenval
moeilijkheden veroorzaakte. Het was
spreker gebleken, dat de nieuwe
zuiveringsinstallatie de enorme wa-

tertoevoer gemakkelijk kon verwerken. Er deden zich echter op
twee punten verstoppingen voor in
de riolen, nl. bij de Kostverlorenstraat en bij de Corodex-fabrieken.
Uit een ingesteld onderzoek bleek,
dat in een der riolen zich onder
andere een houten badding bevond
van bijna twee meter lang en 20
centimeter dik. Ook waren enkele
riolen geheel aangekoekt door het
aanhoudende droge weer, waardoor
dit vuil door de plotselinge stortvloed van water werd losgeweekt
en ophoopte, waardoor ook verstoppingen ontstonden. De wéthouder deed een dringend beroep op
de pers, de burgerij te verzoeken,
geen vuil in de afvoeren te deponeren, dat mogelijk verstoppingen
kan veroorzaken. Wanneer het pubhek meewerkt, kan veel ongemak
worden voorkomen.
De voorzitter deelde nog mede,
dat een brief, die enkele gedupeerden tot de gemeente richtten wegens ondervonden schade, zal worden onderzocht op Gemeentelijke
aansprakelijkheid m dit zeer betreurenswaardige geval.
Hoge prijzen.
De heer Van der Werff keerde
zich in felle bewoordingen tegen
de heren Breure en Van der Moolen, die door hun opmerkingen in
de laatste raadsvergadering over
abnormaal hoge prijzen in Zandvoort een 'sfeer hadden geschapen
alsof alle groente- en vishandelaren
in Zandvoort oplichters zouden zijn.
De steekproeven, die de heer
Breure ,beweerd had. in „Het huis
in de duinen", té hebben genomen,
noemde spreker een verzinsel, waarop de heer Breure kwaad protesteerde en zei, dat de heer van der
Werff niet moest zitten te liegen.
De voorzitter hamerde, waarop
de heer Van der Werff zijn betoog
vervolgde, door op te merken, dat
van al deze praatjes geen woord
waar is, om( tenslotte ernstig te
protesteren tegen deze voorstelling
van zaken, waarvan gelukkig de
neringdoenden in Zandvoort zich
niets aantrekken. Ook de burgemeester verweet de heer Van der
Werff, dat deze had gezegd, dat
Zandvoort bezig was, de kip met
gouden eieren te slachten.
De heren Breure en v.d. Moolen
bleven echter hun standpunt handhaven. De heer Breure merkte op,
dat de heer Van der Werff kennelijk tot zijn betoog was gekomen na
een gesprek met de voorzitter van
de Zandvoortse Handelsvereniging,
„een handelaar in reukwateren, die
waarschijnlijk bang is, dat Zandvoort in een slechte reuk komt".
Van zijn ervaringen bij leveranties
in het huis in de duinen nam spr.
niets terug.
Nadat de heer Van der Werff
nog eens had betoogd, dat men in
Zandvoort bijv. in de grootwinkelbedrijven groenten kan kopen tegen
dezelfde prijzen als in Haarlem,
maakte de voorzitter een einde aan
het geharrewar en zei dat de kwestie een onderwerp van bespreking
diende uit te maken in de • Middenstandsverenigingen en niet in de
raad. Wat hem persoonlijk betrof,
merkte spreker op, dat deze zaak
wat al te zeer werd opgeblazen en
dat hij slechts had opgemerkt, dat
het wel eens „zou kunnen zijn, dat
Zandvoort bezig is, de kip met
gouden eieren te slachten", waarna
spreker de vergadering voor gesloten verklaarde.
K.

ZANDV. CHR. KINDERKOOR
Het Zandvoorts Christelijk kinderkoor hervat de repetities op donderdag 10 september, des avonds
van half vijf tot half zes m het
jeugdgebouw aan de Julianaweg 17.
Het bestuur heeft een nieuwe dirigent aangetrokken, een gediplomeerd
koor-dirigent, die zijn sporen, op dit
gebied reeds ruimschoots heeft verdiend, n.l. de heer Chris Gastel.
Een aantrekkelijk programma voor
het komende winterseizoen is in
voorbereiding, o a. een Kerst-uitvoering en de jaarlijkse grote uitvoering in voorjaar 1965.
Het Zandvoorts Christelijk kinderkoor, gestoken in de leuke uniforme koor-kledij, heeft de laatste
jaren in onze gemeente een uitstekende naam verworven. Verscheidene opmerkelijk goede uitvoermgen onder leiding van de vorige
dirigent, de heer G. J. Moed, hermneren we ons nog levendig.
Nieuwe jeugdleden zijn dan ook
van harte welkom op dit koor, dat
zelfs al voor radio en televisie optrad. Voor verdere bijzonderheden
verwijzen wij naar de m dit blad
opgenomen advertentie.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telel. 2065

1964

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ19,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEYISIE-SEBYICE
Betaling- ook in overleg - Demonstraties thuis
Grote keuze In Draagbare
Radiotoestellen

Taxi 16OO
is toch betert

HOTEL 80UWES

ƒ 189,^***0
ƒ 99,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend
Van 21 aug. t.m. l september
elke avond 8.30 uur:
ORKEST

Badbotet

Het nieuwste hotel aan de *kust
Boulevard Paulus Loot l, Tel. 4941

THE 4 LADS
Van 2 september af
KWARTET
GÜNTHER MORITZ
In ons internationale caberet
en variété-programma:
Van 28 t.m. 31 augustus

Elke dag geopend van 5-2 uur.' 's Zaterdags tot 3 uur.

Sonny and Richard
Comical Dance act
Van 28 aug. t m. 3 sept.

Duo Rotas
Gisela und Lola
Jongleurs en danseressen
Van l t m. 3 sept:

Tel Smit
Goochelen
*
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

I fcniU toch OöU rekenen en
i'erj, <;li.ik».n \

Een hoekje in onze showroom

20% KORTING
op alle
stoomgoederen

/t Inteweuv'
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

rils Kchracht tn gehaald hij
THEM. W A S S K R I J <MI

Radiatoren en
Plintverwarming

KERKSTRAAT 2fi - TEL. 2<i53
Ook voor stoppayc

*TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270
Bar-Cabarct-Dancing

Dranken bestellen?
Brokmeier bellen!

- héren-haa|v
vérzörgërvï

r

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

Dansen!
Van 18 juli t.m. 13 september
het populaire
DANS- EN SHOWORKEST

HANS OVERMEER
OP 'T NIPPERTJE GERED
De 31-jarige F. Koniezug uit Ham
in West-Duitsland, geraakte zaterdagmiddag omstreeks 2 uur in zee
in moeilijkheden ter hoogte van de
reddingspost „Piet Oud" aan het
noorderstrand. De heren Hofman en
Visser van de Zandv. Reddings
Brigade wisten het slachtolfer in
bewusteloze toestand aan land te
brengen. In de post werd hij behandeld met het zgn. „Ambu"
adernhalings-apparaat, waarna hij
na enige tijd weer bij kennis kwam.
Dokter Mol behandelde hem hierna
verder en kon hem, na verloop van
tijd naar zijn logeer-adres in Zandvoort doen terugkeren.

- Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie

KEYSER
H OO G WA T E R
Strand
Augustus
H.W. L.W. H W. L.W. berijdbaar
30 8.09 3.30 20.36 16.— 12.00-18.30
31 9.10 4.30 21.45 17.— 13.00-19.30
sept.:
l 10.26 5.30 23.10 18.30 14.30-21.00
2 11.59 7 - 24.37 20.— 3.00-10.00
3
0.37 S.30 13.21 21.30 4.30-11.30
4
1.47 9.30 14.20 22.- 5.30-12.00
5
2.40 10.30 15.10 23.- 6.30-13.00
3.28 11.30 15.55 24.- 7.30-14.00
6
7
4.10 12.— 16.37 24.30 8.00-14 30
4.51 12.30 17.15 -.- 9.00-15.00
8
5.29 1.— 17.52 13.30 9.30-16.00
9
10 6.06 2 . 18.26 14.— 10.00-16.30
11 6.40 2.30 18.57 14.30 10.30-17.00
12 7.14 3.- 19.32 15.— 11.00-17.30
Samengesteld door P.v.d.MijeKCzn.

De narigheid van belastingverlaging is dat zij de aktiviteit net genoeg stimuleert om
je in. een hogere groep te
doen vallen.

BADHOTEL
Het nieuwste hotel
aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telefoon 4941
Elke avond 8.30 uur

,

met zijn

Holland-kwartet

PIA BECIC
en haar combo
in de Wiener Bonbonnicre

SALON DE COIFFURE

Haltcstraat G3 - Telef. 2214
Maandags gesloten.
's Maandags gesloten.

In de Bier- en Wijnkelder
elke avond 8.30 uur
de bekende entertainer

Wim Bos
met als speciale attractie:
zingende bediening

Dolf en Corry

De Olympische
Spelen in Tokio

Wiiko - TAXl*v2424i

2424-TAXI-

ziet U op z'n best!

met PHILIPS TELEVISIE

Ingezonden mededeling.

I

VOOR., ONZE DAMES ..
~' ; ii'!p
Nieuwe haarmode
' voor het winterseizoenHaarmode uit Parijs De. ' -nederla'ndse
sectie van het.
.-. .
FRED:GALE SHiRLEY
Noorderduinweg
Syndicat. de la Haute ' Coiffure"
Zandvoort, kosWeflorenstra'aF 117.
VRAAGT
Francaise et Coiffure Crëation ,deed
Frankfurt a/M.,";;. '•:\':~: < : ;"'.'•;"•''''•
ons onderstaand' artikel .toekomen
American Consuïato Géh. •~ ~.~ï,ï~'.'
met verzoek om plaatsing. Een
Personeel voor
verzoek, .waaraan wij gaarne gevolg
;
geven,', omdat 'we ervan -'overtuigd
ploegendienst
O n d e r t r o u'wld ':'"•' ' • 'f- ' s':'-' •
zijn dat'
het speciaal' onze dames
:
'"'' ;-. JAAP..PE'VJONG.
hevig' zal. interesseren.. . '
-.'...
Gunstige arbeidsvoorwaarden.
:j
'••'; en , :;' ' ':'• .;: ~•; '••,'.'• ,.>••
Op 25 augustus j.1. is te Parijs de
Aanmelden bij de afdeling Personeelszaken.
nieuwe haarmodelijn, .'voor. het. a.s.
• ; FRANCIEN'-AKERBOOM
najaar- en winterseizoen gelanceerd"': door het Syndicat -"de 7 la Huwelijksvoltrekking. maandag 14
sept. ten raadhüiae om' "9.15 uur.
* Haute Coiffure Frarigaisei: .et CoïfOnze langjarige ervaring verzekert U een
Het Sacrament,van.liet H. Huwelijk
fure, Création.
. . - - ). ' ' • - ~ ; ; .
prima service.
zullenÈ-zij- elkaar . toedienen._„tijdgns
Het kapsel is het meest;.interesde plechtige-H. Mis', welke zal"''R'orBestel beden bij ons uw nieuwste
sante: spel voor de vrouw, doch iri
Noorderduinweg
den opgedragen 'doof Pater/'IN.
PHILIPS TELEVISIE.
onze tijd stelt het coiffure andere
Akorbooni M; S. C.,' in- dé PafóchièPHILIPS TELEVISIE 48 cm. beeld'v.a. ƒ728,eisen;. Daarom zijn de-grote coifr
VRAAGT
kerk St. Agatha
te .Zandvoort.pom
of / 7,50 per week na de eerste betaling.
feurs uit deze tij d, gaan denken over
iq uuf. '•;•'.."'; .?'-^;>i'.;:v';^Tv'''^^
dit
probleem van vrouwelijke
Jeugdig mannelijk en
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld vanaf ƒ 898,schoonheid, zodat ook , de moderne
Zandvoort,V26 "augustus 1964;. i";
of ƒ 9,50 per week na de eerste betaling.
vrouw
een aantrekkelijk kapsel-, •KerkpadiS.'••>;•-. •^i;-4:-x-iii;*-f};«ct*'.ïS:i''.'ï
vrouwelijk
personeel
PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS
kan dragen, onder iedere omstanvoor lichte fabriekswerkzaamheden.
Receptie: 14 'septëi.iber varr Sf^SOr in
Grote sortering, uit voorraad leverbaar!
digheid en voor iedere gelegenheid.
De gehele haarstijlvan.de-vrouw ' Hotel-Pension- Lammy, Hogéwéé 34.
Gunstige arbeidsvoorwaarden.
'
Ligne «Frileuse»
'1964-1965 heeft Het beste resultaat,
Op 25 augustus j.1. is -te Parijs de. als .het een geheel vormt met de
Aanmelden bij de af deling Personeelszaken.
GODSDD3NSTOEFENINGÈN •
haarmode voor het a.s. najaar en
couture, dus zowel de mode als het
winterseizoen gelanceerd -voor' de
GEREFORMEERpB" ;KERK;'''
coiffure.
;
Internationale Pers.. Een chique
Zondag 30 augustus^io'iuÜV;;1'
In tegenstelling tot' 'de laatste
kapsel voor de mondaine vrouw. lente-lijn „Caress'e" '-• moeten: de ' Ds .;P.^Bulg,j'.x?iiK'. Haarlem. „...^
De nieuwe lijn volgt de natuurlijke
vrouwen nu een kortere, of met 1
(Voorbéreidmg"-H;v:'Avoridmaal)r'
One Hour Cleaning Service
inplanting van het haar en de vorm
andere woorden een.kouder lijkende" : 19 uur: Ds. F.' H.--•Veenhuizen','van
van hoof d: en gezicht. De haren zijn
Haltestraat 39 - Tel. 2810
•'••• ' : .' •'' ••'•••'•/•".'•.
haarlengte gaan adopteren om toch' . Overvéen.
PHILIPS nieuwste PORTABLE 'vanaf, ƒ 99,kort gehouden — • het voorhoofd, nog genoeg beschermd te" zijn tegen
Zondag
'
6
'
september,
10 uur:"
met oortelefoon en lederen tasje met draagband.
De BEZORGDIENST, is met
wordt gekapt met een luchtige pony
dé weersomstandigheden in het
Ds.'P. J. O!'' de 'Bruijne ,(H.A'.). '
PHILIPS nieuwste PORTABLE
of franje op het" voorhoofd, terwijl
herfst?; en winterseizoen, . vandaar
7 uur:iDs. P. J. O..de.Brjuijrie (H.A.).
RADIO-GRAMOFOON ƒ 199,de kruinpartij bol wordt opgeborVAKANTIE
dat hét .Syndicat de la HautevCoif-r
steld -. de haren -in de nek worden
Uw oude radio en televisie hebben inruilvvaarde!
_
j HERVOBJitóE-KERK
f ure Frangaise ';de naarii-.""„Frileuse" ~
van 31 augustus t.m. 12 september.
zeer kort iiï-"een punt 'geknipt..»..
Wij regelen desgewenst op prettige wijze de be„HUIVERIG"'."heeff gecreëerd. V • ; Zondag-30 augustus; l'ÓrSO uur: '
Een
soepele
permanent-wave
:«is'
taling met U. Komt U eens kijken en-luisteren?
De .haren- zijn aan-de voorkantDe winkel blijft geopend van 8.30-12 en van
-Ds. iJóh.'j'Brohsgeést,
;, pr^éd. ^.te
1 1
voorwaarde voor zulk een charmant 'zeer harmonieus als omlijsting-;órri"" '"" ''Haarlem.'
R.E.M. ONTVANGST zonder EXTRA KOSTEN.
- ;,' " .,..;;." .'.'';',;' '.. 'i';.," •
13.30 - 18 uur. Zaterdag na l uur gesloten.
kapsel. De nieuwe lijn wordt gehet gezicht, teneinde de vrouwe- ,9 uur::Kéi-kdienst in .'de Duitse 'ïaaL
Vraagt bij ons inlichtingen.
vormd met een speciale coupe,
lij kheid nog extra.; accent te;geven. ,Voorgj Dr..dr.''Wilhelm Schulze,.';
waardoor
het
coiffure
onder
alle
Erkend Philips Service Dealer
De nieuwe lijn volgt de natuurpred. ,in Freiburg i-' Br...' V".,",' ^.'. - :
omstandigheden
in
model
blijft.
voor Radio en Televisie.
lijke inplanting van. het haar en de
Zondag 6 september, 10.30 uur: --'
Voorts dient men, meer en meer,
vorm van het hoofd, en- gezicht en
PHILIPS SPECIALIST
Ds.' C.-de Ru.' • " ':;^<--->,^-f::;
aandacht te besteden aan de kleur
opvallend zijn de naar voren geMuziekschool „MUSETTE"
van het - haar, terwijl de moderne werkte zijpartijen,- dié als grappige
Het Huis iri de Duinen, 19:30 "uur:
'Ds.. C. de Ru. (Uitsluitend-voor"
haarkleuren zijn: rossig-blond, 'zilLucellestraat 661 - Amsterdam-W.
vleugeltjes de oren omvatten'."
bewoners vaii het tehuis).vergrijs, Sahara-blond en Havana
Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534
'Het
voorhoofd
wordt,
gekapt
met
Opent in september a.s. in Zandvoort
kleur. De leden van het Syndicat de
een luchtige pony of franje pp het
PAROCHIE H. AGATHA'
la Haute Coiffure Frangaise et Coifvoorhoofd, terwijl de "kruinpartij
Cursus voor accordeon
fure Création, herkenbaar aan onH.H. 'Missen
óp-'-zondag:':J6.30, 7,30,'
bol wordt opgebovsteld; dé haren in
derstaande label,' zijn het eerste
8.30, -9.30 : (Hoogmis)' 11 én 12:-%ur.
en
gitaar
de
nek
worden
zeer
kort
.geknipt.
GEVRAAGD, zo mogelijk vóór
Natuurlijk zeer redelijk korf maar -Te -19.30 uur avondrnis." In de week
directe indiensttreding een
Privé- en clubverband.
H.H; -Missen
'te. 7,; 7.45> érivï'iiür.
niet overdreven kort uitlopend ui
TESTCURSUS VOOR ACCORDEON.
Bij kef k : Linnae'usstraaf,' Zaridvqort
de nek met een punt geknipt, hetNoord: H.H. .Missen om 8, 9.30.en
Tel. 020 - 162714 of telef. Zandvoort 2760.
geen een fraai effect geeft.. ;
;'.
ÏVuuri In., de .'week om 8 .'uuri.'.''.'"/'
Een soepele permanent '- Coutien
VISHANDEL KERKMAN & LOOS
•of Modeling .- is voorwaarde voor ... NED. PROTESTANTEN BOND'
Haltestraat 16 - Telefoon 2473
zulk één charmant kapsel.
; ..>..- .
Het kapsel wordt ..gevormd ;-mest '""" ' , . . . Brugstraat'15 " .''".;'/;,"'
Zondag 30' :'aügustüs,: 10'.30"'uur:rps.
een speciale.,-coupe, waardoor het
coiffure onder alle omstandigheden ' 'H. Anri'éma, Doopsgez.,' Zaandam.
Wie kan mij helpen
Zondag
6 .septembeiv,10.30;uur: Ds.
in model blijft. Voorts dient men
:
GEVRAAGD per. l September:
meer en meer i aandacht te besteden ; " -J. Heidingai—NediHervir-Haarlem.
P A
aan vrije flat of zomerhuisje
aan dé kleur van het haar, terwijl
NED/CHR. GEMEENS.CHAPSBpND
eerste banketbakker
per l okt. a.s.? Brieven no. 28-8 bur. v.d. blad.:/
bekend met de techniek; van de. 3e moderne haarkleuren' zijn :
- • Gedurende.: -de.> maand;.;a,ugustus
inieuwe; haarmodelijn. Ten i.gerieve-" ' rossigriilqtid, zilvér-grrj s," 'Sahafa-'
in- of extern. Hoog loon. ( . - . *"'
geeii samenkomst., .;,.•-.,,,,..,..«,,
van de lezeressen doen wij U hiïer- blond' én Havanna-blond. ; .—,.-..
Moet allround vakman zijn:?
Het Syndicat de la Haute Coifonder
hetadres
toekomen
van
het
JEHOVAH's GETUIGEN < - •
H. KRUK, Breeapperhof 13, Velsen-Noord.
lid van het Syndicat''de la Haute fure Frangaise, waarin alle grote
Maandag 20-21-um; •GemeenschappéTelef. 02510 - 25404
coiffeurs .van de gehele wereld,zijn , lijke', -bijbelstudie..-"Zondag.:^.9'n.uur:
Coiffure Frangaise et Coiffure Crévertegenwoordigd, hebben' hieröver-- Korte' ochtenddienst, beide op''adres
ation in uw woonplaats.
. •,- >-.
veel vergaderd en stellen zich in de
Willem Drarjerstraat'::5....:'.-. ., ; . ; ZANDVOORT ..
eerste .plaats . gezondheid " van de.
Joh.A. Suykerbuyk, Thorbeckestr.il
haren voor en schoonheid voor de.
elegante vrouw, die deze "lijn hope- '
BU feest óf
lijk met plezier en succes zal
Braadkuikens
ƒ2,25 p. »/. kg.
LEFFERTS dranken erbQ! f
BJJ
f
eestklanken:
dragen. • ";
',.'.,',. . . . ' . . . . . . . . .
Braadstukken
ƒ 2,50 p. »/• kg.
Telef. 2254 ^ . ; Tciëf. 2150
LEFFERTS DRANKEN
voor Dames en Heren
., Soepkippen
ƒ 1,75 p. >/• kg.
Telef.
2254
Telef.
2150
ZWAAR
GEWOND
•
TELEFOON 2462
Poulardes
ƒ 2,25 p. '/« kg.
HALTESTBAAT 14
BIJ RECORDPOGING
DOKTERSDIENST
,
Soeppoulet
ƒ 1,75 p. '/« kg.
Inlichtingen b ver '"de ,'weëlceridDe 21-jarige B. > v.d.:" Burg uit
Piepkuiken
ƒ 2,25 p. '/. kg.
diensten worden verstrekt 'via het
Den Haag is zaterdagmorgen
pmWILDE EENDEN, vanaf .... ƒ3,Ook Uw kapper wil graag
telefobnnummef. yan de' huisarts."
streeks 12 uur bij; zijn pógingiom op
VERSE KIP AAN 'T SPIT.
een 50 c.c. race-brommer -.één 12DIENST WIJK VERPLEEGSTERS
met vakantie!
EIEREN ZO VAN DE BOER: .
uurrecord te vestigen, zwaar ge-' Zondag ais.;Zuster-A. .M.. Stiphout,
Grote 10 voor ƒ1,49. : Kleine 10 stuks ƒ0,98
wond:
geraakt.
Door
onverklaarbare.
J. SCHAAP - TENT 7.
Van Lénnepweg 57, telefoon-4294.
Wij weten, dat U dit zult kunnen billijken en
oorzaak" kwam hij te hoog iri. dé
KIPCROQUETTEN
35 et per stuk
zijn ervan overtuigd dat onze cliënten alle
V
;
bocht bij het ingaan van de:dennen . VERLOSKUNDIGE:
medewerking zullen verlenen om ons deze
Beleefd aanbevelend,
Zondag .a.s.: Mejuffrouw G. .'Bókma,
bij de" voormalige slipschooll Met
;
DUIZENDEN GENOTEN VAN
vakantie mogelijk te maken.
een vaart van 80 a' 90' kilometer " 'Sophiaweg' 3, telefoon, 2816.'_' ;
PRACHTIG .SLOT-VUURWERK '•
:
sprong
hij
—
het.
gevaar
zien.
aan"
Daarom delen wy U reeds nu mede, dat onze
'";-~f' ,C '".'".l K •;/;;:' l
Het vuurwerk, dat stichting „Toukomend — van de machine, die: zich. . DIERENARTS:;
herensalon GESLOTEN ZAlt ZIJN van dinsdag
Zondagia.s.-..G. Verhagen,.A. Eókkerring
Zandvoort"
woensdagavond
als
door
het
afsluithék
boorde.
De
bé-'
15 t.m. maandag 28 september.
laan 31,; Haarlem;, tel.-: 02500 - 63070.
laatste in dit seizoen badgasten en
rijder' werd tegen- de' gaas-afraste-r:
Stationsstraat 2A - Zandvoort - Telef. 2358
inwoners aanbood, was ongetwij- ring gesmakt, waardoor r hij zeer
Onze damessalon blijft geopend
APOTHEKEN: ;' . "n!'l!^;f:^ .>
feld het mooiste, dat Zandvoort
zwaar aan het hoofd w.erd gewond.
Tot'15 september a.s. zijn dé beide
deze zomer te zien kreeg. Onder
Na ter plaatse door de doktoren te Zandvoort ;geyëstigdé apotheken:
ideale weersomstandigheden, warm
Mol en Hobbers te zijn behandeld,
de Zandv. Apotheek,' Haltestraat':8,
en windstil, genoten duizenden, in
werd hij in bewusteloze en levenstel. 3185 en de Zeès.traatrApotheek,
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
dichte rijen langs de Boulevard opgevaarlijke toestand naar.de Maria- • Zeestraat 7;1, tel. .3073,7, alle;-, dagen
Uitslagen zaterdag 22 augustus:
eéngepakt, van dit steeds opnieuw
stichting in Haarlem overgebracht. (ook 's zondags) doorlppend.:.geopend
boeiende schouwspel. De politie
Toernooi om de gebr. v.d. Graaf
schatte het aantal kijklustigen tuswisselbeker:
sen de 35 en veertigduizend.
Zandvoortm. - Kinheim
0-4
Rijks-gedipl. schoenherstellers
KERKSTRAAT 32
Er was een overdaad aan vuur,
Telefonia - IJmuiden
. 1-6
licht en kleuren,, aan sprankelende
Uitslagen zondag 23 augustus:
lichtfonteinen,
aan
veelkleurig,
Zandvoortm. 3 - D.S.K. l ; 5-2
luchtwerk dat in brede^.waaiers over
Zandvoortm. 4 - D.S.K. 2
4-3
strand- en zee zich uitspreidde, en
VAN 31 AUGUSTUS TOT 13 SEPTEMBER.
Zandvoortm. 5.- D.S.K. 3
2-2 .het kleine vuurwerk, .dat -van 'een
TAPIFLEX , .vloeren,^ 20- moderne ?kleurongeveer een kilometer-ver
Junioren a werd in het jeugdtoer- ; vlot af,
in zee: werd afgestoken, leverde 'een
nooi om de v.d. Aart beker pouleschakeringen. .' ; i!i-;.
•''•'~';' ''• ' - ' ! • ' - ' • ' i ' - :
feeërièk schouwspel,' dat dan 'ook
winnaar met vijf gewonnen ..wedTAPIFLEX ook ;voof trappen..-,;'..'^;!'-; ;
terecht een spontaan applaus verstrijden en plaatste zich in de finale.
kreeg. Ook de vurige koe, die door
Programma
zaterdag
29
augustus:
"' Warm, g'eluiddempend. ; ; ' , ' : ' "'
Vraagt naar
een al even.vurig boerinnetje geToernooi om de gebr. v.d. Graaf. molken,, werd, kreeg ,.van .het: pu•;
Bestemd tegen. riaaïdhak,keh. ->; V : :J"
wisselbeker: '•''•
bliek 'warme 'bijval.
;
';* Vrijwel 'geen onderhoud.'1*;' ";:: '*"'~
Finale: IJmuiden - Kinheim 15 u.
Het slotstuk stond ditmaal in het
3e en 4e plaats:
teken van de Oecumene. Omgeven
Zo nu en dan .een natte dweil
Zandvoortm. - Telefonia
15 u. door fonteinen van' licht kreeg' het
er over en .. 't is weer. als nieuw.
fel oplichtende Oecumenische em•- ' V
• '
Vriendschappelijk:
bleem
in
het
middelpunt
een
bij.Ook
voor
het betere behang werk. : . ; > ; .
2e zaterdagelftal-Kinheim 2 15 u.
zonder mooi effect.
Adspiranten:
Mr. Opticien
Dankbaar en voldaan keerden de
Zandvoortm. a - D.C.O. a
15 u.
TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5
velen dan ook naar het centrum
Zandvoortm. b - D.C.O. b 16.15 u.
van het dorp terug, waar nog heel
Programma zondag 30 augustus:
lang de drukte bleef en waardoor
Op monturen
Erkend fondsleverancier
HALTESTRAAT 27 - 29 - TEL. 2596 of 3759
Vriendschappelijk:
Zandvoort, dank zij het prachtige
Glazen op doktersvoorschrift
vastgestelde vergoeding.
L.F.C, l - Zandvoortm. l 14.30 u. weer, dat de gehele dag reeds een
geheel zonder kosten.
Zandvoortm. 2 - D.C.O. l 12.30 u. grote drukte had gebracht, een der
Zandvoortm. 3 - D.C.O. 2
10 u. mooiste topdagen van dit seizoen
Zandvoortm. 4 - D.C.O. 3
10 u.
beleefde.
Z.M. komb. a - H.B.C. komb. 12 u.
Z.M. komb. b - H.B.C. komb. 12 u. EERSTE NATIONALE POLITIE- ,
Voor de vele' bewyzen van.. belangstelling,
LAWNTENNIS TOERNOOI
Finale jeugdtoernooi om de v.d.
ondervonden bij - 'de opening van 'onze • zaak,
De
Zandvoortse
politiesportverAart beker waarin junioren a zich
betuigen wy U door deze onze hartelijke dank
eniging organiseert voor de eerste
heeft geplaatst.
maal in ons land een nationaal
Programma zaterdag 5 september:
politie lawntennistoernooi op l en
Kompetitie:
2 september, aanvangend om 10 uur.
hervat de repetities op 10 sept.
A.F.C. l - Zandvoortm. l
De Zandvoortse tennisclub heeft
Adsp.toernooi v.v. „Schoten".
hiervoor twee van haar banen aan
elke donderdag van half vijf tot half zes in het jeugdde Kennemorweg beschikbaar geProgramma zondag 6 september:
steld. ,Er zal enkel- en dubbelspel
lokaal Julianaweg 17, thans onder leiding van Chris Gastel
Vriendschappelijk:
worden gespeeld. Reeds nu kwamen
Zandvoortm. l -. T.O.G. l 14.30 u.
vóór dit toernooi zeer vele inschrijr
Zandvoortm, 2 - T.O.G. 2
12 u.
vingen binnen uit' alle delen van'
Jongens en meisjes van 8-13 jr. zijn van harte welkom!
Thorbeckestraait 1 .tegenover Hotel .
Juniorentoernooi V;V. „Schoten".
het land. De organiserende -vereni• Voorkompetitie reg. junioren.
ging zal zélf met drie man deelSportpark Schoonenberg.
nemen,
,
,

CORODEX N.V.

CORODEX N.V.

..-.•f}

'.

• >•*•:>

X-"-:-3

• :•*:*£.?:&..

F.H.PENAAT

Net meisje

Spóetdev's

Kip off wild bestellen
even bellen 2358!

Stoelenman
gevraagd

POELIERSBEDRIJF
CAS VAN BENTEN

Fa. Portegïes & v. Campen
zijn met vakantie

ontspiegelde brilleglazen

Brillenspecialist LOOMAN

fa. £,. Batfodux &

Zandv. Chr. Kinderkoor

N.V. VAN STEIJN'

•

•

:

fl

J

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

^BROKMEIER" A° 1896

'?i;3z|ïs^^
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

. D é speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

HEEMSTEDE/AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 40270

Vraagt naar onze speciale wönaanbiedingen!

ADVERTENTIETARIEF

losse.-, adv.-rperi mlm; regel
Kolombreedte 41 mim. ,

•'pagina .3 of 4, 12-et. p.m.m.
.. Kolombreedte 54 mm.r
pagina's of '4,' 15etp.'m.nï.
• pagina 2 . • 22 et. p. m.m.:
pagina l .' " 42 et. p.' m.m.
••"• Iiiefdadigh;adv.-40»/« red.
Bij contract belangr., kort.

R. DRENTH
Afwezig
;i:.;Van.:3 tot ;19. september. ::
^/^a^ni^'.pr.'Van'Es.'.Dr;
, Flieriiïga en.;Dr.""Zwerver.

Laat Uw
scharen en messen
VAKKUNDIG
SLIJPEN
GoÜsUJpen van tafelmessen.
:
Grote sortering
'
'
HUISHOUDSCHAREN
NAGELSCHAREN . .
• BORDUURSCHAREN '
.*•u-- '•• MANICXJRESETS .
KARTELSCHAREN
NAGELTANGEN
•;.
EELTSCHAAFJES
, -.'.
PINCETTEN'
• ' NAGELVIJLEN
. ZAKMESSEN
:'.-., ; VLEESMESSEN
:
HUISHOUDMESSEN
KpKSMESSEN,
Optiek - Staalwar en

Autoverhuur D. F. Fieters
'Steeds.de'. nieu\yste. wagens
alle van '63 en 1964. '
Opeis Kapitah - Rekord
Kadett - '•-". Volkswagens v -'
Daf en Chevrolet Impala's
'Haarlemmerstraat 2,
;. *ZÓÓ en 3652, ,'
, Betaalde vrijetijdsbesteding
bü net N.I.P.O...-'
Het Nederlands Instituut
voor Publieke XDpinie'.
'.".' 'vraagt' '" .
' ''" -''' : 'ENQUETEURS 'en "'
ENQUETItJCES./.; ,;;-;
om als regel maandag .
(avond) 'in'~ tMii'., gemeente,
~'met' vragenlijsten te' enquêteren. Vergoeding .op ba-,
-sis .van: gewerkte'uren.'
Miriimum: leeftijd 21;.jaar.
Vraag inlichtingen
bij het
N.I.P.O.,':: Barentzplein . 7,
.Amsterdam. Vermeldt op
iuw -brief letter' Z. - •.. .
"

Woninginrichting
HEEMËIJER
Van • Ostadestraat 7a
„.Telefoon 3116
r -,
',i'iKan'%eer ;stóff eer werk,
..'-.'.v-,~''>- aannemen. ... . ' . - .
:

; DRQOG

Premie-van-de-Maand Club

A. G. SLINGER
GR. KROCHT 20a - TEL. 4395

Neem Uw BROOD, KOEK,
'BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d. Werf f
Gasthuisplein 3 'Telef. 2129
BQ feestklanken:
LEFFERTS: DRANKEN
Telef. 2254 .-.
. Telef. 2150

Fantastische
Clubkortingen /

Schildersbedrijf

Bij elk pak of vacuumblik Peria koffie een pondspak

C. J.PAAP

SPECULAAS

•

Burg. Beeckmanstraat 33 .
Telefoon 4755
'Buitenwerk •-'••• Binnenwerk
Muurwerk
.:.• VERF. GEEFT FLEUR!

Werphengels
met molen

• «••••».«*•

500 GRAM

HAAR;. ..

'bloeit 'op in;'soepele' zijde'• glans'' als. het wordt . behandëld niet Marchal' Speciaal , Shampoo (met , de
• nieuwe vinding . VITA F.
Parfumerf e HILDERING,
• vKerkstraat 23, Telef. 2ÏÖ7
- ' " ' heeft het!
•-• • Vraag gratis ••brochure I ;'•

Geen bezwaar!
WIJ. VERHUREN: Bedden,
. .Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz.:. voor elke gelegenheid!

L":'?.

••••

• '"

DORPSPLEIN; 2 - TEL. 2164

QEVR.: J O N G E M A N
•voor kantoorwerkzaamh.
!
- tavërmanjThOrbeckëstr.;'16:

'BIJ MODERN OF 'OUD,
LINOLEUM HOUDT!

MELK- PUUR- EXTRA BITTER

J. van den Bos

2 9^ 89

.woninginrichting
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Limonadesiroop st„a

..........

Begrafenissen

PER BEKER

s\a 0.6 itr 95

-

Crematie's

55

Dqperwten middci-tijn
Appelmoes
AH-Vacuum-Rookworst ,

ijn m olie ScarKUc . . . . blik. hele moot 79

Totale lengte ruim '3.60 nf., werpgéwicht 60r100
gram. Robuuste uitvoering met gedraaid houten
handvat, duurzame draadvvikkeling, verchroomde.
schroefreelhouder. Hardchroom top-oog, verchroomde roestvrijstalen brug-ogen, start-ooginklapbaar.
...
, ...
.A.

Werpmolen Olympic 93

C LU B P RIJS

waarvan f 52.- in PMC-chequcs
Vergelijkbare winkelwaardc f 120.-

JAC. KOPER

: DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872
. . Verzekering in Natura
. . . . . . Inlichtingen geheel
•
vrijblijvend.

NA A I M A C H I N E S
' Reparatie," taxatie, inruil.
..,W. Draöerstr. 12, Tel. 3751

B« feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
- Telef. 2150

l In het najaar betaalt U,
] als
U nu uw wasmachine
1
of combinatie'koopt! :
VELO - Rivier' Vismarkt 3
Haarlem;-'tell-löll?---:
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590

::' .

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA

2e PROGRAMMA
zonder' uw toestel, omtebouv/en (al is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
programma. Met garantie,
gem. betaling Antennebouw
J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel..4307., : ..

GEBRADEN

HAIRSPRAY

GEHAKT
b ik

j. ^jL baH-en É^fe^^^

Fijne Snijworst
isofnm 69
Soepballetjes
'..'...-. 2 bm«-99
Busje Gemalen Peper en Nootmuskaat

Wiener Knakworst
AH-Bi PilS

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

ONTWIKKELEN'
enAFDBUKKEN

FOTO „LION"

• : VAN;6'TOT 2 2 SEPTEMBER

. . i'v,

Sporthuis

„ZANDVOORT"
-

S

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT
und KOPIEREN
2 min, van het station
2 min. vom Bahnhof
2 min, trom the station
2 min, de la Gare
GEVA-rCOkOR
EERRANIA-CQLQR KODAK-COLOR ROLFILMS en 8+18 m.m. Clné-films

Wegens vakantie
gesloten

Telef. 2131

buk 10 stuk, 98
in beter-bïer-blik 49

C LU OPRIJS

geheel in PMC-chequcs
Vergelijkbare winkelwaardc f 60.-

WEGENS VAKANTIE
7 EN 8 SEPTEMBER

de gehele dag gesloten
Voor al TJw schoolbenodigdheden:
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 • TELEF. 4321

i
• RB B
Bestelnummer 880

Albert
Heijn

Voor alle
verzekeringen

AGFA-COLOR

Totaal gewicht 312 gram. Inh'aalsnelheid ca. 50 cm., per.
slingc'rslag. Snelle spoelwisseling.
Met twee spoelen: diep (capaciteit 225 meter 28/100) en ondiep
(capaciteit 150 meter 20/100)

*

Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

DEVELOPING
and PRINTING

Werpmolen Olympic 81

Ananas of Aardbeien .. wr^cZw^ 1.-

Albert

75,

Totale lengte ruim- 2.10 ml, werpgewicKt 10-20
gram. Zeer solide uitvoering met kurken handvat,
gebronsde reelringen, verchroomde roestviïjstalen brug-ogen. ...
• „,
• n,

'Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

HOGEWEG'58 - TEL. 4iee

Zoekt TJ, ièen BABÏSIT?
.' Bel 2472!.

f

Bestelnummer 885

eenmalige aanbieding

HAUTE COIFFURE
aangenaam geparfumeerd
reuze spuitbus

Reparatie Inrichting
•van kunstgebitten
•-< •

Ook geschikt te maken voor
'linkshandigeii. ..Totaal gewicht:
538 gr. Inhaals'helheid: 90 cm.
per slingerslag. Spoelcapaciteit
300 meter 30/100:

.1/1 buk 69
1/1 buk 59

Rouwkamer

Enige wollen Sniyrna .
V L O / E R K L.E D E N
door 'Groothandel op
Jaarbeurs gebruikt.'' ~-."'
./jlSOj- 'p.st.: Grote ma: ten; Niet 'f van nieuw.-te
onderscheiden. Br. _. no..
25-8. bureau.v.d. blad.

36

APPELSTROOP

m» vruchten en bitcer'koekjes .

Huur nu uw wasmachine
,.",':vanaf /.g,-- per maand
J
" fnet.,récht van koop.
'Géén' vooruitbetaling.
VEEO "-'Rivier'Vismarkt 3
:•; -.••Haarlem, tel. 10117
VELO, ZCestr. 37, tel. 4590

12 ff Zeeheng/Bl

HEERLIJK FRIS OP BROOD!

100 pms CHOC. REPEN

Bert geeft de
hoogste waarde!
'Ejömpeir-'SO'-ct; .Kranten én
• druk 5 ct.Taprjt en géwatt.
deken 8 et.: Bedveren 25 et.
: Metaleni^róod-koper 200 et.
• 'geel koper, 135 et.,, lood 62
et., zink;55.et..Alles,p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
' TEL. 4376
U belt, wij komen!

i Beide hengels, .die de PMC u presenteert, zijn van
Iholglas dus: licht, sterk en met prachtige aktle! En de
bijzondere kwaliteit van de Olympic wcrpmolcns wordt
wél bewezen door de'graag gegeven garantie
van 3 jaar.

Krijgt U gasten ?

ERNSTIG ONGEVAL
Zondagmiddag omstreeks 4 uur
kwam een 28-jarige kapper uit Den
Haag met zijn scooter in botsing
,met een personenwagen, op de Parallelweg ter hoogte van de Dr. Joh.
Mozgerstraat De door een Duitse
badgast bestuurde auto kwam achteruit de rijweg oprijden van de
parkeerplaats at', bij welke -manoeuvre de scooterberijder te laat werd
opgemerkt. Deze laatste werd bij de
botsing van zijn voertuig geslingerd
en bekwam vrij ernstig inwendig
buikletsel en aan een der longen.
Na voorlopige behandeling werd hij
per ambulance naar het Grote Gasthuis in Haarlem overgebracht.

een goed horloge...
een beste vriend
OLMA horloges zijn kwaliteitsprodukten der Zwitserse
horloge-industrie.
OLMA geeft U een grote keuze
In modellen,.
In prijzen vanaf f 56.OLMA horloges koopt U in
blj-de-tijd-zljnde zaken.

OLMA
C. Waaning
Erkend horloger

Kostverlorenstraat 68

Telefoon 2O71

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

-

ERRES

-

BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio, en televisietoestellen.

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914
'Betaling desgewenst In everleg

ZIET ONZE SHOWROOM

Het grote succes *•

Natuurlijk weer in

HOLLANDSE HUIS
KLASSEMEUBELEN tegen zeer gereduceerde prijzen:
Grote kollektie BANKSTELLEN in diverse prijsklassen,
zowel modern als klassiek.
EETHOEKEN in noten - eiken - windsorstijl.
Div. BERGMEUBELS, BROOD- ten noten SALONKASTEN
Zeer grote kollcktie KLEINMEUBELEN.
Geïmporteerde SLAAPKAMERS in drie-, vier- en vijfdeurs
hang/lcgkastcn. in noten - macoré - eiken
TEGEN AANLOKKELIJKE PRIJZEN!

HSUPMNZ4

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
V.W. - OPEL - TAUNUS 17 M

* Dank zij alleen tevreden klanten

TAXI 2600

HEEFT Ü AL EEN PROEFRIT GEMAAKT?

GROTE KROCST 18

MONOPOLE

Grote partij - wintervoorraad WOLLEN DEKENS tegen prijzen van 1963
ALLEEN de bekende merken
AaBe - Zaalberg - Van Wijk
en vele andere

VRIJDAG 28 AUGUSTUS - 8 UUR

lm Schwarzen Rössl
(14 jaar).
ZATERDAG 29 en ZONDAG 30 AUG. - 8 UUR

Alle soorten VASTE VLOERBEDEKKINGEN
worden door ons GRATIS GELEGD

Spookdivisie Brandenburg
(U jaar).

TRAPPENBEKLEDING
MARMOLEUM

met TAPIFLEX of
v.a. f 180,-

Automobielbedrijf Jac.
PAKVELDSTRAAT 21

Komt, ziet en overtuigt U in HAARLEM'S
GROOTSTE MEUBELZAAK
Ruim 4300 m2 verkoopruimte !

Yersteege en Zn.
-

TELEFOON 2323

't HOLLANDSE HUIS
TELEF. 21379
lOOVo service

Compleet Vesting
Sportrijwiel v.a. f151,25
met 3 versnellingen
ƒ 193,20
KINDERRIJWIEL vanaf
ƒ 75,LOCOMOTIEF
FONGERS
B.S.A. en alle bekende merken
uit voorraad leverbaar!
Vraagt onze prettige betalingsregeling

Firma Schuilenburg

Kerkstraat 11

Sfeer!

De nieuwste speel-automaten

(Alle leeftijden).

TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plaSticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ19,—. Bfl afname
24 stuks 20%> korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947406.

fiets!

vraagt per l oktober a.s.

2 kamermeisjes

in- of extern.
Aanmelden dagelijks tussen 10 en 3 uur
of schriftelijk.
-

„C.
Voor al Uw rijbewijzen
Luxe auto - vrachtauto • scooter

Rund-, Kalfs- en Varkensslagertf

«JM&
De gezellige dameskapsalon met uitzicht op zee!
In binnen- en buitenland erkend met de hoogste
onderscheidingen. Specialisten in haarverven!
OOK UW ADRES VOOR: Knippen, Kleurspoehng, Blonderen, Verven en Permanent.
Onovertrefbare aanbieding wassen en watergolf.

Telefoon 4419

Steeds méér mensen ontdekken, dat In de verkeersdrukte
van vandaag en voor de vrije
weekends de flets onmisbaar
fsl Fietsen gaat veilig en
vlug. Fietsen is gezondl

RUwielhandel
JAC. VERSTEEGE & ZN.
Fakveldstr. 21 - Tel. 2323

Zaterdag-reklame:
l blikje Weense Knakworst

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Steeds de nieuwste en meest moderne coiffures.

Voor Uw drukwerk:
Drukkerij Van Petegem & Zn.
if

Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

Kies bij ons uit een ruime
sortering de flets naar uw
eigen smaak

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze
GROTE SORTERING VLEESWAREN!

Cor van Eldik

Gediplomeerd personeel -

BOULEVARD DE FAVAUGE 10 (N.-Boulevardjf
TEL. (02507) 4364 - ZANDVOORT

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

Brederodestraat 66

*Téé 2550

blijf jong... blijf fit...

Hotel Bouwes

Kwalitatief steeds vooraan
.

Olifantenjagers

HET ADRES VOOR U!

De gehele dag
geopend
Gezelligheid!

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

«LEBRU»

GROTE KROCHT 5—7, TELEFOON 2974

Automatenspeelzaal

DONDERDAG 27, VRIJDAG 28, ZATERDAG 29
en ZONDAG 30 AUGUSTUS •• 2.30 UUR

Wij hebben een enorme keuze m REISTASSEN
in diverse maten en prijzen!
RIJBEWIJSETUI's
PRACHTIGE SHAWLS
PORTEFEUILLES
HERENSOKKEN
PORTEMONNAIES
NY.LONS vanaf ƒ0,89
MAKE UP TASJES
SUèDE EN NAPPA
D. en H. JASJES
BEURSJES
HEREN SUèDEVESTEN
BROEKRIEMEN
KOFFERRIEMEN
Komt U eens vrijblijvend bij ons langs!

GENIET VAN DE NATUUR! EEN GOED RIJWIEL IS NIET DUUR!

BEZOEKT

«LEBRU»
Als U met vakantie gaat.
Eerst naar Lebrut

PALEIS VOOR UW WONINGINRICHTING
-

De aasgieren
van het westen
(14 jaar).

Wij nodigen U uit om eens een kijkje te komen nemen in
ons 17e eeuws Patriciërshuis; een schoonheid op zich.
U KUNT ONGESTOORD VRIJ IN- EN UITLOPEN

LANGE VEERSTRAAT 25-33
- SPAARNE 58
100% service
LUXAFLEX DEALER

MAANDAG 31 AUGUSTUS, DINSDAG l
en WOENSDAG 2 SEPTEMBER - 8 UUR:

ƒ1,15'

REEDS NU ...
NIEUWE OOGST
BLOEMBOLLEN
(tulpen, hyacinten en
crokussen),
voor huis en tuincultuur, in
luxe, handige dozen!
Bestel tijdig voor verzending
naar Uw familie of vrienden
in buitenland. ,
,
Grote sortering cactussen en vetplanten.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65
Als 't seizoen ten einde loopt,
En de badgast niet meer koopt,
Blijft toch steeds het eind
(van 't lied:
't Is Botman, die het beste biedt!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

Boulevard de Favauge 10 - Zandvoort
Wij bieden U datgene, wat de meest
verwende gastronoom wenst.
Een kostelijk etentje en een gezellig
uitzicht op zee!
Wü vragen Uw speciale aandacht
voor onze
HONGAARSE GOULASH
en diverse KIP-MENÜ's.
Voor de komende wintermaanden een
GEZELLIG ZAALTJE BESCHIKBAAR
voor Uw verenigings-avonden en
voor bruiloften en partijen.
Bü voldoende deelname stellen wtf ons voor
begin oktober te starten met een wekciykse
DANSAVOND (danscursus).
Populaire pry'zen!
Wij verwachten U gaarne.

Elkefijnproeverprefereert

Wegens
vakantie
gesloten
VAN 31 AUGUSTUS TOT 12 SEPTEMBER.

DOE EEN GOEDE KEUZE!
HOOGSTE KWALITEIT . . . .
TEGEN LAAGSTE PRIJS f
dat is het devies van:

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20

• T£t:313fr

LEFFERTS WijflOn

Onze sortering vleeswaren is enorm.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

OH

gedistilleerd!

-

TELEPOOO 2060

Elke dag versa bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteitenl
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWEBK.
Bloeiende planten voor tuin en bloembak.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet'onze etalage l

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p.kgrj Tijdschriften 4,
kranten. 5 et., karton 3 ot. per kgr. Lood 60 et.,
Zink 55 ot.; roodkoper ƒ1,85; geelkoper ƒ1,30.
alles per kg. TapUt en gewatt. deken 8 ot. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7,.TELEF. 2845

Tweede blad Zandvoorts Nieuwsbl

jaargang no. 8

tece' Ïeam>vècl2f'ahïl in een doelpunt
GYMNASTIEK1 ERENIGINCU-;
„OEFENING ST AALT SPIEREN"
uit i§^ï'üJ!:H.(!2iuüL£ê^K?50?Jfee^
Door overga
was""'S 'géfrouwe'""v/êërgave"van de
in Keulen heeft de heer J. Groot- eerste. T.Z B. combineerde iets vlotvoor het bezorgen;
scholten ontslag genomen als leider ter dan de tegenpartij, wat resulJ. J. SPIERS - HALTESTRAAT 30 van do vereniging. Zijn plaats zal teerde in twee doelpunten, waarvan
worden ingenomen door de heer J. de eerste een cadeautje was van de
Keukelaar, leraar M.O. lich. opvoe- tegenpartij en het tweede een
KENNEMER SPORTPARK
ding en docent op „Cios" te Over- waarlijk prachtig doelpunt, gescoord
te Zaudvoort, vraagt
vcen en mevrouw R, de Wolff-van- door Hans Castien, na een fantasWaien, oud-keurturnster.
tische solo door Ab Lammers aanDe lessen beginnen op dinsdag 8 gegeven, gescoord.
voor werkzaamheden op enkele da- september a s. op de navolgende
Dat met dit elftal in de komende
gen per week (waaronder zaterdag dagen en uren:
kompetitie iets te bereiken valt, is
en zondag). Aanmelden: Kennemer- Wilhelminaschool:
wel duidelijk gebleken uit de twee
weg 16 te Zandvoort.
oefenwedstrijden. Veel sukses a.s.
Maandag:
zondag in de eerste kompetitie5-6 u.: meisjes van 5 t.m. 7 jaar.
6-7 u.: Meisjes van 12 t.m. 15 jaar. wedstrijd tegen D.I.O.S.
7-8 u.: Meisjes 12 t m. 15 jaar (gev). Programma zondag 30 augustus:
8-9 u.: Dames (gev.).
Kennemer Sportpark:
Dinsdag:
T.Z.B. l - D.I.O.S. l
14.30 u.
4 45-5.45 u : Jongens 5 t m. 7 jr.
Vriendschappelijk:
Kerkpad l
5.45-645 u.: Jongens 8 t.m. 10 jr.
T.Z.B. 2 - Alliance 2
• 12 u.
6.45-7.45 u.: Jongens 11 t.m. 15 jr.
T.Z.B. 3 - Alliance 3
12 u.
Wegens vakantie
.7.45-8.45 u.: Rythmisch dames.
T.Z.B, a - Alliance a
14.30 u
845-9.45 u.: Heren.
Donderdag:
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
.- van. 5 t.m. 15 sept.
445-5.45 u.: Meisies 8 t.m. 9 jr.
Afdeling Handbal
5.45-6.45 u.: Meisjes 10 t m 11 jr.
Veteranen- en verenigingsloernooi.
6.45-7.45 u.: Meisjes 10 t.m. H (gev.)
Ter opening van het nieuwe hanZOEK GERAAKT
7.45-8.45 u.: Dames blijf fit.
balseizoen zullen onze veteranen
EN WEER GEVONDEN
8.45-9.45 u.: Dames.
hun jaarlijkse toernooi spelen op
Zaterdagmiddag om twee uur Vrüdag:
zondag 30 augustus a.s. Er zal gewerd de strandpolitie gewaarschuwd 6-7 u.: Meisjes 8 t.m. 9 jr. (gev.).
streden worden om de wisselbeker
dat een 11-jarig — in Zandvoort 7-8 u.: Meisjes 10 t.m. 11 jr.
met de veteranen van Concordia en
logerend Engels jongetje op het 8-9 u.: Dames en heren (extra).
Rapiditas. Tevens zullen op deze
strand was zoekgeraakt. Ondanks Ingaande 4 september a.s.:
dag de dames- en herenteams (sen.
alle nasporingen was de knaap Patronaatsgebouw: van 1.30-2.30 u.: en
junioren) de strijd aanbinden
's avonds om 8 uur nog niet terecht. Dames (huisvrouwen gymnastiek). tegen de vereniging A.A.V. uit
Men vreesde het ergste en juist Karel Doormanschool (afd. Noord): Amersfoort. Het is ieder jaar een
, toen de politie leden van de Zandv. 4.30-5.30 uur: Jongens en meisjes reuze gezellige dag, waarnaai vooral
Reddings Brigade had opgeroepen van 5 t.m. 7 jaar.
door onze veteranen verlangend
voor het organiseren van een grootuitgezien. Het belooft ook nu
scheepse speurtocht kwam het be- W. Gertenbachschool (afd. Volley-' wordt
weer een leuke dag te worden, inricht, dat een agent het ventje bal):
dien de weergoden ook dit jaar
dodelijk vermoeid en slechts gekleed 7-830 u.: Jongens en heren.
weer meewerken.
in een zwembroek, op de Noord- 8.30-10 u.: Meisjes en dames.
' Het programma luidt als volgt:
boulevard had aangetroffen. Men
„4wikkelde hem in -een deken en T.Z.B. BOEKT OVERWINNING! ,- (Terrein Van Lennepweg).
bracht -hem' naar de^strandpolitie- ^Afgelopen 'zondag heeft T.ZJ3. een Vefenigingstoernooi Z.M. - A.A.V.:
10.30-11.35: H.S. Z.M. 2 - A.A.V. 2.
post, waar hij aan de gelukkige verdienstelijke overwinning van 3-1
11.35-12.25: D.S. Z.M. - A.A.V.
ouders, die af wisselend, huilden en op het Amsterdamse D.E.S. behaald.
12.25-13.30: H.S. Z.M. l - A.A.V.l.
lachten, kon worden teruggegeven. De intensieve training van de afge13.35-14.35: H.J. Z.M. - A.A.V.
De knaap vertelde dat hij aan 't lopen weken is niet voor niets ge14.50-15.40: D.J. Z.M. - A.A.V.
zwerven was geraakt, doch — daar wcest, getuige het zeer hoge tempo,
hij de taal niet machtig was — aan waarin de gehele wedstrijd ge- Veteranen-toernooi:
niemand om raad had durven vra- speeld werd, en de sterk verbeterde
13.30-14.20: Z.M. - Concordia
gen.
techniek.
14.40-15.30: Z.M. - Rapiditas.
Onmiddellijk na het eerste fluit15.50-16.30: Rapiditas - Concordia.
DOOR' DE WARMTE BEVANGEN signaal van onze plaatsgencot dhr.
Adspirantentoernooi. Onze kamEen 20-jarige inwoner uit Heem- W. Schilpzand, toog T.Z.B., gesteund
pioensteams van de meisjes adspistede werd woensdagmiddag op de door 'n uitgebreide supporters- ranten,
het tweede en vierde team,
Noordboulevard plotseling onwel, schare, meteen in de aanval. Nadat
deel aan een toernooi bij de
doordat hij vermoedelijk door de de eerste aanvallen van T.Z.B, nemen
Samen Een te Hoofddorp
warmte werd bevangen. Hij viel enigszins geluwd waren, ontspon vereniging
op zondag 30 augustus a.s. Wij wenmet het hoofd op de trottoirrand en zich een interessante strijd om het sen
teams veel succes en een
moest in bewusteloze toestand met bezit van het middenveld. Deze fijne beide
dag.
een zware hersenschudding per am- strijd werd beslist in het voordeel
bulance naar het Grote Gasthuis van T.Z.B., want vijf minuten voor
in Haarlem worden overgebracht. rust wisten de Boys hun iets hech- COMITé OUDEN VAN DAGEN
De traditionele jaarlijkse uitgaansdag van de ouden van dagen zal dit
jaar plaatsvinden op woensdag 9
september a.s. Vertrek vanaf het
Was U al eens in
Raadhuisplein 's morgens 9 uur. De
deelnemerskaarten zullen volgende
' PAVILJOEN-CAFÉ- RESTAURANT
week aan de betrokkenen worden
toegezonden.
GEVRAAGD:

een nette jongen

terrein-opzichter

Herenkapper
Schmitz

gesloten

HET KARREWIEL

Strand, zee en duinen in ongerepte schoonheid
Een ideaal rustoord na uw wandeling.
Telefoon 02500 - 57325
Schitterend gelegen aan Hollands Noordzeekust.
PRIMA KEUKEN - onze koffie wordt door een ieder geroemd!
LUNCH EN DINER TEGEN POPULAIRE PRIJZEN.
BIER EN LIMONADE ELEKTRISCH GEKOELD.

Eigen parkeerterrein en rijwielstalling
LET OP HET ADRES: Kop Zeeweg, einde Noord Boulevard.
Het gehele jaar geopend.
Exploitatie: J. M. A. Groenendaal.

GOED AFGELOPEN
De driejarige Betsie K. uit Badhoevcdorp, rukte zich woensdagmiddag j.l. los van de hand van
haar moeder en stak plotseling op
de Noordboulevard de rijweg over.
Zij werd geschept door een personenauto, die de kleine onmogelijk
meer kon ontwijken en drie meter
meesleurde. Wonder boven wonder
leek het meisje geen letsel te hebben opgelopen, doch voor nader
onderzoek werd zij per ambulance
naar het Grote Gasthuis in Haarlem overgebracht.

DE TIEN GEBODEN
voor baders en zwemmers

J. Ga nimmer op . een onbewaakt strandgedeelte baden
of zwemmen, wanneer er 'n
sterke landwind waait en
het water vallende is. De
bovenstroom en de muien
voeren U van de kust af.
2. Als ge baadt en ge bevindt
U op de bank, ook al staat
ge maar tot kniehoogte in
het water, let dan op de
opkomende vloed. Het water stijgt in betrekkelijk
korte tijd. De mogelijkheid
bestaat dat ge niet terug
kunt keren.
3. Wilt ge veilig baden en
zwemmen, wilt ge volop
genieten van de heerlijke,
heilzame zee, ga dan alleen
baden en zwemmen daar,
waar uitstekend toezicht
door ervaren badpersoneel
wordt uitgeoefend.
4. Gedraagt U geheel naar de
aanwijzingen en raadgevingen van het badpersoneel.
Zij weten de gevaren die
dreigen kunnen beter dan
5. Breng de badman, die van
's morgens vroeg tot
's avonds, onvermoeid en
onafgebroken op zijn klanten heeft te letten, niet
nodeloos in gevaar. Bedenk
dat velen van hen huisvader zijn en door Uw onvoorzichtigheid een ongeluk
kunnen krijgen.
6. Leer "wat een mui is.
7. Wanneer ge niet zwemmen
kunt, leer dan zwemmen;
maar onthoudt ook, dat
iemand die goed kan zwemmen, wel in zee kan verdrinken.
8. Vraag, wanneer ge een
goed zwemmer zijt en ge
wilt U iets verder uit de
kust begeven, aan de bodman hoe de stroom loopt.
Tegen de stroom optornen
is in het dagelijks leven
reeds moeilijk, in zee is het
geheel onbegonnen werk en
ge gaat zeker ten onder.
9. Lijdt ge aan eigenwijsheid:
ge wilt U niet laten raden
en ge lacht om elk gevaar;
zoekt dan een gevaarlijke
plek op, liefst waar ge voor
gewaarschuwd zijt en ga
daar in zee, wellicht bereikt ge dan spoedig TJw
doel.
lO.Laat U echter door al deze
voorschriften niet afschrikken. Baadt en zwemt naar
hartelust. Neemt echter
altijd de nodige voorzichtigheid in acht en ga wanneer
ge niet kunt zwemmen,
nooit dieper dan tot borsthoogte in zee.
Samengesteld door:
P. van der Mije K.C.zn.

Programma intern, autoraces
Hieronder laten wij volgen hè
programma voor de Internationale
autoraces, die zondag a.s. op ons
circuit zullen worden verreden, zoals wij dat kregen toegezonden van
de wedstrijdleiding van de N.A.V.
Het programma begint met twee
internationale toerwagenraces.welke
ook meetellen vor de zgn. EuropaCup voor Toerwagens. In de eerste
race gaan de klassen tot 700 cc. en
700-850 cc. van start. In de kleinste
klasse zijn het allemaal B.M.W.'s
700, tien stuks, waaronder de Duitser Peter Nysten, die het echter niel
zomaar van de snelle Hans Koster
uit Hilversum zal winnen. In de
klasse 700 - 850 cc. komen drie
Zweedse Saabs aan start met o.a. de
fabrieksrijders Rothstein en Karlsson. Op hetzelfde merk rijden de
Brit Mylius, de Belg Suetens en
onze landgenoot John Valkenet. Ook
Ed Swart en Dick 't Hooft komen
in deze klasse uit en wel met Fiat
Abarth 850 cc.

15 Coopers in tweede race.
Een bijzonder evenement wordt
de tweede race, voor toerwagens
van 850-1000 en van 1000-1300 cc.,
waarin van de 24 wagens er niet
minder dan 15 Coopers S zijn. Enkele namen: Elisabeth Jones, Warwick Banks, John Fitzpatrick, John
Rodes, John Handley, Raph Broad,
Jacquemin, William Kelly, het wordt
hard vechten voor onze Rob Slotemaker om dit „koekblikken"-geweld
de baas te blijven.
Na de lilliputters volgen dan de
formule 3 renwagens, waarin Jackie
Stewart en "Warwick Banks op Coopers wel heel snel uit de voeten
zullen komen. Overigens zijn de
Britten Christopher Irwin cp Merlyn, Williams en Piers Courage op
Lotus 32 en de Amerikaan Peterson
met zijn Brabham ook bepaald geen
treuzelaars. Frankrijk is in deze
race vertegenwoordigd door Eric
Offenstadt met Lola, Zweden door
Pocko Troberg met Brabham, Italië
• door Giorgio Bassi en Corrado Mafredini, die een Detomaso Ford en
een "Wainer Ford F3 bevrijden. Verder komen er Zwitsers, Belgen,
Duitsers en natuurlijk ook Nederlanders aan de start: om te beginnen
Rob Slotemaker met Cooper, Hans
Maasland met Lotus 27 en drie van
de vijf N.A.V.-leden die deelnamen
in Engeland op de renschool van
Jim Russell op het circuit van Snetterton.
Na de formule 3 komen er weer
toerwagens aan de beurt, van 13001600 cc., van 1600-2000 cc. en boven
2000 cc. In de kleinste klasse zes
Ford Lotus Cortina's, met o.a. de
zeer snelle Brit Sir John "Whitmore,
de man die in de 24 uurs race van
Francorchamps de Duitser Eugen
Bbhringer met Mercedes 300SE bijhield. Zes van die Cortina's in één
klasse, dat belooft wat. In de klasse
1600-2000 cc. is de Duitser Hubert
Hahne met B.M.W. 1800 TI favoriet.
Hij krijgt het op te nemen tegen
vier Volvo's en een Lancia Flavia.
Tot slot de klasse boven 2000 cc.,
overigens in dezelfde race: het
Zandvoortse racedebuut van een
• Ford Galaxie met de Brit Sir Gawaine Baillie achter het stuur.

Vuurwerk tot slot.
Het kan deze dag niet op, want
als vijfde en laatste race staat een
race over 30 ronden voor Grand
Tourisme-wagens op het programma, waarin het Nederlandse publiek
voor het eerst kennis kan maken
met de Porsches 904 GT van het
Rac;ng Team Holland. Ben Pon en
Henk van Zalinge zullen de wagens
berijden en ze zullen het in de
klasse boven 1600 cc. o.a. moeten
opnemen tegen de Britten Peter
Clark met een Ferrari GTO, Dick
Protheroe met een lichtgewicht aluminium Jaguar E-type, de Duitser
Klaus Bartel met een 2 liter Porsche Carrera en de Belg „Remordu"
met Porsche 904 GT.
Maar in de klasse tot 1600 cc.
komen o.m. zes Lotus Elans uit, die
heus niet veel voor het grotere geweld zullen onderdoen. Graham
Warner en Pat Fcrguson komen niet
voor het eerst op het Zandvoortse
circuit uit, Graham Warner won
enkele jaren terug de internationale
GT-race en als er in de autosport
dan. wel eens van „vuurwerk" gesproken wordt, dan hebt U hier
twee jongens, die altijd zitten te
popelen om het te ontsteken.
Andere interessante wagens in
deze race zijn de MG Midget prototypes van Dick Jacobs, die zullen
worden gereden doof Allan Forster
en Andrew Hedges en de Fiat
Bialbero van de Diutser Friedhelm
Kleine, uitgerust met een 982 cc.
Abarth motor met vier carburateurs.
U ziet dus, voor de liefhebbers
een programma om van. te smullen
en ik meen, niets teveel gezegd te
hebben, door te beweren, dat deze
races wel eens zouden kunnen gaan
behoren tot de races, die in dit seizoen op ons circuit werden gehouden.
De training is vastgesteld op a.s.
zaterdag van 10-12 en 1.30-5.30 uur.
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Tuinbouwhuis"

Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 8 1 7 1 4

Voor zelf tuinieren
leveren wy U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ASEF kunstmest voor tuinen en bordessen.
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GROTE COLLECTIE TUINMEUBELEN.
'Grasmaaimachines - Motormaaiers - Tuinsproeiers - Tuinslang.
NIEUWE OOGST BLOEMBOLLEN!
Voor verzending naar buitenland s.v.p. tijdig bestellen!
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prjjsverhoging thuisbezorgd!
Wq geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant
„Tuingèreedschappen" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
LAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!

KOOPT BIJ ONS UW VLEES EN VLEESWAREN TEGEN EXTRA LAGE PRIJZEN! U kunt bovendien nog vr« parkeren óók!

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

-

TELEFOON 2682

500 gr. Entrecôte 4,50; 500 gr. Rosbief 4,5O
Biefstuk I,2O per 100 gram
Runderlappen vanaf 2,75 per 500 gram enz.
r

f VOOR DE BOTERHAM:
150 gr. Gel. Lever r
98 et. ""
250 gr. Leverworst
80 et '
150 gr. Pekelvlees
98 et.
150 gr. Pork
65 et.
250 gr. Gek. Worst
95 et.
100 gr. gbr. Rosbief .. ƒ 1,00 et.
150 gr. Ham
98 et.
150 gr. Gebr. Gehakt 68 et. .
100 gr. Gehakt, 100 gr. poulet en l mergstaaf
ƒ 1,35

l Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

olie-, kolen- en
gashaarden
BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

Middenstandsexamen
Donderdagavond 10 september om half
acht begint de cursus volgens het nieuwe
programma voor de examens 1965 en 1966.
Inlichtingen en inschrijving donderdag 3
sept. van half acht tot negen in de Julianaschool, Brederodestraat 15, Zandvoort,
N. J. Th. SCHMH)T, Kon Wilhelminalaan 4,
Haarlem, tel. 20820, b.g.g. 14506.

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et.; kranten 6 et; plat karton en tijdschr. 4 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et; lood 60 et.;
zink 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ5,— tot ƒ15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
Wij zijn elke dinsdag1 In Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergraoht 93 - ToL 02500 - 16261 (by
geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

ANDVÖÖKE
IEUWSBIA
25e jaargang no. 9

Langs de vloedlijn

Duizenden juichen om een
vuurwerk, maar nooit om een
zonsop - of ondergang.
F. Hebbel (1813-1863)

11 september 1964

„TREKT UNIETAEN WAT VEDER SEGHT -MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!"

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,—; franco per post f 7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Seizoen 1964
was voor Zandvoort een goed seizoen!
Er is een tijd geweest, - dat is nog
niet eens zo heel lang geleden, zo
tussen de 40 en 50 jaar, dat na 31
augustus het badseizben in Zandvoort definitie! ten einde was. Dan
werden op l september de seizoenbedrijven gesloten en werden de
planken voor de ramen getimmerd.
Zandvoort keerde terug naar de
winterse rust, naar het stille, vergeten dorp, want wie zou het in z'n
hoofd halen in de wintermaanden
een badplaats te bezoeken? Op 31
augustus was echter alles nog vol
leven en het leok wel of Zandvoort
nog een laatste krachtinspanning
waagde op deze laatste seizoendag.
Het dorp gonsde van feestvreugde
en de verjaardag van H. M. Koningin Wilhelmina werd met groot feest
vertoon gevierd. Er waren spelen
voor de jeugd en voor de groten, op
het strand en in het dorp en de
badgasten zouden voor geen geld ter
wereld deze laatste dag van het seizoen hebben willen missen. Maar
op l september had de grote uittocht
plaats en deze overgang van zomer
naar winterseizoen was wel heel
sterk.
Dit sterk contrasterende beeld
tussen zomer en winter is, - mede
door de sterke toename van het gemotoriseerde verkeer in de na-oorlogse jaren geheel verdwenen, want
thans kan het ook in de wintermaanden speciaal tijdens de weekeinden en bij mooi helder v/eer in
Zandvoort behoorlijk druk zijn.
Meer en meer wordt er ook naar
gestreefd om Zandvoort in de wintermaanden voor de vreemdeling
meor aantrekkelijk te maken en
diverse plannen daarvoor zijn in
voorbereiding.
Maar toch is het nog altijd zo, en ook dit jaar ontkomt de bad_j?laats. daaraan niet- _dat_pp„31 au'""gus'tüs' het hoogseizoen ten efndë is.
Dat was ook dit jaar weer duidelijk
merkbaar. Aan de steeds korter
wordende dagen, aan hef steeds
meer slinkende aantal badgasten en
niet te vergeten óók aan de ,seizoenmoeheid', een verschijnsel, dat zich
elk jaar voordoet. Een merkwaardig
verschijnsel, dat Zandvoort niet wil,
maar dat er 9nmerkbaar toch komt
en dat het beste is vast te stellen,
wanneer men deze laatste weken van
het hoogseizoen, wanneer elke neringdoende in de badplaats reikhalzend uitziet naar vakantie, vergelijkt met het enthousiasme en de
spontaniteit die elke aanvang van
het zomerseizoen kenmerken.
' Er ligt iets weemoedigs in dit gaan
en komen van de seizoenen, speciSal bij" het afscheid van hot hoogseizoen, wanneer in de winkelstraten weer de vele bordjes verschijnen
„gesloten wegens vakantie". Wanneer men aan het begin staat, lijkt
het zulk een lange tijd, doch in een
oogwenk vliegt het seizoen voorbij
en daarom leeft men in deze plaatsen heel, héél snel. Want men weet
het bij dit alles: over tion maanden
zit men opnieuw in het zomerseizoen en over enkele maanden gaat
men dat alweer voorbereiden. Dit
alles kan een mens moe maken, onuitsprekelijk moe en daarom is men
in Zandvoort, als het 31 augustus
geweest is, broodnodig aan vakantie
toe.
1964 bracht een goed seizoen
En wanneer Zandvoort dan terugziet op het nu al weer voorbije zonierseizoen, dan wordt vanzelfsprekend de vraag gesteld: „was dit goed
of slecht" en dan kan voor dit jaar
gezegd worden dat het een goed, ja
een best seizoen was, hoewel in deze gemotoriseerde tyd - zoals men

.WURF-PRAET'

vergeleken bij vroeger - bij de tijd
van de hoge adel, eerder tot de
slotsom moet komen dat Zandvoort
er op vooruit, dan op achteruit is
gegaan.
Zandvoort met zijn prachtige strand
waarover elke bezoeker steeds opnieuw weer opgetogen is, Zandvoort
met zijn gezellige, sfeervolle dorpskern, intiem en aantrekkelijk en het
geheel eigen karakter dat Zandvoort
als badplaats bezit, zal altijd een
trekpleister blijven voor
iedere
vreemdeing, ongeacht diens rang of
stand, want iedereen in Zandvoort
vindt daar zijn plezier en hetgeen
hij zoekt.
Daarom, liggen er voor Zandvoort
nog altijd grote mogelijkheden. Dat
men dit ook wel inziet bewijst de
interesse, die'er in steeds toenemende mate voor deze populairste van
alle badplaatsen bestaat. De uitbreidmg staat nog slechts aan het begin.
Het Boulevard-centrum aan de kop
van de Zeestraat met het gigantische Bouwes-Palace, dat hoog uittorcnt boven het gehele dorp, is
daar een sprekend voorbeeld van en
vele andere grote plannen, waaroyer wij binnen korte tijd nadere
bijzonderheden hopen te kunnen geven, worden voorbereid, of staan
op het punt, te worden uitgevoerd.
Zandvoort staat aan de vooravond
van een grootse en grote ontvvikkeling en behoeft zich daarom heus
geen zorgen te maken over een daling van het gehalte van de doorsnee-bezoeker, want daarmee maakt
men zich kopzorgen over dingen,
die er - by enig nadenken - in 't
geheel niet blijken te zijn.
K.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Ernst Ronald, z. van N.
Balk en E. C. van Staveren.
Robertus.Gerardus Jacobus, z. v.
J. P. G. van Dam en J. C. G. A. M.
Cornelisse.
Ondertrouwd: R. Th. Benjamins en
W. Paap. Fr. Glasbergen en A.E.C.
van Nijcndaal. J. Kroon en G. M.
Zwemmer. J. Kooistra en J.Brink.
Gehuwd: J.R. Plevier en N. de Haas.
Joh.A. van Harskamp en N. Kramer (wonende te Koudekeik a.d.
Rijn).
Overleden: Antje Terstal, 80 jr., ongehuwd, wonende te Haarlem.
Overleden buiten de gemeente:
Johanna C. van Roon, 77 jr., geh.
gew. met G. Demmink. Grietje
Schuiten, 66 j r., geh. gew. met M.
Meijer.

dat overal. >in de badplaats kan Iioren - slechte - seizoenen niet meer
bestaan al zal het ene wel eens wat
minder goed uitvallen dan het andere. Doch wanneer men in Zandvoort thans zo hier' en daar zijn oor
eens te luisteren legt, dan blijkt wel,
dat van een zeer geslaagd seizoen
kan gesproken worden.
Het begon reeds vroeg! Het werd
een stralende maand mei, zoals men
die in jaren niet meemaakte en
waardoor het bezoek zeer groot was.
De Paasdagen waren redelijk, de
RAADSVERGADERING
Pinksterdagen prachtig en op een
paar kleine regenachtige perioden
De eerstvolgende openbare vergana was het steeds volop zomer. Men
dering van de gemeenteraad van
kan nu eenmaal moeilijk verwachZandvoort is vastgesteld op dinsdag
ten, dat een zomer één aaneengeslo29 september des avonds te acht uur
ten periode van zon-overgoten dagen
zou brengen, zoals dat in die uitzonderlijke zomer van 1947 het geval
~was, doch het was deze zomer zó,
HOTSL 80UWES
dat wanneer een regendag het voor
Annex CABARET EXTASE
het strand bedierf, de neringdoenden
ZANDVOORT
m het dorp daarvan weer profiteerHet gehele jaar geopend
den en zo was er nog al eens een
wisselwerking,
die
uiteindelijk
Van 11 t.m. 17 september
iedereen ten goede kwam.
elke avond 8.30 uur:
Was het bezoek minder en
KWARTET
minder financieel draagkrachtig?
GÜNTHER MOR1TZ
Er zijn in Zandvoort lieden, die
beweren, dat het vreemdelingenbe*
zoek in Zandvoort elk jaar opnieuw
In ons internationale
caberet
achteruit loopt, dat het gehalte van
en variété-programma:
het publiek er evenmin op vooruit
Odips & Belty Berkel
gaat, dat er minder koopkracht is STERRENDAG K.N.M.V.
onder de gasten en de grootste pesGoochelen en marionetten
Zaterdag 12 september a.s. sluit
simisten durven dan zelfs te bewe- de K.N.M.V. (Koninklijke Nederl.
Erika Violanty
ren dat in de toekomst in Zandvoort Motorrijders Vereniging) het wegslechts patate- en ijszaken nog een race-seizoen op het Circuit van
Danseres
bestaansmogelijkheid zouden hebben Zandvoort met haar jaarlijkse
In
verband
met een congres
Het zijn bekende geluiden, die in Sterrendag. Hadden er vorig jaar
is het cabaret dinsdag 15,
vroeger jaren, ja in héél vroeger voor dit evenement, dat thans voor'
woensdag 16 en donderdag 17
jaren ook reeds in Zandvoort wer- de lle maal wordt gehouden, 220
september GESLOTEN.
den gehoord. Toevallig hadden we motorrijders ingeschreven, nu is er
•daarovei'*eeii-'onderhoud mel-oud- zeker sprake van een record-aantal'
burgemeester H. van Alphen, die we deelnemers, namelijk ruim 300.
's Zondags Matinee van 3-6
ontmoetten, toen hij onlangs weer
Het doel van de Sterrendag is
uur, met volledig avondin Zandvoorl was en op het strand motorrijders(sters) — ook dit jaar
programma.
de laatste zandbouwwedstrijd bij- is er weer één motorrijdster — in de
woonde. Toen we dit onderwerp gelegenheid te stellen met hun moaanroerden, verklaarde hij, datzelf- tornjwiel een officieel gerontrode in zijn ambtsperiode als burge- leerdc snelheidsproef af te leggen
meester van Zandvoort van 1926 tot en aan de hand van de bereikte
Radiatoren en
1948 ook reeds vele malen te hebben resultaten * worden certificaten uitgehoord. En in het begin van Zand- gereikt met ster-insignes, die onderPlintverwarming
voort als badplaats kende men verdeeld zijn in 70-, 80-, 90-, 100-,
slechts uitsluitend ..deftige" mensen. 110-, 120- en 130-ster. Een rijder
*TECHNISCH WERK'
Ze kwamen met eigen rijtuigen, lo- die een snelste ronde maakt, welke
Thorbeckestraat 19, tel. 3270
geerden in het enige hotel, dat ligt tussen de 110 en 120 km. per
Zandvoort in die tijd had, het hotel uur, krijgt de 110-ster toegewezen.
„Groot Badhuis" en meermalen was Ligt zijn snelheid tussen de 100 en
er hoge adel, ja zelfs Koninklijk en
110 km. per uur, dan ontvangt hij
Keizerlijk bloed onder deze gasten. een 100-ster.
heren haarZandvoort was immers in die jaren
De aanvang van de snelheidsproeverzorger
rondom de eeuwwisseling praktisch ven is gesteld op 14.00 uur, terwijl
onbereikbaar voor „de gewone man" de deelnemers groepsgewijze in de
Toen kwam de diligence, waardoor gelegenheid gesteld worden vanaf
het voor een grotere groepering mo10 uur het circuit te verkennen.
gelijk werd, Zandvoort „te ontdekken", al bleef ook in die dagen een RUILBEXJRS
Enkele particulieren in Zandvoort Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
dagje naar Zandvoort of een verblijf aldaar, toch. altijd nog een vrij hebben, - mede met het oog op het
steeds groeiend aantal verzoeken,
kostbare geschiedenis.
het initiatief genomen om te komen
tot het instellen van een „ruilbeurs"
BADHOTEL
in de badplaats. De bedoeling hiervan is om verzamelaars van postHet nieuwste hotel
zegels, speldjes, suikerzakjes, sigaaan de kust
renbandjes en wat meer op het terBoulevard
Faulus Loot l
Daarna kwam de trein, de tram, de rein van de verzamelaar ligt, onderTelefoon 4941
ling
met
elkaar
in
contact
tp
brenfiets en daarmee werd Zandvoort
ontsloten voor deze „gewone man", gen.
Vrijdags, zaterdags en zondags
Men heeft in de eerste plaats het
waarover Eouis Davids zijn onster8.30 uur:
op de jongeren, waarbij
felijk geworden liedje zong. Maar oog gericht
v
ouderen en leiders met raad en ruil
steeds werd er in deze overgangstij - kunnen
bijstaan.
den over.geklaagd, dat het gehalte
Deze ruilbeurs zal iedere woensvan Jiet „publiek! zo sterk achteruit
dagavond worden gehouden in het
liep.
j,
Toen kwam het gemotoriseerde jeugdhuis van de Hervormde kerk
aan het Kerkplein, voor het eerst op
verkeer,"dat vooral in de na-oorlog- woensdag
september, aanvangend
se jaren tot enorme hoogte bteeg en om zeven 16
l' kunt (och ook rrltrnen en
uur.
nog steeds-in omvang toeneemt. De
i'CVfcHijh. n '
bromfiets deed haar intrede en dat SPREEKUUR BURGEMEESTER
alles wijzigde het karakter van het
Wegens vakantie van de burge20% KORTING
vreemdelingenverkeer in belangrijke meester van Zandvoort, Mr. H. M.
mate, Zandvoort had daarbij het van Fenema, zal diens eerstvolgend
op alle
voordeel, dat de badplaats op snelle spreekuur eerst kunnen worden gestoomgoederen
en eenvoudige wijze voor dé West- houden op woensdag 30 september
Duitsers bereikbaar werd.
van 10-12 uur.
mits gebracht en gehaald l>ij
Vanzelfsprekend werd daardoorCHKM. WASSF.RIJ i'»
en mede door de snelle ontwikkeling GEEN SPREEKUUR WETHOUDER
van het kamperen, hetzij per tent Wethouder A, Kerkman, wethouder
VERVERIJ
of met een caravan, het gehalte van van onderwijs en financiën is van
het publiek opnieuw anders, doch 7 tot en met 22 september wegens
KEYSER
Zandvoort wordt daarom heus niet vakantie afwezig, zodat op do in
KERKSTRAAT 2fi - TEL. 2653
gemeden door de bezoeker met de deze periode vallende vrijdagen door
grote beurs. Het gastenboek in hotel hem geen spreekuur zal worden geBouwcs en in het Badhotel zgn daar houden.
sprekende voorbeelden van en ook
in vele kleinere hotels en pensions
in de badplaats boeken de exploitanten onder hun bezoekers nog
zeer velen, die zeker onder het meer
draagkrachtige pubiek kunnen worden gerangschikt.
En wat de zgn. „gewone man" betreft, de man met de kleine beurs,
is het toch wel opmerkelijk, dat ook
deze bezoekers in de meeste gevallen niet karig zijn mot hun uitgaven
Tenslotte zijn ze in Zandvoort met
vakantie, hebben daarvoor gespaard
Nieuwe leden hartelijk welkom!
en kunnen zich dus heus wel een
extraatje veroorloven. Ze verteren
wy spelen elke donderdag 's avonds 8 uur
in het algemeen behoorlijk en wat
in het Gemccnschapshuls.
ze in de winkelstraten aan uitgaven
achterlaten, mag zeker ook niet
worden verwaarloosd, zodat men-

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Hallestraat 57 - Zandvoort

8«rl«
1964

48 cm. beeld ƒ825,-;

69 cm. beeld ƒ 895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
;
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; In chroom /53.50.
PHILIPS' TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg '- Demonstraties thuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

/ 189,ƒ 99,PHHJPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Na een ingrijpende verbouwing
heropenen wij a,s. dinsdag 15 september onze
aanzienlijk vergrootte DAMES-KAPSALON.

- l*v

^_

^

-*„ *„^i. v*

VJ —

SALON DE COIFFURE

Haltestraat GS - Telefoon 2214

f Het,nieuwste hotel aan de kust '
^Boulevard Paulus* Loot l, Tel. 4941
"••*-"•

Geopend 's zaterdags en 's zondags van 3-7 en 8-2.30 uur.
Overige dagen van 5-2 uur.

Cheese
Town Trio

Een hoekje in onze showroom

HdMiïi

/t

Stationsplein 15 - Telefoon 3316 '

Taxi 26OO
is toch beter!

Dranken bestellen? OflflO
Brokmeïer bellen!
L\)\jL
Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA

Attentie! Schakers Attentie!

Stationsplein - Zandvoort

ZANDVOORTSE
SCHAAKCLUB

WULLTJM v.d. WURFF:
,Zanvert kan z'n rust niet op!'

„ J^*V.tVSU

Het zal ons een genoegen zijn a.s. maandag onze
clientèle te ontvangen, teneinde deze uitbreiding in ogenschouw te nemen.

Dansen!
vanaf 12 september
ledere vrijdag, zaterdag en
zondag het ïameuze
Televisie-Radio
DANS- EN SHOWORKEST
's Maandags gesloten.
WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
van 28 sept. t.m. maandag 12 okt.

Meteoor-kwartet

Vanaf 25 september elke vrijdagavond weer

Het mosselenseizoen !964-'65 wordt weer geopend t

'

'

*

~*

*

i

mosselen eten in café Oomstee
Sport- en Jiu-Jitsu - Judo Instituut

WIM BUCHEL

Wij zijn gespecialiseerd in:
JEUGDJUDO vanaf 5 jaar.
JUDO en JIU JITSU, zowel voor meisjes,
dames en heren.
KLEUTERGYMNASTIEK met JUDO,
leeftijd 4 en 5 jaar.
DAMESGYMNASTIEK (z.g. keep fit clubs).
INDOORCLUBS HEREN (z.g. keep fit clubs).
Keep fit massages, boksen, body building etc.
OVERZICHT LESBOOSTER CLUBS:
Dinsdagmorgen 10.00 u.: Damesgymnastiek.
7.00 u.: Judo Heren.
Dinsdagavond
8.00 u.: Jiu Jitsu Heren.
Dinsdagavond
9.00 u.: Damesgymnastiek.
Dinsdagavond
10.00 u.: Indoortraining.
Dinsdagavond
Woensdagmiddag 1.00 u.: Jeugdjudo 5-7 jr.
Woensdagmiddag 2.00 u.: Jeugdjudo 8-9 jr.
Woensdagmiddag 3.00 u.: Jeugdjudo 10-12 jr.
Donderdagmorgen 10.00 u.: Damesgymnastiek. •
Donderdagmiddag 2.00 u.: Damesgymnastiek.
Donderdagmiddag 4.00 u.: Kleutergymnastiek.
Donderdagmiddag 4.45 u.: Jeugdjudo..--.
Donderdagavond 7.00 u.: Meisjcsjudo 12-16 jr.
Donderdagavond 8.00 u.: Damesgymnastiek.
2.00 u.: Damesgymnastiek. '
Vrijdagmiddag
4.00 u.: Meisjcsjudo 8-13 jr."
Vrijdagmiddag
5.00 u.: Jeugdjudo.
Vrijdagmiddag
7.00 u.: Jeugdjudo alleen
Vrijdagavond
groen blauw bruine banden
8.00 u.: Judo senioren.
Vrijdagavond
1.00
u.: Jeugdjudo 6-7 jr.
Zaterdagmiddag
Zaterdagmiddag
2.00 u.: Jeugdjudo 8-9 jr.
Zaterdagmiddag
3.00 u.: Vrije training jeugd.

Dansen!

Begin oktober starten wij met onze

danscursus
voor beginners en gevorderden

Er kunnen nog enkele ECHTPAREN en enige
JONGELUI worden ingeschreven.
KLASSIEKE EN MODERNE DANSEN
onder leiding van gediplomeerd dansleraar.
Gezellige, prettige sfeer,
Breek er eens een avondje uit en ga DANSEN!
Alle inlichtingen ontvangt U in:

Boul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

HET MOOISTE VAN HET MOOISTE
SHOWMANTELS
(Najaar- en Wintermocie 1964/1965)
o.a. met royale edelbOntkragCH als
Persianer, Indisch Lam, Petit Gris, Ner'tz,
Blauwvos, enz., enz.

49.- 58.- 65.- e H
EN/GE ZEER FRAAIE
BONTMANTELS

De voetbal gaat weer rollen
A.s. zondag wordt weer gestart met
de nieuwe voctbal-competitie. Ons
eerste elftal krijgt reeds direct een
krachtproef te doorstaan, door de
zware uitwedstrijd tegen de Koninklijke H.F.C.' aan de Spanjaardslaan
in Haarlem. Een zeker niet eenvoudige opgave, die het uiterste van ons
elftal zal vergen. Het is moeilijk,
om in dit geval een voorspelling te
doen, doch ik ben ervan overtuigd,
dat juist deze wedstrijd onze jongens zal inspireren om alles te geven wat maar mogelijk is. Het gehcel nieuw samengestelde elftal,
waarvan de juiste opstelling mij bij
het schrijven van dit artikeltje nog
niet bekend is, ^al stellig een grote
dosis enthousiasme en spontaniteit
mee het veld inbrengen en dat is al
heel wat gewonnen. Daarbij zullen
onze supporters zich stellig ook niet
onbetuigd laten om de onzen tot het
uiterste aan te -vur.en en zo staat
reeds bij voorbaat een interessante
en spannende wedstrijd vast.
, Mijn beste wensen vergezellen" ons
eerste en alle elftallen in de komende competitie. Moge deze brengen,
wat wij al jaren zo met spanning
verwachten: een overgaan naar de
eerste klasse. We zijn er al heel
dicht bij geweest, moge het dit jaar
nu eindelijk eens lukken!
K.

(in lang, kort en 7/8 modellen)

10% TOT 40% KORTING
op de „normale prijzen".

Middenstandsexamen
Donderdagavond 10 september om half
acht begon de cursus volgens het nieuwe
programma voor de examens 1965 en 1966.
U kunt nog deelnemen aan deze cursus.
Inschrijving a.s. donderdagavond vanaf
7 uur.
N. J. Th. SCHMIDT, Kon Wilhelminalaan 4,
Haarlem, tel. 20820, b.gr.g. 14506.

De Olympische
Spelen in Tokio
ziet U op z'n. best!
met PHILIPS TELEVISIE

MEVR. J. COLLEWIJN
(mannequin)
Kleine Houtstraat 24 - Haarlem

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"
Voor leden van de vereniging komt beschikbaar
de woning "met centrale "verwarming-installatie

Linnaeusstr. no. 11, flat 1
Huurprijs per maand ƒ130,15, alle kosten inbégr.'
Opgave vóór a.s. dinsdagavond 7 u., schriftelijk
bij de secretaris D. van Dijk, Dr. C. A. Gerkestr. 22, onder vermelding van het rangnummer.

CURSUS:
SPREKEN IN HET OPENBAAR

Naar men ons meedeelt, heeft de
heer W. van Oosten, gemeentespraak-leraar in de Haarlemmermeer opnieuw het voornemen een
cursus „Spreken in het Openbaar"
te organiseren, indien de belangstelling hiervoor groot genoeg is.
Na de verschillende goed geslaagde cursussen opent zich dus opnieuw
de mogelijkheid voor U om op een
gezellige wijze in groepsverband een
angstvrij en vlot spreker spreekster
te worden in gezelschap en/of voor
een publiek.
Zij die belangstelling hebben voor
deze'cursus kunnen zich schriftelijk
als dcelneiner/stcr_:gggeven-en nadere inlichtingen' inwinnen" bij de
heer W. van Oosten, Postbus 7, Badhoevcdorp.

NOTTEN
GOED IN

babygoed

van 15 tot en met 21 SEPTEMBER.

kinderkleding

F.H. PENAAT

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

wegens
vakantie
gesloten
tot en met 20 SEPTEMBER.
Daarna zijn wij weer gaarne tot Uw dienst.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

-

TELEFOON 2060

'

'^ï

ZEESTRAAT 62
TELEFOON 2263

Met grote blijdschap en dankbaarGODSDIENSTOEFENINGEN
heid .geven v/ij U kennis van de
J '" GEREFORMEERDE KERK
geboorte "van onze zoon en broertje
Zondag a.s. 10 en 7 uur:
- ' - ROBERT.' " '•'*
Ds. P. J. O. de Bruijne, Jeugdzondag
Bij het H. Doopsel ontving- hij de
'i > HERVORMDE KERK
namen
• " ,.. r . . . „1
Zondag 'a.s. 10.30 'üür: Dr. J. Zandee .BOBERTUS GERARDUS JACOBUS
' " te' Utrecht. "
'
-<v
J. P. G. van Dam
19 uur: Ds. J. Langenbach, jeugd' , J..C. G. A. M. van, Dam. predikant te Amsterdam'.
Cornelisse
Jeugddien'st' - Onderwerp:"
Michel
Durf je te „leven"?
ZanÜvoort, 6 september 1964.
PAROCHIE H. 'AGATHA
Haltestraat 53.
H.H. Missen op zondag: 6.30, 7,30,
9.30 (Hoogmis) en 11.30 uur.
Te 19.30 uur avondmis. Jn. de week Ondertrouwd:
H.H. Missen te 7, 7.55 en 9 uur.
J. W. VAN DAM
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
en - ,
Noord: H.H. Missen om 8 en 11 u.
T. M.AC. VAN-, LEUVEN
In de week om 8 uur.
Bergen, Ruïnelaan 6a •
NED. PROTESTANTEN BOND
Heemstede, Zandvocrtselaan 118.
Brugstraat 15
De
huwelijksvoltrekking zal plaats
Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. Dr. J. A.
vinden op maandag 28 sept. _,1964
Oosterbaan, Doopsgez. Haarlem.
in het Raadhuis , te ,Heemstede," om
19.30 uur: Huis in de Duinen:
10.30 uur.
Ds. G. Kroes uit
Haarlem.
.
;.
Het H. Sacrament van het Huwelijk
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND zullen-.,zij elkaar toedienen, in^ de
Dinsdagmiddag a.s. 3 uur, samen- Parochiekerk van de"" H:"" Eavô- te
Heemstede om 11 uur.
komst in „Pniël", Zuiderstraat 3.
Receptie
.van 15.30,'- 16.30 ' uur' in
Spreker: H.;, Veldkamp, evangelist, Hotel Rusthoek,
Blopmendaalseweg
i
' Den Haag
141, Bloemendaal.
'^
JÉHOYAH's GETUIGEN
.Toekomstig adres: Cort v.d. LindenMaandag 20-21 uur Gemeenschappestraat 2, flat 30, Zandvoort:
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
' Dankbetuiging
Willem Draijerstraat 5.
Voor de vele blijken van belang- stelling en medeleven bij het zo
plotseling heengaan van mijn lieve
JEUGDDIENSTEN
moeder
BEGINNEN WEER
GRIETJE MEIJER-SCHUITEN
Zondag a.s. wordt in de Ned. Herv.
kerk de eerste jeugddienst na de betuig ik U allen „mijn hartelijke
zomervakantie weer gehouden. In dank.
E. H. Meijer.
deze dienst zal Ds. J. Langenbach,
jeugdpredikant uit Amsterdam, Zandvoort, september 1964.
spreken over: „Durf je te leven?". Burg. Beeckmanstraat 25.
De jeugddicnsten worden voortaan weer eenmaal in de 14 dagen
gehouden op zondagavond om 7 uur.
Heden ging van ons . heen
mijn innig geliefde vrouw en
onze lieve moeder
De Hervormde
Maria Martiena " "
- van der Vorm-Gerriesen
Zondagsschool
C. J. van der Vorm
hervat al haar diensten weer op
Coen - .zondag 13' september.
Irene
Mieke
Kinderen tot 8 jaar:
afd. Zuid in het Gemeens^hapshuis.
Zandvoort,.,il. september^ 1964
afdT Noord in de kleuterschool aan
'Cort" van der'Lindensfraaf-36
* de Van Lennepweg.
De crematie heeft heden in
Kinderen van 8 jaar en ouder:
het crematorium te. Velsen
plaats gehad." "
afd. Zuid „De Ark" in het gymn.
lokaal van de Wilhelminaschool.
afd. Noord „Dennenoord" in de
aula van de Beatrix-school.
Begrafenissen - Crematie's
Alle diensten beginnen om half elf.
Rouwkamer
Nieuwe kinderen zijn hartelijk
welkom!

en

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

GAAT MET

vakantie

Voor alle
verzekeringen

van 14 t.m. 26 sept.

Muziekschool „MUSETTE"

HALTESTRAAT 59

Lucellestraat 661 - Amsterdam-W.
Opent in september a.s. in Zandvoort

Accordeon en gitaar
testcursus
3 maanden accordeon
gratis mee naar huis!
PRIVé- EN CLUBVERBAND.
Tel. 020 - 162714 of telef. Zandvoort 2760 na 7 u.

PHILIPS nieuwste PORTABLE ,
RADIO-GRAMOFOON ƒ 199,Uw oude radio en televisie hebben inruUwaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijze de betaling met U. Komt U eens kijken en luisteren?
Vraagt bij ons inlichtingen.
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie,
' PHILIPS SPECIALIST

-

JAC. KOPER

Wegens vakantie
gesloten
Kapsalon Jb. SCHAAP, Haltestraat 31.
Kapsalon HAAGEN, Swaluëstraat 15.
Onze langjarige ervaring verzekert U een
prima service.
Bestel heden bij ons uw nieuwste
PHILIPS .TELEVISIE.
PHILIPS TELEVISIE 48 cm. beeld v.a. ƒ728,of ƒ7,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld vanaf ƒ 898,of ƒ9,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS
Grote sortering, uit voorraad leverbaar!

'

2424 - TAXI - Autobedrijven Rinko - TAXI - 2424

Privé: Hogeweg 60 - Tel. 3965 (lot 30 sept. 4700)
Zaal: Hogeweg 42 (ingang Zuiderstraat).

Aanmelden lessen dagelijks

L

voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14

TE KOOP: Engels dressoir, lang 1.90 m"., als nieuw
en 'een bronzen' gashaard.
Brederodestraat 107. - l

simcatioo
Vraagt proefrit bij:

TELEFOON 2462

Ook Uw kapper wil graag
met vakantie!
Wij weten, dat U dit zult kunnen billijken en
zijn ervan overtuigd dat onze cliënten alle
medewerking zullen verlenen om ons deze
' vakantie mogelijk te maken. ,
Daarom delen wij U reeds nu mede, dat onze
herensalon GESLOTEN ZAL ZIJN van dinsdag
15 t.m. maandag 28 september.
Onze damessalon blijft geopend

N.V. A U T O''B E D R IJ F

VAN YiPEREN

' Z'A N D V O Ó R T

Voor hét bezorgen van
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
(vrijdagsmiddags na schooltijd) kunnen nog

enkele flinke jongens

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

zich aanmelden: Zeestraat 57rd., of vrijdagsmiddags Drukkerij Van Petsgem, Kerkpad.

Kwalitatief steeds vooraan
Rund-, Kalfs- en VarkensslagerU

'"

Oor van El dik
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

TEL 23S1

'

DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872
Verzekering in Natura
,
Inlichtingen, geheel
vrijblijvend.

H OO G W A T E R •
sept.:
Strand
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
13 7.56 3.30 '20.19 16.— 12.00-18.00
14 8.49 4.- 21.17 16.30 ,12.'30-19.00
15 9.58 5.- 22.36 18.— 14.00r20.30
16 11.36 6.30 24.07 19.30 -15.30-22.00
17 , -.07 8.- '12.48 20.30 -4.00-10.30
18 '• 1.15 9.- •13.45 21.30 5.00-11.30
19 2.04 10.— 14.29 22.30 6.00-12.30
Samengesteld door P.v.d.MijeKCzn.

De meest
comfortabele •
wagen van
zijn klasse.
De pittige
motor, de
uitstekende
remmen en het
uitzonderlijk'"' <
goede uitzicht
maken van de
Simca 1300 '
een veilige '
auto.

Te koop:
Groot v.o. WOONHUIS met garage en c.v. Dicht
bij zee. • Zeer geschikt voor pension.
Inl.: Makelaarskantoor „VAN SLUISDAM'V
Tel. 2669 - 2671.

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze .
GROTE SORTERING-VLEES WAREN I
i.
'
Zaterdag-rcklame:
'
l blikje Weense Knakworst . . . . ƒ1,15'

WUNHANDEL - SLIJTERIJ

ff

r^tyx-^-x.x^'-'riï

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

KMEIER" A° 1896

ZANDVOQRT

, Haltestraat 501- Tel. 02507 - 2002

Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Vraagt naar onze speciale wynaanbiedingen!

(..ij.
, ADVERTENTIETARIEF
losse. adv. - per. m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m'.m.
JColombreedte'-54 mm.
pagina 3'of4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
. pagina, l
42 et. p, m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.
Bij contract belangr. kort.

AMANDABALKE
Vpetkundige
SCHOÖNHEroSSPECIALISTE) ,
Pcdicufe - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
'Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

ZANDVOORT
j*" ';> VRIJE VESTIGING ,._,
_, TE- • KOOP: zonnig f gelegen
nieuwbouw HOEKHUIS, garage, voor- en. achtertuin.
•• Woon-eetk., open haard,' 3
- slaapk., •• douche, 2 • toiletten,
sousterrain, ,2 , kamers, c.v.
, olie. Prima 'staat.
Tel'. 02507 - 3816.

In alle Albert Heijn-winkels

Premie-van-de -Maand Club

In alle Albert Heijn-winkels

' Bü feest of party,
'
LEFFERTS dranken erbü! >
Telef. 2254
Telef. 2150

Wees zuinig
op Uw bril!
• Wy zijn met VAKANTIE
van 14, t.m. 19 sept. 1964
Optiek

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - .Volkswagens Daf en Clievrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
" Tel. 4200. en 3C52.
GEVR. alleen v.d. wintermaanden: GEM: WOONRUIMTE.' Br. no.,9-9/bur.
"van 'dit' blad.
. "' "•'
• WERKSTER GEVRAAGD.
in modern' ingerichte 4.-k.
flat, voor l of 2 ocht. p.w.
ƒ2,50 p.uur.'Telef/3647. '
. Woninginrichting
,:. HEEMEIJER
-d ,Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
, Kan weer stoffeerwerk
aannemen.
TER OVERN. AANGEB.:
'Beckers' haard 120, als
nieuw ƒ75,-. Tebo no. l
ƒ60,-, als nieuw.
,
Stationsstraat 14a.
TE KOOP: l kinderledik.
(compl.) met bij p. com' mode..Te bevr.: Lido, Nrd.
Boulevard 10, Telef. 4364.
Gevraagd'; ' Flinkei'werkster, '2 ochtenden, p. week.
Mevr. - Vogt, Haarlemmerstr. 5, Zandvoort, tel. 5036.

Bert geeft de
'Hoogste" waarde'.

-

Staalwaren

A. G. SLINGER
Grote Krocht 20a - Tel. 4395

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d. Werff

Haast uf

iGasthuispIein 3 -'Telef.' 2129

In de keuken op de muur,
is het beste BALAMUB!

Haal deel l van de

J. van den Bos

OLYMPISCHE TRILOGIE

woninginrichting
Büderdükstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

VOOR EEN FRISSE BOWL
OF EEN GEVARIEERD DESSERT

TOKY01964
, Jan-Cottaar schreef exclusief voor AH
deze trilogie met een schat aan exclusieve foto's. Drie kloeke boeken, samen
slechts

Ananas, Aardbeien
OF Rode Bessen

Weinheber
CLUBPRIJS

en 3x 12 Queen
margarine zegels.

IN PMC-CHEQUES
VERGELIJKBARE WINKELWAARDE f 42.50

DEEL 1 NU VERKRIJGBAAR. DEEL 2 VERSCHIJNT IN
OKTOBER. DEEL 3 NA AFLOOP VAN DE SPELEN.
VRAAG FOLDER IN DE AH-WINKEL.

bestelnummer 895

Veiling

-Depeerstyolgcnderyeiling''wordt- gein oktober. Nette goederen
Lompen 30 et. Kranten en houden
ingebracht of afgeSiluer Queen
'
druk 5 ctTapijt en gewatt. kunnen wordenhaald.
.
deken 8, et. Bedyeren 25 et.
Inlichtingen: •- Veilinggebouw •
Metalen: rood k'oper 200 et.
„DE WITTE ZWAAN"
,geel koper 135 et., lood 62
• ct.,~zink.55-ct. Alles .p, kg. Dorpsplein 2
Telefoon 2164
POTGIETERSTRAAT 32
allerfijnste
' TEL. 4376
kwaliteit
Bü feestklanken:
U belt, wij komen!..
LEFFERTS DRANKEN
per pakje
Zandv. Chr. Kinderkoor
Telef. 2254
Telef. 2150
repetitie ,elke- donderdag
Sinaasappelsap
*.«wik 79
van 4.30-51,30 uur in het
jeugdlokaal Julianaweg 17,
Kandijkoek
P «rstuk 65
o.l.y. Chris Gastel.
Jongens, en meisjes van 8Chocolade Pasta .. . . . . . . bckorsoosram 98
Schildersbedrijf
13 jaar " zijn ' van ' harte
MacQueen Theezakjes
doos 20 sub 85
welkom. Telef inl. 4390.
Gevr.:ADMINISTRATEUR
Windsor Theezakjes
doos 20 s^ 85
Burg. Beeckmanstraat 33
d. kleine flatvereniging v.
Kleutertaai
«k±soo
iram 85
Telefoon 4755
enige eenv. administratie
en zorg en toezicht uitNieuwe oogst!
Buitenwerk - . Binnenwerk
voering reglement en verMuurwerk
• gad.-besluiten. Br. no. 12-9
VERF GEEFT FLEURT* -' bureau van dit -blad.
2e PROGRAMMA < zonder uw toestel omteAH-Cakes
Pakje 5 stuks
bouwen '(al is het 10 jaar
oud); kijken naar het 2e
Grapefruitsap
3büki« NU 1.programma. Met garantie,.
CHIQUE!
APART!
ELEGANT!
bpeCUlaaS
fijngekruid
.
.
.
.
rcuzepak
± 500 iram 03
gem. betaling Antennebouw
, DENDERENDE NIEUWE
J.rKERKMAN, BeeckmanKoffiekoeken
.doos 12stuks 85
straat 36i tel. 4307.
SHOWMANTELS
'ChOC.
PaStïlleS
Deliotakwalitctt
. . rollOOüram 69
KAMER(S) GEVRAAGD
(Najaar- en Wintermode1964/1965)
Jonge vrouw, b. b. h. h.
Plastic Kledingzakken 63x145 c m . . . 3 »uks 49
o.a. met royale edelbontkragén als:
zoekt gestoff, woonr. .met
keuken of kookgel.- Br. no.'
' Porsianer,
'-' Blaüwvos
7-9' bureau van dit' ,blad;,
Indisch
'' Petlt
*Lam, ;-'."''
' Gris,
In het najaar betaalt JJ,
• * enz. en£
Nertz, \.'
**
luxe flacon
als U nu uw. wasmachine
of combinatie koopt!
VELO - Rivier.Vismarkt 3
r, Haarlem, tel. 10117
Enige zeer ' fraaie ' bontmantels
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
(in tang, kort èn?,7/8 modellen)
en Tweedmantels r ;
'
W'ONI.N G R U I L
100%
seryicel
Schrif.
garantie!
Aangeb.: riante benedenwoning op Ie stand Huur
MEVR. J. COLLEWIJN
ƒ 130,— p. mndv bev. 3
(mannequin)
kamers, keuken', 'badcel,hal, toilet,, kelder, - schuur,
Kleine Houtstraat 24 - Haarlem
grote voor- en achtertuin.
Gevr.: 4 of 5-kamerwoning
Hoge huur geen bezwaar.
Br. no. 10-9 bur. v.d. blad.
BQ feest of party,
LEFFERTS dranken
B.z.a. besch. dame, verTelef. 2254
Xelef. 2150
zorgster, honneurs waarn.,
' goed kunn. koken, event.
bij oude dame alleen of
vr. des huizes ontbreekt.
VOLLEYBAL-CLTIBJE
DUITS
Voor d. en n., waar meerSINGER
dere hulp aanw. is, per l Naaimachines, koelkasten, Leraar M.O. overweegt bij heeft nog plaats voor en•nov. a.s. Br. no. 8-9 bur. wasautomaten, schrijfma- vold. deeln. één avond p. kele dames en heren of
week in lokaal in Zand- echtparen voor de zatervan dit blad.
chines. Nog enkele weken voort
Duitse les te geven dagmorgen. Br. no. 6-9
INRUIL-AKTIE
NAAIMACHINES
(conv. en examens enz.). bureau van dit blad.Reparatie, taxatie, inruil.
Aanmelding aan. C. Doerplus korting, óók voor
becker, Arntzeniusweg 84 AANGEB.: Citroen I.D.19,
W. Dratferstr. 12, ,Tcl. 3751
REPARATIE
A'dam-O., Tel. 020 - 55105. van 1960, 85.000 kim., radio
AANGEBODEN: ,
Haarlem, , Rijksstraatweg
''2e etage te""'Amsterdam,' 122^'-' 'Tel. 02500 - 65185 Zoekt V een BABYSIT? veilighg., pr. banden. Bel.
tot juni '65 t.e.a.b. CelBel 2472!
bestaande uit 4 kam., keusiusstraat 54, Telef. '4877
ken, douchecel, zolderk.; Huur nu uw wasmachine
TE KOOP: een Hoenson
up "keurige 'Stand,"geheel 'vanaf ƒ 9,—'per maand
KOLENHAARD z.g.a.n.
TE HUUR voor de winter' centr. verwarmd huis.
met recht van koop.
Stationsstraat 19huis.
Huur incl. centr. verw.
maanden:
een gemeubil.
Géén vooruitbetaling.
ƒ 136,— p. mnd. Gevraagd:
ZOMERHUIS' a.d. straatVELO
Rivier
Vismarkt
3
MEISJE 16 jr. zoekt werk,
woning in Zandvoort, Aerkant. Br. no. 12-7 bureau
Haarlem, tel. 10117
Liefst halve dagen.
denhout of Overveen. Br.
van dit blad.
Zeestr., 37, tel..4590 Tel. 4856.
,
' ,
. i no. ll-9,,bur.'iy.d. blad.,.

MARGARINE

C. J .PAAP

Augurken ;

APPELMOES
1/1 blik

59

95
AH-Kersendrank
...........
Per ncsl.
AH-Zwarte Bessendrank ...... Pemu1.39
AH-Helder Appelsap ...... n« O.ÓB itr 68
AH-Jus d'Orange
......... snnat, l.59
Sperziebonen
.............
1/1 buk 69
Nieuw ! AH-Afwasmiddel . . . fia»n soo cc. 52

98 Gehaktballen 89

Haarversfeviger 79

Intomatensaus,Zwan, blik 1 0 stuks

Leverkaas
..............
Lever [gelardeerd! .........
Gebraden Gehakt ..........

wgnm 39
100 tnm 55
wtnm 29

vacuum-vcrpaki . . . 250 gram l.09
gemalen

........

«rooier

49

Korstloze Leidse Kaas 20+ ---- soo^n* l.39

Gelderse Ham .: 49

Voor gezellige wijndrinkers speciaal geïmporteerd
voor de PMC. 'n Prachtig model met smeedijzeren voet, versierd met druivebladeren. Fraai
glaswerk, gegraveerd met druifmotief. De onderzijde van het glas - het ventiel - is verchroomd.
Druk hier de bodem van het wijnglas tegen:
de Weinheber vult het direct! Speciaal binnenglas voor blokjes ijs, voor wijn die gekoeld moet
worden.
• • n t msse Rijnwijn •• •
per fles
^25^1

Liebfraumilch
Lamati Vermouth rocdofwit
.

98

P «rn«4.

{

50

175

RlOJa Spaanse tafelwijn, rood of wit i • • • •] Per "CI ''

Paprika Chips

We** 80

TUC

,. • • 'perpakjc 45

Tétfé Zoute Pinda's

{. zak«o s ram 98

Nlbb-lttS naturel

\• • ïr°tc Ilfc '"

Gemengde Zoutjes vcrkade.. .j.... doos 95

De PMC in de praktijk
"Enthousiast ben ik over de
PMC-artïkelcn; ik hoop er nog
vela aan te schaffen". Dat icgc
mevr. L. E. H. Vluggon, Rijksweg 15, Berg-Terbh|t (L). Zij
heeft de Castor Quccnmadc
Wasautomaat,
thcrmoskan. •
weegschaal, gcrcedschapsot,
centrifuge, rcisvalics, zonnebcddcn» enz. en ook textiel
("van de beste kwaliteit", zegt .
ze) door middel van do PMC
bij elkaar gespaard.

Albert
Heijn

WINKELSLUITING
vanaf 15 september a.s.
's Dinsdags na 13 uur zijn alle winkels
gesloten, uitgezonderd de bedrijven, waarvoor een andere regeling geldt.
's Avonds na 18 uur gesloten.
Op de zondagen 20 en 27 sept. a.s. mogen
de winkels tot 20 uur geopend zijn.
Vanaf 4 oktober"'s zondags gesloten,
DE ZANDVOORTSE
MIDDENSTANDS-CENTRALE.

GEVRAAGD in Rusthuis der Ned. Herv. Gemeente te Zandvoort met pl.m. 23 bejaarden:

een kookster (extern)
Aanmelden bij de Directrice, Nieuwstraat 10,
Telefoon 3263.

Voor Uw drukwerk:
Drukkerij Van Petere m & Zn.
Kerkstraat 28

~

Telefoon 2793

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS - ERRES - BLAUPUNKT

Ko*lkastan - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

J.

\£ CT l l D Burg. Engelbertsstraat 64
r\ d U r\ Telef. 2914

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio, en televisietoestellen.

Betaling desgewenst In overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

*MONOPOLE
VRIJDAG 11 SEPTEMBER - 8 UUR

EEN BED VOOR TWEE

WIJ ONTVINGEN
'N GEHEEL NIEUWE SORTERING:

met Thomas Fritsch - Daliah Lavi - Martin
Held - Marie Versini. Bekroond met de „Ernst
Lubitscli" prijs voor de beste komische film.
Galant, geestig en frivool'
Toegang 18 jaar

\

ZATERDAG 12 en ZONDAG 13 SEPT 8 UUR

Eddie schiet met scherp
met Eddie Constantine - Carla Marlier - Titos
Vandis. Opwindende sensatie op de Balkan!
In Cmemascopc
Toegang" 14 jaar

Wandlampen
Kronen
Staande schemerlampen
Bureaulampen
Slaapkamerverlichting

•,-*4
Komt U eens vrijblijvend kijken bij de
, SPECIAALZAAK VOOR VERLICHTING:

ZONDAG 13 SEPTEMBER - 230 UUR

Hochzeitsnacht i m Paradies
met Peter Alexander - Waltraut Haas - Marika
Rokk e.v.a. Een uitbundige opercttefilm in
kleuren' U lacht tranen om. de komische verwikkelmgen van een verstoorde nuwehjksnacht
Toegang alle leeftijden

Fa. Schuilenburg

GROTE KROCHT 5—7 - TELEF. 2974

*7e# 2550
Wegens vakantie
gesloten

NSU PRINZ 1000, een auto met een eigen karakter, representatief voor de zakenman, elegant
voor de dames en interessant voor de sportieve jeugd.
Technische-sfand? Anno 1965! Alle autotechnische snufjes en de huidige ontwikkeling van
hedendaagse automobielen zijn de nieuwste NSU eigen.
Prestaties: 43 DIN pk • topsnelheid 135 km/u • acceleratie van 0—80 km/u in 12,5 sec •
'uchtgekoelde viercylinder NSU-motor met bovenliggende nokkenas en solide bouw zoals
a. de vijfmaal gelagerde krukas.

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p kg-. Tijdsein if ten 4,
kranten 5 et., karton 3 et. per kg. Loofl 60 et.,
Zink 55 et.; roodkoper ƒ 1,85; geelkoper ƒ 1,30.
alles per kg. Tapyt en gewatt. deken 8 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen"" de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

' van 14 tot en met 26 SEPTEMBER

H. LANSDORP
Kerkstraat 33

Kom eens kijken
naar onze nieuwe

SHOWROOM-ETALAGE
voor televisie en radio
Het is de moeite waard - Nog nooit gezien m Zandvoort
59 cm beeld, type 1965
Grote a-symetnsche notenkast
Bij ons geen ƒ 995,— maar
T V. als boven m fraai salonmeubel met deuren
Bij ons geen ƒ 1295,— maar

TELEFOON 2323

39.75
198.-

7 buizen,
notenkast

GROTE RADIO-GRAMOFOON COMBINATIE

.. ƒ 448,-

Lage prijzen-enorme keuze
en uitstekende service „op de koop toe1"

van 14 tot 28 SEPTEMBER.
Zaterdag 12 september om 5 uur gesloten.

Fa. J. van Duivenboden

VAKANTIE
SLUITING

HALTESTRAAT 45

Ruilbeurs
WOENSDAG 16 SEPTEMBER van 7 tot
10 uur, in Herv. Jeugdhuis, Kerkplein
r
(achter de kerk).
Alle verzamelaars van postzegels, speldjes,
suikerzakjes etc. welkom.
Eerste avond gratis entree. De volgende woensdagavonden volwassenen 25 et, kinderen 10 et

van maandag 7 t.m. zaterdag 19 september:

Gebr. Burger, Haltestraat 3
Gebr. Kreijger, Stationsstraat 12
J. J. Spiers, Haltéstraat 3O
S. Tump, Kleine Krocht l

De winteravonden
naderen weer!
Maak ze gezellig en lees eens een boek
Onze BIBLIOTHEEK werd opnieuw uitgebieid
met de nieuwste werken.
Ook voor al Uw schoolbenodigdheden:
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

GESLOTEN:

KOPER-KOREMAN

van maandag 21 september t.m. zaterdag 3 oktober:

DISCOTARIA
WINKELGALERIJ THORBECKESTRAAT 15 - TELEFOON 3378

blij f jong... blijf fit...

fiets!

TOLWEG 18 - TELEF. 4321

D. Boon, Schoolstraat 3
C. van Eldik, Haltestraat 12
H. van Eldik, Jan Steenstraat l b
A. J. Vreeburg, Haltestraat 45

LET OP!

Feestaanbieding
Erkende rijschool
„WELTEVREDEN"
Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan
onzer rijschool in september willen wij
_ U laten, profiteren van onze aanbieding
Hij of zij, die zich vóór 15 sept. a s. bij ons
laten inschrijven om met de uiterst soe1
'pele SIMCA' 1000 een rijopleiding te volgen, alsmede onze gemakkelijke theorielessen, gegeven, door een N.B A. gedipl. en
1
Rrjksgedipl. Instructeur, krijgen de eerste
tien lessen voor ƒ 75,- (normaal ƒ 85,-).
Stuur heden nog onderstaande bon mgevuld in. en smaak het genoegen van
auto-rijden

a. net en accuraat meisje
(mm 18 jr) voor bediening van de cassa,

b. flinke jongen
(mm 16 j r ) voor bijhouden van magazijn
en bijvullen winkel
'*
Prettige •werkkring, veikoite wei kweek,
goed salaris.
Soll aan ons adres Keikstraat 19 (tel 3643),
na 18 uui 3811 (Hr. A Veilaan)

Steeds méér mensen ontdekken, dat In de verkeersdrukte
van vandaag en voor de vrije
weekends de flets onmisbaar
isl Fietsen gaat veilig e.n
vlug. Fietsen Is gezondi

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Kies bij ons uit een ruime
sortering de flets naar uw
eigen smaak

Lompen 30 et; kranten 6 et; plat karton en trjdschr. 4 et; tapijt 7 et; gonje en gewatt deken
10 et; bedvulltng 7 et; bedveren 25 et., alles per
kg Herenschoenen 25 et; kinderschoenen 15 et
per paar Verder Metalen: Roodkoper 190 et;
geelkoper 130 et; aluminium 80 et; lood 60 et;
zink 50 et per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot / 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
VVy zijn, elke dinsdag in Zandvoort!

RÜwielhandel
JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstr. 21 - Tel. 2323

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergraoht 93 - Tel. 02500 - 16261 (by
geen gehoor Zandvoort: 3763) - Haarlem

Telefoon 2359

Wegens vakantie gesloten

GESLOTEN:

898.-

6 transistors of
5 buizen lichtnet

vraagt op korte termijn

-

Automobielbedrijf Jac. Versteege en Zn.

Z A N D V O O R T IS G O E D K O P E R DAN U D E N K T

DIRK VAN DEN BROEK's SUPERMARKT

Horlogcr

Uit voorraad leverbaar' Vraagt een proefrit bij
PAKVELDSTRAAT 21

Kleine radio's
Grote RADIO

-

TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ19,—. BU afname
24 stuks 20% korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS
Joh. vd.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947406.

Wegens vakantie gesloten
van 21 SEPTEMBER t.m. 4 OKTOBER.

'

Boekhandel Lorenz
Haltéstraat 13

DOE EEN GOEDE KEUZE!
HOOGSTE KWALITEIT
TEGEN LAAGSTE PRIJS»
dat is het deviea van:

Slagerij D. BOON
BABYHUIS, GROTE KROCHT

wegens vakantie gesloten
van 15 SEPT. - 3 OKTOBER

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS

WlJHOn

SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT
Onze sortering vleeswaren is enorm.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

CI1 gedistilleerd!

10 Rijlessen voor f 75,De eerste les wil ik ontvangen op (datum
invullen s v p
j v m /n m.
uur

Wens wel/met afgehaald te worden.
Naam:
Adres:
'
Woonplaats:
Tol
Handtekening:
Inzenden m gesloten enveloppe of plak
het op een briefkaart aan RIJSCHOOL
WELTEVREDEN, Dr. C.A. Gerkiestraat 99
Zandvoort
Telejfoon 2294

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 215-O
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 229 4

Langs de vloedlijn

lEUWSBIA
25e Jaargang no. 10

Het geloof, dat men net zo
oud is als men zich voelt is
verantwooiJelijk vooi heel
wat verrekte spieien, om van
erger maai niet te spreken
H F Ellis

18 september 1964

..TREKT UNIETAEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DATBILLUKIS EN RECHT l'

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,-; franco per post f 7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout
'l " Hoge weg 82 te Zandvoort, vraagt:

verpleeghulpen

He mouwste n

'
°tel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l, Tel 4941

(zo mogelijk intern).
Salaris ƒ90,- bruto per week + vakantietoelage
Aanmelden bij de directrice ,

Geopend 's zateidags en 's zondags van 3-7 en 8-230 uur
Overige dagen van 5-2 uur.
GEVRAAGD per 12 oktober:

,

"*•"

winkeljuffrouw

liefst enigszins met vak bekend
• Tevens voor de lunchroom
5 daagse werkweek
PATISSERIE THELIA
Thorbeckestraat 5 - Telefoon 3390

Te koop* gevr. té Zandvoort:

flat of woonhuis
vrij te aanvaaiden, v. inwoner van Zandvoort
. Brieven onder no 18-9 bureau van dit blad.

Automobielbedrijf Jac

MONOPOLE

Sport- en Jiu-Jitsu - Judo Instituut

WIM BUCHEL

tot en met vrijdag 25 september

.WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
'k ben elke dag 'n paer uur
kwait om me kossie op te
schariele.

Een hoekje in onze showroom

In ons mte: nationale caberet
en varieté-programma:

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Erika Violanty

Ook dit jaar heeft het „Comité
Zandvoortse bejaarden" zich weer
tot het uiterste ingespannen, om de
jaarlijkse uitgaansdag voor degenen
die „op -leeftijd zijn of geraken"
weer tot een onvergeteltfke dag te
maken. Dat is niet eenvoudig. Want
men dient er rekening- mee te houden dat de verwachtingen voor zulk
een dag telkens opnieuw hoog gespannen zijn en dat men. er zich reeds
weken van tevoren op verheugt,
want er zijn onder degenen die
meegaan velen, die deze dag als de
enige kunnen tellen die zü elk jaar
buiten onze gemeentegrenzen doorbrengen. Men denkt over dit werk
dikwijls zo licht, doch het eist een
eorme voorbereiding waarvoor we
dit comité, dat geheel belangeloos
dit werk verricht, niet dankbaar
genoeg kunnen znn.
Ditmaal had men het reisdoel uitgestippeld in de kop van onze provincie en de keuze bleek een zeer
gelukkige. In de stille, dromerige
stadjes, zoals Enkhuizen en Hoorn,
waar loemruchtc geschiedenis nog
altijd spreekt, heeft men genoten,
evenals van de wijde polders, waardoorheen men werd gevoerd.
Woensdag 9 september j.l. werd
des morgens om 9 uur gestart.
Ruim 200 Zandvoortse bejaarden
namen aan deze tocht deel, die begunstigd werd door bijzonder fraai
nazomer weer. Natuurlijk waren de
burgemeester en diens echtgenote
aanwezig om een goede reis toe te
wensen waarvoor elke bus persoonlijk werd bezocht.
Via Elswoud, Bloemendaal, Santpoort, door de Velser tunnel werd
de Noordzeekust gevolgd Door Castricum, Bakkum, Egmond ging het
eerst naar Bergen, waar om half
elf in „Dumvermaak" de eerste koffie gretig aftrek vond. Ook hier
waren de burgemeester en zrjn echtgenote weer aanwezig.
Om elf uur werd de reis langs de
Hondsbosse zeewering
voortgezet
naar den Helder. Bij het passeren
van verschillende dorpen vielen op
deze route de fraaie boerderijen en
het lieflijke van het landschap de
aanwezigen bijzonder op. Vervolgens van den Helder langs het
IJselmeer naar Enknuizen, waar om
half twee de lunch werd gebruikt
in café „de Meermin". Van de gelegenheid, om het aangrenzende Zuiderzee-museurn te bezichtigen, werd
na het verorberen van de boterhammen een vrijwel algemeen gebruik gemaakt.
Toen was het reeds half vier geworden en moest de terugtocht
worden aanvaard Via Hooin weid
naar Purmerend gereden, waar men
nog eens uitstapte voor het gebruiken van de thee, waai na via de
Zaanstreek de Velser tunnel en de
Zeeweg om half zeven Zandvoort
weer werd bereikt, waar het diner
gereed stond m hotel Bouwes. Ook
hieraan werd door Mr. van Fenema
met echtgenote deelgenomen. De
heer H. Hildering, voorzitter van het
comité verwelkomde beiden, roem-

de de hartelijke interesse die zij
steeds voor de Zandvoortse bejaarden tonen en bood mevrouw van
Fenema fraaie bloemen aan
Ook thans weer liet de burgemeester zich niet onbetuigd en zette
in een geestige speech uiteen, waarom hij en zijn echtgenote zich zo
tot de Zandvoortse bejaarden gevoelen aangetrokken, namelijk, omdat dezen zich zo intensief interesseren voor alles wat Zandvoort betreft Wat dit betreft deed de burgemeester voor zover dit mogelijk
was uit de doeken, wat Zancivoort
in de nabrje toekomst nog te wachten staat
Nadat de heer Hildering allen
had bedankt, die deze dag mogelijk
hadden gemaakt door hun steun,
hetzij financieel of hoe dan ook,
werden de dames, die deze dag hadden geholpen, in de bloemetjes gezet, evenals de collectnces, in welke
waardering en dank ook drie leden
van de afdeling Zandvoort van het
Nederlandse Rode Kruis werden betrokken De comitêleden C Kerkman en H Bos ontvingen van de
voorzitter persoonlijk een fles wijn
als waardering voor hun vele voorbereidend werk
Tenslotte deelde de heer Hildering
nog mede, dat in verband met de
viering van het veertig jarig bestaan
van het comité in 1965 voorbereidingen worden getroffen, hier een
extra feestelijk jaar van te maken
Met grote vreugde werd daarna
nog kennis genomen van de medcdeling, dat de Directie van het Badhotel de Zandvoortse bejaarden
omstreeks Kerstmis een feestmiddag in het hotel zal aanbieden,
waarvan het comité met grote dankbaarheid gebruik hoopt te maken.
K.
TONEELVERENIGING
„OP HOOP VAN ZEGEN"
De Zandvoortse toneelvereniging
„Op hoop van. zegen" zal op zaterdag 21 november as een bezoek
brengen aan Berchem in België en
daar een opvoering verzorgen van
het toneelspel „Ik zeg toch zeker
niks" van Curlh Flatow en Horst
Pilau.
Deze uitvoering kwam tot stand
naar aanleiding van een toneel-uitwisselmg tussen genoemde Zandvoortse toneelvereniging en de toneelvereniging „de Volksstem" te
Berchem, welke laatste vereniging
op zaterdag 31 oktober ia theater
Monopole te Zandvoort een toneelvoorstelling zal geven van een nog
nader bekend to maken stuk
Deze toneeluitwisselmg vindt plaats
op uitnodiging van het comité
„Amateurtoneel Belgie-Nederland",
waarbij zijn aangesloten het Koninklijk Verbond van Vlaamse toneel verenigingen, het Nationaal
Vlaams Christelijk Toneelverbond,
de Federatie van Vlaams Sociahstischo toneelverenigingen in België
en het Werkverband
Katholiek
Amateurtoneel en de Nederlandse
Amateurtoneelvereniging „NATU".

Technisch Bureau FEENSTRA

Danseres

Wij zijn gespecialiseerd in:
.VTOJGD.TTTDO var^af 5 iaar

hadden kostelijke uitgaansdag

/t

Goochelen en marionetten

Aanmelden lessen dagelijks

J

hitoM*titt

Odips & Betty Berkel

Privé: Hogeweg 60 - Tel. 3965 (lot 30 sept. 4700)
Zaal: Hogeweg 42 (ingang Zuiderstraat).

<\fèg 2 5 50

Geen teleurstelling '
De 2-0 nederlaag, die ons eerste
elftal zondag j l m de eerste competitiewedstrijd tegen de Koninkhjke H P. C in Heemstede kreeg
te incasseren was voor mrj pcrsoonlijk noch ontmoedigend, noch teleurstcllend De opgave tegen dit
elftal met een aantal beroepsspelers
m het veld te moeten tieden met
ons elftal, dat als „proef-elftal" zijn
debuut maakte, was wel bijzonder
zwaar en het veroop van de ontmoeting was over het algemeen
toch wel zo, dat we m deze opstelhng een zeker vertrouwen mogen
stellen Trainer en elftalcommissie
zullen aan de hand van deze eerste
wedstrijd zich stellig opnieuw gaan
beraden en we kunnen hun beslissingen verder rustig afwachten
Er was er intussen deze middag
één, die bewees, zijn plaats ten volle
waardig te zijn, dat was doelman
Vlug, aan wie het te danken was,
dat een grotere nederlaag ons bleef
bespaard.
Ik schreef vorige week, te hopen,
dat de onzen er deze competitie m
zouden slagen, het kampioenschap
in de afdeling te veroveren Hier
was vanzelfsprekend de wens de
vader van de gedachte, want we
mogen niet vergeten, dat het bestuur dit jaar de competitie beschouwt als een proefperiode, waarin gezocht en getasu zal worden en
wellicht geëxperimenteerd met vele
nieuwe en jonge spelers, om dan in
de volgende competitie ter gelegenheid van het zilveren jubileum van
Zandvoortmeeuwcn in 1966 zo mogelijk dit jubileum te bekronen met
een overgang naar de eerste klasse
Daartoe worden thans alle krachten ingespannen en als zodanig was
deze eerste wedstrijd zeker bijzonder leerzaam
K

Van 18 t m 24 september
elke avond 830 uur:
KWARTET
GÜNTHER MORITZ

PAKVELDSTRAAT 21

Wegens vakantie
gesloten

w

NSU PRINZ 1000, een auto mef een eigen karakter, representatief voor de zakenme
voor de dames en interessant voor de sportieve jeugd.
Technische-stand? Anno 1965! Alle autotechnische snufjes en de huidige ontwikk
hedendaagse automobielen zijn de nieuwste NSU eiaen
-—
Prestaties: 43 DIN pk • topsnelheid 135 km/u
luchfgekoelde viercylinder NSU-motor met bov
HOTSi BOÜWfS
o.a. de vijfmaal gelagerde krukas.
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Vraagt een p,
Het gehele jaar geopend

's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig ayondy
programma

\

Telef. 2065

-

Haltestraai 57

-

Zandvoort

J

heren haarverzorger

Serie

1964

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

BADHOTEL
.
i

Het nieuwste hotel
aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telefoon 4941

Vr;jdags, zateidags en zondags
830 uur:

Cheese
Town Trio
20% KORTING
op alle
stoomgoeder«n
mits Rpbl-arhl t-n crh.i tlil Itij
«'"PM. W A S S K R I I . n

48 cm. beeld ƒ825,—; , 59 cm beeld ƒ895,—.
Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 99,ƒ 189,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 21-26 SEPTEMBER.

V FR \ F R I . I

KEYSER
K E R K S T R A A T 2« - TFI.. 2B53

Dranken bestellen? O AA O
Brokmeier bellen! L\J\JL
VOOR VERSE ZEEVIS
Vishandel

Duivenvoorden
Haltestraat 49 - Telcf. 2261
Doorlopend geopend.

Taxi 26OO
is toch betert

Radiatoren en
Plintverwarming
,TECHNISCH WERK»

Ons VISRESTAURANT is
uitsluitend donderdags, vrijdags, zaterdags en zondags
geopend.

Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Bar-Cabai et-Dancmg

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!

SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.
Vanaf heden kunt U weer
telefonisch afspreken.

's Maandags gesloten.
WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
van 28 sept. t.m. maandag 12 okt.

vanaf 12 september
Iedere vrijdag, zateidag en
zondag het fameuze
Televisie-Radio
DANS- EN SHOWORKEST

Meteoor-kwartet

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

-

ERRES

-

BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio, en televisietoestellen.

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914
•

Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

MONOPOLE
VRIJDAG 11 SEPTEMBER - 8 UUR

EEN BED VOOR TWEE

WIJ ONTVINGEN
'N GEHEEL NIEUWE SORTERING:

met Thomas Fritsch - Daliah Lavi - Martin
Held - Marie Versini. Bekroond met de „Ernst
Lubitsch" prijs voor de beste komische film.
Galant, geestig en frivool!
Toegang 18 jaar.

, Wandlampen
Kronen
Staande schemerlampen
' Bureaulampen
; Slaapkamerverlichting

ZATERDAG 12 en ZONDAG 13 SEPT. 8 UUR

Eddïe schiet met scherp
met Eddie Constantine - Carla Marlier - Titos
Vandis, Opwindende sensatie op de Balkan!
In Cinemascopc.
Toegang 14 jaar.
ZONDAG 13 SEPTEMBER -

N-HT

2.30 UUR

Komt U eens vrijblijvend kijken bij de
SPECIAALZAAK VOOR VERLICHTING:

Hochzeitsnacht i m Paradies

Fa. Schuilenburg

met Peter Alexander - Waltraut Haas - Marika
Rökk e.v.a. Een uitbundige operettefilm in
kleuren! U lacht tranen om de komische verwikkelingen van een verstoorde huwelijksnacht.
Toegang alle leeftijden.

GROTE KROCHT 5—7 - TELEF. 2974

*Têé 25S0
Wegens vakantie
gesloten

NSU PRINZ 1000, een auto met een eigen karakter, representatief voor de zakenman, elegant
voor de dames en interessant voor de sportieve jeugd.
Teclinische-stand? Anno 1965! Alle autofechnische snufjes en de huidige ontwikkeling van
hedendaagse automobielen zijn de nieuwste NSU eigen.
Prestaties: 43 DIN pk • topsnelheid 135 km/u • acceleratie van 0—80 km/u in 12,5 sec •
'uchfgekoelde viercylinder NSU-motor met bovenliggende nokkenas en solide bouw zoals
.a. de vijfmaal gelagerde krukas.

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p.kgf. Tijdschriften 4,
kranten 5 et., karton 3 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 55 et.; roodkoper ƒ 1,85; geelkoper ƒ 1,30.
alles per kg. Tapüt en gewatt. deken 8 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

'

van 14 tot en met 26 SEPTEMBER

H. LANSDORP
Kerkstraat 33

-

Horloger -

Telefoon 2359

Uit voorraad leverbaar! Vraagt een proefrit bij:

Automobielbedrijf Jac. Versteege en Zn.
PAKVELDSTRAAT 21

TELEFOON 2323

Wegens vakantie gesloten
van 14 tot 28 SEPTEMBER.
Zaterdag: 12 september om. 5 uur gesloten.

Z A N D V O O R T IS G O E D K O P E R DAN U D E N K T

Kom eens kijken
naar onze nieuwe

SHOWROOM-ETALAGE
voor televisie en radio
Het is de moeite waard - Nog nooit gezien in Zandvoort
mt«T ï""'W?1TC«Tfl 59 cm beeld, type 1965
• •• l • f_ l* l ^ • •• Grote a-symetrische notenkast
X ClJJJCl If Jikl J.J.J Bij ons * ƒ 995 _

ETloïno AC&UlW
vaflisi'e
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O
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5 buizen lichtnet

VAKANTIE
SLUITING

HALTESTRAAT 45

Ruilbeurs
,,<•

Grote RADIO ÜÏÏSt

198.-

GROTE RADIO-GRAMOFOON-COMBINATIE

ƒ 448-

Lage prijzen-enorme keuze
en uitstekende service „op de koop toe!"

Eerste avond gratis entree. De volgende woensdagavonden' volwassenen 25 et., kinderen 10 et.

van maandag 7 t.m. zaterdag 19 september:

Gebr, Burger, Haltestraat 3
Gebr. Kreijger, Stationsstraat 12
J. J. Spiers, Haltëstraat 3O
S* Tump, Kleine Krocht l

De winteravonden
naderen weer!
Maak ze gezellig en lees eens een boek.
Onze BIBLIOTHEEK werd opnieuw uitgebreid
met de nieuwste werken.
Ook voor al Uw schoolbenodigdheden:
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

GESLOTEN:

KOPER-KOREMAN

van maandag 21 september t.m. zaterdag 3 oktober:

DISCOTARIA
WINKELGALERIJ THORBECKESTRAAT 15 - TELEFOON 3378

blijf jong... blijf fit.»
DIRK VAN DEN BROEK's SUPERMARKT
vraagt op korte termijn

fiets!

TOLWEG 18 - TELEF. 4321

D. Boon, Schoolstraat 3
C. van Eldik, Haltestraat 12
H. van Eldik, Jan Steenstraat l b
A. J. Vreeburg, Haltestraat 45

LET OP!
Feestaanbieding
Erkende rijschool
„WELTEVREDEN"
, Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan
onzer rijschool in september willen wij
U laten profiteren van onze aanbieding.
Hij of zij, die zich vóór 15 sept. a.s. bij ons
laten'inschrijven om met de uiterst soe'pele SIMCA' 1000 een rijopleiding te volgen, alsmede onze gemakkelijke theorielessen, gegeven door een N.B.A. gedipl. en
Rijksgedipl. Instructeur, krijgen de eerste
tien lessen voor ƒ 75,- (normaal ƒ 85,-).
Stuur heden nog onderstaande bon ingevuld in en smaak het genoegen van
auto-rijden.

a. net en accuraat meisje
(min. 18 jr.) voor bediening van de cassa;

b. flinke jongen
(min. 16 jr.) voor bijhouden van magazijn
en bijvullen winkel.
Prettige \verkkring, verkorte werkweek,
goed salaris.
Soll. aan ons adres Kerkstraat 19 ' (tel 3643);
na 18 uur: 3811 (Hr. A. Verlaan).

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et.; kranten 6 et.; plat karton en tij dschr. 4 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
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et.; lood 60 et.;
zink 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
VVti zijn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

Bakencssergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bij
geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

Steeds méér mensen ontdekken, dat In de verkeersdrukte
van vandaag en voor de vrije
weekends de flets onmisbaar
is! Fietsen gaat veilig en
vlug. Fietsen is gezondl
Kies bij ons uit een rulma
sortering de flets naar uW
eigen smaak

RÜwielhandel
JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstr. 21 - Tel. 2323

TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ19,—. BW afname
24 stuks 20°/o korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ 12,50.
Zaalstoelen
ƒ 9,50
Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS
Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947408.

Wegens vakantie gesloten
van 21 SEPTEMBER t.m. 4 OKTOBER.

>

Boekhandel Lorenz
Haltestraat 13

10 Rijlessen voor f 75,De eerste les wil ik ontvangen op (datum
invullen s.v.p
j v.m./n.m.
uur

DOE EEN GOEDE KEUZE!

Wens wel/niet afgehaald te worden.
Naam:
Adres:
'
Woonplaats:
Tel
Handtekening:

HOOGSTE KWALITEIT
TEGEN LAAGSTE PRIJS i
dat ia het devies van:

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

BA B YH U IS, GROTE KROCHT

wegens vakantie gesloten
van 15 SEPT. - 3 OKTOBER.

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS

WOENSDAG 16 SEPTEMBER van 7 tot
10 uur, in Herv. Jeugdhuis, Kerkplein
(achter de kerk).

Alle verzamelaars van postzegels, speldjes,
suikerzakjes etc. welkom.

GESLOTEN:

898.-

T.V. als boven in fraai salonmeubel met deuren.
Bij ons geen ƒ 1295,— maar

Fa. J. van Duivenboden

WiJFI0l1

Inzenden in gesloten enveloppe of plak,
het op een briefkaart aan RIJSCHOOL
WELTEVREDEN, Dr. C.A. Gertaestraat 99
Zandvoort
Telefoon 2294

Onze sortering vleeswaren is enorm.
Voor kwaliteitsvlees, vet of mager,
D. BOON UW SLAGER! . . .

611

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 215,0
- TELEFOON 223 4

Q 6 d l SU 11 CC f d !

AN DVO ÖRT:

Langs de vloedlijn

IEUWSBIA

25e Jaargang no. 10

Hot geloof, dat men net zo
oud is als men zich voelt is
verantwoordelijk
voor heel
wat verrekte spieren, om van
erger maai- met te spreken.
H. F. Ellis

18 september 1964

..TREKT UNIETAEN WAT VEDER SEGttT - MAER DOET DAT BILLIJK 15 EN RECHT!"

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,--, franco per post f7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

badbotet

Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l, Tel. 4941

Geopend 's zaterdags en 's zondags van 3-7 en 8-2.30 uur
Overige dagen van 5-2 uur.

HOTEL BOUWES
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend
Van 18 t.m. 24 september
elke avond 8.30 uur:
KWARTET
GÜNTHER MORITZ
In ons internationale caberet
en variété-programma:

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Odips & Betiy Berkel
Goochelen en marionetten

Erika Violanty

Technisch Bureau FEENSTRA

Danseres

Geen teleurstelling ""
De 2-0 nederlaag, die ons eerste
elftal zondag j.l. in de eerste competitiewedstrijd tegen de Koninklijke H. F. C. in Heemstede kreeg
te incasseren was voor mij persoonlijk noch ontmoedigend, noch teleurstcllend. De opgave tegen dit
elftal met een aantal beroepsspelers
in het veld te moeten treden met
ons elftal, dat als „proef-elftal" zijn
debuut maakte, was wel bijzonder
zwaar en. het veroop van de ontmoeting was over
het algemeen
toch wel zo, dat we in deze opstelling een zeker vertrouwen mogen
stellen. Trainer en elftalcommissie
zullen aan de hand van deze eerste
wedstrijd zich stellig opnieuw gaan
-beraden en we kunnen hun beslissingen verder rustig afwachten.
Er was er intussen deze middag
één, die bewees,^ zijn plaats ten volle
waardig te zijn, dat was doelman
Vlug, aan wio het te danken was,
dat een grotere nederlaag ons bleef
bespaard.
Ik schreef vorige week, te hopen,
dat de onzen er doze competitie in
zouden slagen, het kampioenschap
in de afdeling te veroveren. Hier
was vanzelfsprekend de wens de
vader van de gedachte, want we
mogen niet vergeten, dat het bestuur dit jaar de competitie beschouwt als een proefperiode, waarin gezocht en getast zal worden en
wellicht geëxperimenteerd met vele
nieuwe en jonge spelers, om dan in
de volgende competitie ter gelegenheid van het zilveren jubileum van
Zandvoortmeeuwon in 1966 zo mogelijk dit jubileum te bekronen met
een overgang naar' de eerste klasse.
Daartoe worden thans alle krachten ingespannen en als zodanig was
deze eerste wedstrijd zeker bijzonder leerzaam.
K.

,WURF-PRAET'

WTILLÜM v.d. WURFF: ^
'k ben elke dag 'n paer uur
kwait om me kossie Op te
scharrele.

hadden kostelijke uitgaansdag
Ook dit jaar heeft het „Comité
Zandvoortse bejaarden" zich weer
tot het uiterste ingespannen, om de
jaarlijkse uitgaansdag voor degenen
die „op -leeftijd zfón of geraken"
weer tot een onvergetelijke dag te
maken. Dat is niet eenvoudig. Want
men dient er rekening mee te nouden dat de verwachtingen voor zulk
een dag telkens opnieuw hoog gespannen zijn en dat men er zich reeds
weken van tevoren op verheugt,
want er zijn onder degenen die
meegaan velen, die deze dag als de
enige kunnen tellen die zy elk jaar
buiten onze gemeentegrenzen doorbrengen. Men denkt over dit werk
dikwijls zo licht, doch het eist een
eorme voorbereiding waarvoor we
dit comité, dat geheel belangeloos
dit werk verricht, niet dankbaar
genoeg kunnen zyn.
Ditmaal had men het reisdoel uitgestippeld in de kop van onze provincie en de keuze bleek een zeer
gelukkige. In de stille, dromerige
stadjes, zoals Enkhuizen en Hoorn,
waar loemruchte geschiedenis nog
altijd spreekt, heeft men genoten,
evenals van de wijde polders, waardoorheen men werd gevoerd.
Woensdag 9 september j.l. werd
des morgens om d uur gestart.
Ruim 200 Zandvoortse bejaarden
namen aan deze tocht deel, die begunstigd werd door bijzonder fraai
nazomer weer. Natuurlijk waren de
burgemeester en diens echtgenote
aanwezig om een goede reis toe te
wensen waarvoor elke bus persooniyk werd bezocht.
Via Elswoud, Bloemendaal, Santpoort, door de Velser tunnel werd
de Noordzeekust gevolgd. Door Castricum, Bakkum, Egmond ging het
eerst naar Bergen, waar om half
elf in „Duinvermaak" de eerste koffie gretig aftrek vond. Ook hier
waren de burgemeester en zijn echtgenote weer aanwezig.
Om elf uur werd de reis langs de
Hondsbosse zeewering voortgezet
naar den Helder. Bij het passeren
van verschillende dorpen vielen op
deze route de fraaie boerderijen en
het lieflijke van het landschap de
aanwezigen bijzonder op. Vervolgens van den Helder langs het
IJselmeer naar Enkhuizen, waar om
half twee de lunch werd gebruikt
in café „de Meermin". Van de gelegenheid, om het aangrenzende Zuiderzee-museum te bezichtigen, werd
na het verorberen van de boterhammen een vrijwel algemeen gebruik gemaakt.
Toen was het reeds half vier geworden en moest de terugtocht
worden aanvaard. Via Hoorn werd
naar Purmerend gereden, waar men
nog eens uitstapte voor het gebruiken van de thee, waarna via de
Zaanstreek de Velser tunnel en de
Zeeweg om half zeven Zandvoort
weer werd bereikt, waar het diner
gereed stond in hotel Bouwes. Ook
hieraan werd door Mr. van Fenema
met echtgenote deelgenomen. De
heer Hi Hildering, voorzitter van het
comité verwelkomde beiden, roem-

de de hartelijke interesse die ,zij
steeds voor de Zandvoortse bejaarden tonen en bood mevrouw van
Fenema fraaie bloemen aan.
Ook thans weer liet de burgemeester zich niet onbetuigd en zette
in een geestige speech uiteen, waarom hij en zijn echtgenote zich zo
tot de Zandvoortse bejaarden gevoelen aangetrokken, namelijk, omdat dezen zich zo intensief mteresseren voor alles wat Zandvoort betreft. Wat dit betreft deed de burgemeester voor zover dit mogelijk
was uit de doeken, wat Zandvoort
in de nabije toekomst nog te wach'ten staat.
Nadat de heer Hildering allen
had bedankt, die deze dag mogelijk
hadden gemaakt door hun steun,
hetzij financieel of hoe dan ook,
werden de dames, die deze dag hadden geholpen, in de bloemetjes gezet, evenals de collectrices, in. welke
waardering en dank ook drie leden
van de afdeling Zandvoort var* het
Nederlandse Rode Kruis werden betrokken. De comitéleden C. Kerkman en H. Bos ontvingen van de
voorzitter persoonlijk een fles wijn
als waardering voor hun vele voorbereidend werk.
Tenslotte deelde de heer Hildering
nog mede, dat in verband met de
viering van het veertig jarig bestaan
van het comité in 1965 voorbereidingen worden getroffen, hier een
extra feestelijk jaar van te maken
Met grote vreugde werd daarna
nog kennis genomen van de mededeling, dat de Directie van het Badhotel de Zandvoortse bejaarden
omstreeks Kerstmis een feestmiddag in het hotel zal aanbieden,
waarvan het comité met grote dankbaarheid gebruik hoopt te maken.
K.

Telef. 2065 - Haltestraat 57

's Zondags Matinee van 3-6
.y uur, met volledig avondprogramma.

V

i

/
heren haarverzorger

Serie

1964

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

BADHOTEL
Het nieuwste hotel
aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telefoon 4941
Vrijdags, zaterdags en zondags
8.30 uur:

Cheese
Town Trio

48 cm. beeld ƒ825,-; , 59 cm. beeld ƒ 895,-.
Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren / 49,95; in chroom ƒ 53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

nt toch ook rrUmril m
>-ITI:- Mji. ni !

2O% KORTING
op alle
stoomgoederen
mits crlirarhl t-n crli.i il-l hij
1'TtFM \ Y A t S K R I I , n

ƒ 189,/ 99>PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 21-26 SEPTEMBER.

VKR \FKI.F

KEYSER
K E R K S T R A A T 26 - TFI.. 2t»53

Dranken bestellen? OfUY)
Brokmeler bellen! L\jOL
VOOR VERSE ZEEVIS

TONEELVERENIGING
„OP HOOP VAN ZEGEN"
De Zandvoortse toneelvereniging
„Op hoop van zegen" zal op zaterdag 21 november a.s. een bezoek
brengen aan Berchem in België en
daar een opvoering verzorgen van
het toneelspel „Ik zeg toch zeker
niks" van Curth Flatow en Horst
Pilau.
Deze uitvoering kwam tot stand
naar aanleiding van een toneel-uitwisseling tussen genoemde Zandvoortse toneelvereniging en de toneelvereniging „de Volksstem" te
Berchem, welke laatste vereniging
op zaterdag 31 oktober in- theater
Monopole te Zandvoort een toneelvoorstelling zal geven van een nog
nader bekend to maken stuk.
Deze toneeluitwisseling vindt plaats
op uitnodiging van het comité
..Amateurtoneel België-Nederland",
waarbij zijn aangesloten het Koninklrjk Verbond van Vlaamse toneel verenigingen, het Nationaal
Vlaams Christelijk Toneelverbond,
de Federatie van Vlaams Socialistisohc toneelverenigingen in België
en het "Werkverband Katholiek
Amateurtoneel en de Nederlandse
Amateurtoneelvereniging „NATU".

- Zandvoort

Taxi 26OO
is toch betert

Vishandel

Duivenvoorden
Haltestraat 49 - Telef. 2261
Doorlopend geopend.

Radiatoren en
Plintver war ming
/TECHNISCH WERK'

Ons VISRESTAURANT is
uitsluitend dondcrdags, vrüdags, zaterdags en zondags
geopend.

Bar-Cabaret-Dancing

CARAfttiELLA

l/ooe d& nieuwste

Stationsplein - Zandvoort

Dansen S

SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.
Vanaf heden kunt U weer
telefonisch afspreken.

Thorbeckestraat 19, tel. 3270

's Maandags gesloten.
WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
van 28 sept. t.m. maandag 12 okt.

vanaf 12 september
ledere vrijdag, zaterdag en
zondag het fameuze
Televisie-Radio
DANS- EN SHOWOBKEST

Meteoor-kwartet

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
,
Zondag a.s. 10 en. 7 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne.
7.30 uur: Ds. C. W. de Bruijnevan Waarder (Huis in de Duinen).
(Uitsl. voor bewoners tehuis).

ïs de Herfst-collectie

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds". M. C. Donj van Halfweg.
19 uur: Dienst voor de aanvang
van het winterjeugdwerk.

o.a. Clark's vachtlaarzen aangekomen!
VERBETERDE
KLEURCARBOL1NEUM
Annex reparatieafdeling.
GROTE KROCHT, doch nu aan de overzijde!

PAROCHIE H. AGATHA
HH. Missen op zondag: 7.30, 9.30
(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Missen te 7.30 en 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8 en 11 u.
In de week om 8 uur.

Verkrijgbaar bij: J. Slagveld,
HOUT- EN BOARDHANDEL .CENTRUM'

naast dr. Flieringa,, - Brederodestraat l
Telef. Winkel 2963 - Privé 2897
FRONTALE BOTSING

De 56-jange hr. E , wonende te
Zandvoort, kwam donderdagmorgcn omstreeks 8 uur op de hoek
Pakveldstraat-Haltcstiaat, rijdende
op z'n fiets, frontaal in botsing met
een bestel-auto, bestuurd door een
36-jange chauffeur uit Gouda.
Veimoedelijk raakte hij van

NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15.

schrik de macht over z'n stuur
kwijt. Na eerste hulpverlening door
dokter Mol, werd hij met een vrij
ernstige wond aan het achterhoofd
en een hersenschudding naar het
Grote Gasthuis m Haarlem overgebracht. (De ambulance uit Haarlem
was 12 minuten na melding van
dit ongeval ter plaatse).

Begrafenissen

-

Crematie'!

Rouwkamer /

JAC. KOPER

DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872
Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel
vrijblijvend.

Wij mochten in Gods handen
overgeven onze lieve Man en
zorgzame Vader

Willem van Wijk
in de leeftijd van 64 jaar,
W. H. van Wijk-'
van Leenen
Roei •
Frans
Jan

Vraag proefrit bij:

N.V. A U T O B E D RIJ F

PARALLELWEG 32

VAN YPEREN
Z A N D V O O R T

Dansen!
\

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

//

Begin oktober starten wij met onze

danscursus
voor beginners en gevorderden

Er kunnen, nog enkele ECHTPAREN en enige
JONGELUI worden ingeschreven.
KLASSIEKE EN MODERNE DANSEN
onder leiding van gediplomeerd dansleraar.
Gezellige, prettige sfeer.
„^ ' „ Breek er eens een avondje uit en ga DANSEN!'
Alle inlichtingen ontvangt U in:

Boul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

Zandvoorts enige volledige
rijschool
N.S.U. Prinz.4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.
BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

JTkCi "•

Heeft Uw hond
last van zijn huid,
verharen, exzeeml
Geef hem een vakkundige behandeling!
KNIPPEN, SCHEREN, PLUKKEN.

De klap op de vuurpijl! .
1ste SOORT JAMES GRIEVE
EXPORT TOMATEN
JUTTE PEREN

l'/» kg. 69 et.
l'/j kg. 99 et.
l V» kg. 99 et.

Zie verder onze fantastisch lage groenteprijzen.
Zaterdag 19 september gaan wij om 4 uur met
vakantie en HEROPENEN OP DONDERDAG
8 OKTOBER ONZE DAN GEHEEL GEMODERNISEERDE GROENTE EN FRUITHAL.

Uitsluitend bij U aan huis.

Mej. R. Cohen
Emmaweg 10 - Telef. 2844

PATISSERIE THEL1A
Thorbeckestraat 5 - Telefoon 3390

ZANDVOORTSE
GROENTE. EN FRUITHAL
DIACONIEHUISSTRAAT

9-

wegens vakantie GESLOTEN
van 20 september t.m. 13 oktober.

TELEFOON 4752

De winterregeling is ingegaan,
Maar trekt U zich daar niets van aan,
Want wij helpen, aetzij vroeg of laat
U naar wens met de automaat!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

Reisbureau Kerkman
Telefoon 2214 - Haltestraat 63
Telefoon 3399 - Kostverlorenstraat l
Dinsdag- 29 september naar de

Snip en Snap-Revue
Voor Uw drukwerk:

Plaatsen (incl. bus) ƒ 10,- per persoon.
Maandag 5 oktober naar de

*

Drukkerij Van Petegem & Zn.

Ifsrevue „Holiday on Ice"

Kerkstraat 28

met SJOUKJE DIJKSTRA.
Plaatsen (incl. bus) ƒ 10,- per persoon.

-

Telefoon 2793

In beide gevallen vertrek om 6.45 uur n.m.
Spoedige opgave is gewenst!

«LEBRU
POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)
Wij zijn zeer j u i m gesorteerd in Dames en
Heren suède jasjes, Heren suède vesten en Antikavesten. Alle suède en Nappa knopen.
Prachtige uni kleuren SHAWLS
ƒ 2,95
ANKLETS in de kleuren marine en zwart ƒ 1,95
NON RUN KOUSEN
MICRO MESH, voor slechts
ƒ0,89
WEEKENDTASSEN.
TIENERTASSEN
SCHOOLTASSEN, van
ƒ 5,50
Wegens vakantie zün wy vanaf 18 sept. t.m.
3 oktober van 9.00 tot l uur en van 14 tot 17
uur geopend.
UW ADRES

«LEBRU»

Kip of wild bestellen
even bellen 2358!
Braadkuikens
ƒ 2,25 p. '/• kg.
Braadstukken
ƒ 2,50 p. »/8 kg.
Soepkippen
ƒ 1,75 p. '/« kg.
Poulardes
ƒ 2,25 p. '/> kg.
Soeppoulet
ƒ 1,75 p. '/» kg.
Picpkuiken
ƒ 2,25 p. </a kg.
WILDE EENDEN, vanaf
ƒ3,VERSE KIP AAN 'T SPIT.
EIEREN ZO VAN DE BOER:
Grote 10 voor ƒ1,70.
Kleine 10 stuks ƒ1,35
Beleefd aanbevelend,

POELIERSBEDRIJF
CAS VAN BENTEN
Stationsstraat 2A - Zandvoort - Telef. 2358
's Maandags de gehele dag gesloten!

VS

*CJÖI.1W V V/v/*• b

" •~•'• *•

"• -•"-o-

door de restauratiecommissie in samenwerking met de Kerkvoogdij
om te komen tot een zo spoedig
mogelijke absoluut noodzakelijke
restauratie van het interieur van de
Hervormde kerk aan het Kerkplein,
heeft tot een verrassend en door
niemand verwacht resultaat geleid.
Voor deze restauratie bleek een bedrag noodzakelijk van ƒ 125.000,—.
Medegedeeld werd tijdens deze bijeenkomst, dat enkele kapitaalkrachtige inwoners van de gemeente een
garantiefonds hadden gesticht onder voorwaarde, dat voor elke duizend gulden door de gemeenteleden
eenzelfde bedrag zou worden gestort. Spontaan brachten de aanwezigen daarop een bedrag van niet
minder dan ƒ 37.500,- bijeen, zodat
tezamen met deze indrukwekkende
opbrengst, die grote blijdschap
bracht, de restauratiecommissie
thans over een bedrag van ƒ 75.000,beschikt plus ƒ 10.000,-, die men
reeds in kas had, zodat een totaalbedrag van ƒ 85.000,— thans aanwezig is. Met de inv/endige restauratie,, volgens een ontwerpplan van
de Zandvoortse architect Van Oostrum zal dan ook direct worden
aangevangen.
Een twintigtal huisbezoekers gal
zich op, om de deze avond niet aanwezige gemeenteleden te bezoeken,
zodat men gegronde hoop koestert,
dat binnen afzienbare tijd het gehele voor de restauratie benodigde
bedrag van ƒ 125.000,- bijeen zal
zijn.
HERVORMDE JEUGDVER.
„DE VLIEGENDE SCHOTEL"
De Hervormde jeugdvereniging
„De Vliegende Schotel" belegt zaterdagavond a.s. in het Hervormde
jeugdhuis, ter aanvang van het
winterseizoen een algemene ledenvergadering. Het bestuur zal een
verslag uitbrengen over het afgelopen seizoen, terwijl een nieuw
bestuur zal worden gekozen. Daarna zullen de plannen voor het komende winterseizoen worden besproken, waaronder de viering van
het tienjarig bestaan op 10 februari 1965. Tenslotte stelt het bestuur
voor met ingang van 19 september
1964 de contributie op ƒ 3,50 per jaar
vast te stellen.
Uit het financieel jaaroverzicht
blijkt, dat met een totaalbedrag
van ƒ 4161,35, een reservering voor
het komende lustrum van ƒ 500,—
en een batig saldo van ƒ 556,13 een
sluitende rekening werd bereikt. De
begroting voor het komende seizoen
werd vastgesteld op ƒ 4800,—.
E.H.B.O.-CURSUS
Ook het komende winterseizoen
zal de de afdeling Zandvoort van
het Nederlandse Rode Kruip weer
een cursus E.H.B.O. organiseren op
donderdagavond in Hotel Keur aan
de Zeestraat, voor het eerst op
l oktober. Als docent zal optreden
dokter R. Drenth te Zandvoort, geassisteerd door de heer A. Loos.
Het volgen van deze cursus is gratis. Men kan zich aanmelden bij het
secretariaat van de afdeling Oranjestraat 14 en bij de heer A. Loos,
J. P. Heyeplantsoen 4.

* daal en C? J: M. van Hoiick *
Merel, d. van C. van Duijn en A.
van Egmond. Anthonie P. J., z.
van J.Verburg en M.J.H. Hommes.
Ondertrouwd:
P. J. Steenman en G. C. Paap.
R. Jochems en H. Tijl.
NIEUWE AUTO
C. Brouwer en, M. A. J. Groebe.
Het automobielbedrijf Jac. VerJ. S. Kiewiet en C. B. de Vreng.
steege & Zn., gevestigd aan de PakH. Zorge en P. N. Bakker.
veldstraat No 21, is een van die
Gehuwd:
Zandvoortse bedrijven, dat de laatJ.A. de Jong en F.J.M. Akerboom.
ste jaren steeds meer de aandacht
Fr. PI. v.d. Wateren en P. Zeeman
trok.
(beiden wonende te Alkmaar).
Onder de energieke leiding van
M. M. de Baar en T. Harms. *
de drie gebroeders ontwikkelde dit
P. M. H. Wagner en E.H.J. de Wit
garagebedrijf zich de laatste jaren
(beiden wonende te Stuttgart).
in steeds grootser vorm. De verT. van Bergem en M. B. Vink. koop van rijwielen werd gevolgd
A. W. Nehls en L. M. v.d. Werff
door die van bromfietsen, waarin
(beiden wonende te Amsterdam).
men thans hier een welhaast ongeOverleden (buiten de gemeente):
lofleijke sortering van alle merken
Maria M. Gerriessen, 50 jr., geh.
ziet. Men verbouwde het oude
met C. J. van der Vorm.
garagebedrijf en breidde' uit_ met
enkele aantrekkelijke showrooms,
H O O G W A T E R
(
waarna men zich ook ging toelegsept.:
Strand!
gen op de verkoop van automobieH.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
len. De keuze viel op de' comfor20 2.43 10.30 15.06 23.- 6.30,-lS.OO
tabele en economisch eveneens zeer
21 3.20 11.— 15.40 23.30 7,00-13.30
aantrekkelijke N.S.U. Prinz 600 en
22 3.53 12.— 16.15 24.-~ 8.00-14.00
men wist er — mede dank zij in23 4.29 12.30 16.49 24.30 8.30-14.30
tensieve en enthousiaste propaganda
24 5.02 0.30
17.511 13.— 9.00-15.30
een groot afzetgebied voor te vin- 25 5.38 1.—17.58 13.30 9.30-16.00
den.
26 6.19 2.-18.37 14.— 10.00-16.30
Deze week introduceerde dit
Samengesteld door P.v.d.M!je KCzn.
automobielbedrijf de nieuwste aanwinst van N.S.U., de N.S.U. Prinz
VOOR HEN DIE DAMMEN
1000, die opnieuw een grote voorHier- zijn we weer met het wel
uitgang betekende. Vol trots toonde
en wee van de Zandvoortse Dammen ons deze personenwagen,
club. De competitie draait nog wel
waarin alle nieuwste autotechniet op volle toereu, maar de eerste
nische snufjes werden toegepast.
uitslagen zijn toch alweer bekend.
Tijdens de proefrit, die'we ermee
En wat voor uitslagen, zeer verrasmaakten, kon zeker worden vastsende b.v. tussen Koper en Koekegesteld, dat hier één ideale wagen
ma, die Koper op zeer mooie wijze
werd geproduceerd, l Een fraai mowist te winnen, verder de knappe
del in de kleine klasse, gemakkelijk
zege van Ovaa op Van der Werff.
parkeerbaar en met een topsnelZulke uitslagen zo in het begin van
heid van 135 km. per uur en een
de competitie zijn leuk.
acceleratie van O tot 80 km. in ruim
Hier volgen de uitslagen:
12 seconden. De^fraaie, eenvoudige,
C. Draijer sr. - J. van Dijk 2-0
dwars gemonteerde motor achterin
L.J. v.d, Werff - K. Koning 2-0
is* een viercylinder luchtgekoelde
E. Fransen - Th. t. Wolbeek 1--1
N.S.U.-motor met bovenliggende
P. Verstoege - A. Hoëkema afg.
nokkenas en een bouw, die door de
C. Draijer jr. - M. Weber
2-0
soliditeit
vrijwel
onverslijtbaar
J. Ovaa - M. J. Klatser '
2-0
lijkt.
J. Schuiten - C. Draijer jr. 0-2
Moge dit nog jonge, maar veelC. Draijer sr. - E. Fransen
2-0
belovende automobielbedrijf met
Th. ter Wolbeek - M. Weber 1-1
deze fraaie en doelmatige N.S.U.
A, Hoëkema - J. Koper
0-2
Prinz 1000 evenveel succes boeken
J. Ovaa - L. J. v.d. Werff
2-0
bij de verkoop als dit met de 600
P. Versteege - J. van Dijk
1-1
cc. het geval is.
C. Draijer jr. - M. J. Klatser 2-0
BU feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

Vraagt naar

ontspiegelde brilleglazen
Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien
TELEF. 2174 - HALTESTBAAT 5

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

ERRES

BLAUPUNKT

Electro-Radio
Technisch Bureau

Koelkasten - Stofzuigers

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio, en televisietoestellen.

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914
Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM
WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

"" "Wij vragen voor spoedige indiensttreding:

flink echtpaar
of 2 vrouwen
voor het dagelijks schoonhouden van een school
in Zandvoort. Br.: Nassaulaan 32, Haarlem.

Lompen 30 et; kranten 6 et.; plat karton en tijdschr. 4 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et.; lood 60 et.;
zink 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,- tot ƒ 15,- per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
Wfl zijn elke dinsdag in Zandvoort!

DE STICHTING „HUIZE STERRE, DER ZEE",
Hogeweg 82 te Zandvoort, vraagt:

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bij
geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

verpleeghulpen
(zo mogelijk intern).
Salaris ƒ90,- bruto per week + vakantietoelage.
Aanmelden bij de directrice. ,

GEVRAAGD per 12 oktober:

De winteravonden
naderen weer!

'«-"

Maak ze gezellig en lees eens een boek.
Onze BIBLIOTHEEK v/erd opnieuw uitgebreid
met de nieuwste werken.
Ook voor al Uw schoolbenodigdheden:

„" winkeljuffrouw
liefst enigszins met vak bekend.
•, Tevens voor de lunchroom. '
5 daagse werkweek.
PATISSERIE THELIA
Thorbeckestraaf 5 - Telefoon 3390

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

~

f e koop gevr. te Zandvoort:

f lat of woonhuis
s-

r

vrij te aanvaarden, v. inwoner van Zandvoort.
i Brieven onder no. 18-9 bureau van dit blad.

KOPER-KOREMAN
'
NSU PRINZ 1000, een auto met een eigen karakter, representatief voor de zakenman, elegant
voor de dames en interessant voor de sportieve jeugd.
Technische-stand? Anno 1965! Alle autotechnische snufjes en de huidige ontwikkeling van
hedendaagse automobielen zijn de nieuwste NSU eigen.
Prestaties: 43 DIN pk • topsnelheid 135 km/u • acceleratie van O—80 km/u in 12,5 sec •
luchtgekpelde viercylinder NSU-motor met bovenliggende nokkenas en solide bouw zoals
o.a. de vijfmaal gelagerde krukas.

Jeugd en ouderen van Zandvoort
De jeugdverenigingen van de Herv. Gemeente
van Zandvoort nodigen U uit tot bijwoning
van de

bijzondere dienst
op zondagavond 20 september a.s. om
7 uur in de Hervormde kerk.
Veel zang, kort woord van Ds. C. de Ru en van
Mej. A.Brokmeijer, lid van de Vliegende Schotel

Vraagt een proefrit bij:

MONOPOLï
Wegens vakantie
gesloten
tot en met vrijdag 25 september

<7è/. 2550

Wegens .-..
vakantie
gesloten
zijn wij nog

tot en met ZONDAG 20 SEPTEMBER.
Vanaf maandag 21 september hopen wij U weer
tot volle tevredenheid te mogen bedienen.»

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

PHILIPS

-

TELEFOON 2060

U zit bij de Olympische
Spelen steeds op dé
beste plaats'
met PHILIPS TELEVISIE

Automobielbedrijf Jac. Versteege en Zn.
PAKVELDSTRAAT 21

Sport- en Jiu-Jitsu - Judo Instituut

WIM BUCHEL
Privé: Hogeweg 60 - Tel. 3965 (tot 30 sept. 4700)
Zaal: Hogeweg 42 (ingang Zuiderstraat).

Wij zijn gespecialiseerd in:
JEUGDJUDO vanaf 5 jaar.
JUDO en JIU JITSU, zowel voor meisjes,
dames en heren.
KLEUTERGYMNASTIEK met JUDO,
leeftijd 4 en 5 jaar.
DAMESGYMNASTIEK (z.g. keep fit clubs).
INDOORCLUBS HEREN (z.g. keep fit clubs).
Keep fit massages, boksen, body building etc.
OVERZICHT LESBOOSTER CLUBS:
10.00 u.: Damesgymnastiek.
Dinsdagmorgen
7.00 u.: Judo Heren.
Dinsdagavond
8.00 u.: Jiu Jitsu Heren.
Dinsdagavond
9.00 u.: Damesgymnastiek.
Dinsdagavond
10.00 u.: Indoortraimng.
Dinsdagavond
Woensdagmiddag 1.00 u.: Jeugdjudo 5-7 jr.
Woensdagmiddag 2.00 u.: Jeugdjudo 8-9 jr.
Woensdagmiddag 3.00 u.: Jeugdjudo 10-12 jr.
Donderdagmorgen 10.00 u.: Damesgymnastiek.
Donderdagmiddag 2.00 u.: Damesgymnastiek.
Donderdagmiddag 4.00 u.: Kleutergymnastiek.
Donderdagmiddag 4.45 u.: Jeugdjudo.
7.00 u.: Meisjesjudo 12-16 jr.
Donderdagavond
Donderdagavond
8.00 u.: Damesgymnastiek.
Vrijdagmiddag
2.00 u.: Damesgymnastiek.
Vrijdagmiddag
4.00 u.: Meisjesjudo 8-13 jr.
Vrijdagmiddag
5.00 u.: Jeugdjudo.
Vrijdagavond
7.00 u.: Jeugdjudo alleen
groen blauw bruine banden
Vrijdagavond
8.00 u.: Judo senioren.
Zaterdagmiddag
1.00 u.: Jeugdjudo 6-7 jr.
Zaterdagmiddag
2.00 u.: Jeugdjudo 8-9 jr.
Zaterdagmiddag
3.00 u.: Vrije training jeugd.

(Najaar- en Wintermode 1964/1965)

o.a. met royale CdClbOntkragCn als
Perslaner, Indisch Lam, Petit Gris, Nertz,
Blauwvos, enz., enz.

49.- 59.- 65.EN/GE ZEER FRAAIE
BONTMANTELS
(in lang, kort en 7/8 modellen)

10% TOT 40% KORTING

(mannequin)
Kleine Houtstraat 24 - Haarlem

F.H. PENAAT

Koatveriorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

Kwalitatief steeds vooraan
Rund-, Kalfs- en VarkensslagerQ

Wij zijn met vakantie
van MAANDAG 21 SEPTEMBER
t.nx ZATERDAG 3 OKTOBER.

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 12 september:
Zaterdagafdeling:
Zandvoortm. l - S.T.Z.O. l
4-1
Zandvoortm. 2 - D.DS. l
7-1
Zandvoortm. 3 - S.M.S. 3
1-3
Adspiranten:
2-2
Bl.daal a - Zandvoortm. a
2-4
Zandvoortm. c - T.Z.B, a
Zandvoortm. d - Hfd. Boys b 7-1
5-2
Zandvoortm. e - H.B.C, g
4-0
Zandvoortm. f - T.H.B, b
Pupillen:
T.Y.B.B. a - Zandvoortm. a 5-2
0-13
T.Z B. a - Zandvoortm. b
T.Y.B.B. d - Zandvoortm. d 0-1
T.Y.B.B. e - Zandvoortm. e 4-5
Uitslagen zondag 13 september:
Kon. H.F.C. l - Zandv.m. l 2-0
Zandvoortm. 2 - I.V.V. 2
1-1
D.E.M. 3 - Zandvoortm. 3
1-3
T.Z.B. 2 - Zandvoortm. 4
2-1
Zandvoortm. 5 - Sp.stad 2
5-1
Zandvoortm. 6 - D.I.O.S. 3
7-4
Junioren:
' Zandvoortm. b - Bl.daal b
5-0
B.S.M, b - Zandvoortm. c 3-12
Schoten b - Zandvoortm. d 12-2
Zandvoortm. e - Haarlem e 1-8
Voorkompetitie regionale jeugd:
Zandvoortm. - Bloemendaal 2-1
Zandvoortm. - Concordia
4-2
Programma zaterdag 19 september:
Zaterdagafdeling:
Zandvoortm. - Aminco 16.15 u.
19. V.E.W. 3 - Zandvoortm. 3 16 u.
Adspiranten:
47. Schoten a - Zandv.m. a 15.15 u.
56. Zandv.m. b - H.F.C, b 16.30 u.
77. T.H.B. a - Zandv.m. c 15.15 u.
95. Zandv.m. d - H.F.C, c 15.30 u.
118. Zandv.m. f - H.F.C, h 15.30 u.
Pupillen:
147. Zandv.m. c - D.I.O. b
uitg.
152. Zandv.m. a - R.C.H. a 14.30 u.
153. Zandv.m. b - R.C.H, b 14.30 u.
168. Zandv.m. e - R.C.H, c 14.30 u.
Programma zondag 20 september:
Zandvoortm. - D.E.M. 14.30 u.
RK.A.F.C. 2 - Zandv.m. 2 12 u.
28. Zandv.m. 4 - Ripperda 4 9.45 u.
77. Zandv.m. 5 - Sp.vogels 2 9.45 u.
85. Ripperda 8 - Zardv.m. 6 9.45 u.
104. Zandv.m. 7 - Vl.Vogels 5 9.45 u.
113. Zandv.m. 8 - Sp.stad 4 12.30 u.
Junioren:
151. D.S.K. a - Zandv.m. c 14.30 u.
158. BLdaal d - Zandv.m. d 9.45 u.

op de „normale prijzen".

MEVR. J. COLLEWIJN

PHILIPS nieuwste PORTABLE
; < * ' RADIOrGRAMOFOON ƒ 199,Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijze de betaling met U. Komt U eens kijken en luisteren?
f
Vraagt bij ons inlichtingen.
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

TELEFOON 2323

Aanmelden lessen dagelijks

HET MOOISTE VAN HET MOOISTE
SHOWMANTELS
Onze langjarige ervaring verzekert U een
prima service.
Bestel heden bjj ons uw nieuwste
PHILIPS TELEVISIE.
PHILIPS TELEVISIE 48 cm. beeld v.a. ƒ 728,-1
of ƒ 7,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld vanaf ƒ 898,of ƒ 9,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS
Grote sortering, uit voorraad leverbaar!

TOLWEG 18 - TELEF. 4321

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER
i
Specialist in klassieke meubelstofferine
BREDERODESTR. 30,
Telefoon (02507) 4973

ZANDVOORT

Tevens maken wij
SPREIEN en GORDIJNEN

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslagen zondag 13 september:
Hr. sen.: Z.M. l -De Bunkert 2 15-7
afg.
Zandv.m. 2 - Odm
Dames sen.: Z.M. - A.D.O. 2 12-2
Hr. jun.: Z.M. - De Bunkert 4-2
Dames jun.: Z.M. 1 - A.D.O. 2 4-6
2-4
Zandv.m. 2 - Atlas
3-6
Jongens: IJmond 2 - Z.M.
Meisjes: Z.M. l - De Bunkert 16-2
Zandv.m. 2 - A.D.O.' l
2-9
Zandv.m. 3 - Atlas
8-1
Programma zondag- 20 september:
Hr. sen.: Concordia 2 - Z.M.i 10.50 u.
Dames sen.: Samen Een - Z.M. 14 u.
Hr. jun.: Odin - Zandv.m. 14.30 u.
Dames jun.: Samen Een - Z.M. 13 u.
H.B.C. 3 - Zandv.m. 2
14 u.
Jongens: Z.M. - De Bunkert 12 u.
Meisjes: IJmond 2 - Z.M. l
12 u.
' I.E.V. 2 - Zandv.m. 2
14 u.
Samen Een - Zandv.m. 3 12 u.

TAPIFLEX vloeren, 20 moderne kleurschakeringon.
TAPIFLEX ook voor trappen.
Warm, geluiddempend.
Bestemd tegen naaldhakken.
Vrijwel geen onderhoud.
Zo nu en dan een natte dweil
er over en . . 't is weer als nieuw.
Ook voor het betere behangwerk.

fa. L.

&

HALTESTRAAT 27 - 29 - TEL. 2596 of 3759

,/t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zaudvoortselaan
HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 8 1 7 1 4

Voor zelf tuinieren
leveren wfl U gaarne COMPOST en TURFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ASEF kunstmest voor tuinen en bordessen.
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GROTE COLLECTIE TUINMEUBELEN.
Grastnaaimachines - Motormaaiers - Tuinsproeiers - Tuinslang.
NIEUWE OOGST BLOEMBOLLEN!
Voor verzending naar buitenland s.v.p. tijdig bestellen!
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling vsnr« met de meeste SPOED zonder prösverhoeing thuisbezorgd!
Wtf geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant
„Tuingereedschappen" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
LAAT NU BIJ ONS UW GRASMAAIMACHINE SLIJPEN!

een goed horloge...
een beste vriend
OLMA horloges zijn kwaliteitsprodukten der Zwitserse
horloge-Industrie.
OLMA geeft U een grote keuze
in modellen,
In prijzen vanaf f 56.OLMA horloges koopt U In
blj-de-tljd-zijnde zaken.

OLMA
C. Waaning
Erkend horloger
Kostverlorenstraat 68

Telefoon 2O71

I

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

Dé speciaalzaak in wy'nen en gedistilleerd

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 40270

Vraagt naar onze speciale wynaanbiedingen!

ADVERTENTIETARIEF

losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.
Bij contract belangr. kort.

Wees zuinig
op Uw bril l

IN ALLE ALBERT HEIJN WINKELS

IN ALLE ALBERT HEIJN-WINKELS

IN ALLE ALBERT HEIJN-WINKELS

Wij zijn met VAKANTIE
van 14 t.m. 19 sopt. 1964

Optiek -

Staalwaren

A. G. SLINGER
Grote Krocht 20a - Tel. 4395
Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3652.
TE KOOP: PAPEGAAI,
grijze roodstaart. Pracht
jonge vogel. Begint te praten, ƒ150,-. Tel. 070-725793
TE KOOP AANGEBODEN
l ronde OLIEKACHEL,
compleet ƒ 160,-. Te bevr.:
Zeestraat 57z.w, na 6 uur.

Bert geeft de
hoogste waarde!

Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!
GARAGE DAVIDS vraagt
voor direct: mannelijke
kracht, voor avondwerkz.
heden pomp en Quick service dienst. Sollicitaties:
Garage Davids, Burgem.
Engelbertsstr.19-21, tel.3825
Muziekschool „MUSETTE"
Lucellestr. 66 I, A'dam-W.
Accordeon en gitaar
testcursus

3 maanden accordeon
gratis mee naar huis
Privé- en CLUBVERBAND
Tel. 020 - 162714 of telef.
Zandvoort 2760, na 7 uur.
In het najaar betaalt XI,
als U nu uw wasmachine
of combinatie koopt!
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
W O N I N G R U I L
Aangeb.. zonnig huis te
Bussum. Bev. suite, 4 sl.k.,
zolder; ca. ƒ 90,- p. mnd.
Gevr. klein vrij huis te
Z.vrt. Br. no. 15-9 bureau
van dit blad.
TE KOOP: OPKLAPBED
met ombouw, in uitstek,
staat. Marisstraat 3, Tel.
3169 (na 18 uur). .
NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
W. Draijerstr. 12, Tel. 3751

BÜ fecstklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150
Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d. Werf f
Gasthuisplein 3

Telef. 2129

Geen brekende nagels meer!
„MAVALA"
ƒ 9,95

Flacon voor 6 maanden.
Succes verzekerd!
Drogisterij -Parfumerie

Bouwman
Gedipl. drogist
Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!

Geen bezwaarl
WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

2e PROGRAMMA

zonder uw toestel omtebouwen (al is het 10 jaar
oud), kijken naar het 2e
programma. Met garantie,
gem. betaling Antennebouw
Ook voor REM-antennes.
J. KERKMAN, Beeckmanstraat 36, tel. 4307.
WASMACHINEFABRIEK
heeft gloednieuwe wasspoel-'U'oogcombinaües m.
lichte emaille beschadiging
van ƒ593,- voor ƒ398,- of
ƒ 5,- p, weck. Schrift, gar.
Gratis l week op proef.
Vraagt folder. WEERA,
Kortcnbos 50, Den Haag.
Tel. 070 - 33.28.29.
Woninginrichting
HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3110
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.
Huur nu uw wasmachine
vanaf ƒ 9,— per maand
met recht van koop.
Géén vooruitbetaling.
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, lel. 10117
VELO, Zeestr. 37, lel. 4590

SINGER

rijkgeurige
Schotse melange
pak 100 gram

NYLONS

kant en klaar

IN MODETINTEN 1965

O.A. DE NIEUWE KLEUR '5IENNA

fijncckruid. . . PONDSplk,± SÓOiram

Kleutertaai

89

»*,± soo»r»m 85

Echte CilOC. Hagel meikof puur reuiepikSOO gram l.3"

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150
Afwasbaar en toch goede sier,
geeft plastic behang Balacuir!

J. van den Bos
woninginrichting
Bilderdykstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

Assurantie Kantoor

JAC.

HOEKEMA

Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

Voor alle
verzekeringen

Gevraagd: A ANK.
KANTOORBEDIENDE

kunn. typen; v. z. sp. mog.
Br. no. 17-9 bur. v.d. blad

Bruine Bonen

MacOueen Thee

Krijgt U gasten?

RUIL OF KOOPRTJIL
Amsterdam - . Zandvoort

Aangeb.: moderne 3 kam.
woning m. douche enz. in
centrum van Amsterdam.
Gevr. iets derg. of groter
te Zvrt. Genegen bij ruil
ovcnt. fin. offers te getroostcn. Br. no. 16-9 bur.
van dit blad.

Jolie Madame

Bü feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150
Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

blijf jong... blijf fit...

fiets!

Chocolade Pasta
beker 500 tnm 98
kk
Boterhamworst l .'& . .. soo(n» l.23
Prima Havermout vinkend
sootram 35
1100 gramsl

2

Naaimachines, koelkasten,
wasaulomaten, schrijfma- Kies bij ons uit een ruima
chines. Nog enkele weken sortering de fiets naar uw
eigen smaak
INRUIL-AKTIE
plus korting, óók voor
RUwielhandel
REPARATIE
JAC. VERSTEEGE & ZN.
Haarlem, Rijksstraatweg Pakveldstr. 21 - Tel. 2323
122 - Tel. 02500 - 65185

2

N« I
,
. . • • , , per pak 03

Tonijn StarXist

BLOKKAAS
20 +

BLIKJES
NAAR
KEUZE

500 GRAM

. . . •.

blïic.hele moot 79

Hanni] in tom>ten»us . .

Z blikjes /•)

Makreel-filet R,-0d=iMar
Rose Canadese Zalm
AH-Mayonaise

P.rbiik

Spaar nu Queen Margarine-zegels voor de

NIEUW!

OLYMPISCHE TRILOGIE:

AH-Afwasmiddel si 52

T O K Y O 1964
3 kloeke boeken, door Jan Cottaar exclusief voor
AH geschreven, voor slechts ff 90 en 3x12
Queen Margarine-zegels.
J *•
U hebt de
kans nog! Haal snel in een AH-winkel de Tokyo '64folder met alle inlichtingen en spaarkaart.

Albert
Heijn
Prijzen gelden van donderdag 17 t/m woensdag 23 september

Dameskapsalon YVONNE,
Haltestraat 63, vraagt voor
direct een
LEERLING-KAPSTER

Wegens aanl. v. centrale
verw. TE KOOP Drugasar
GASHAARD. Grote capacitcit. Zeer weinig gebruikt. Mevr. v.d. Hout,
Patrijzcnstraat 11, Tel.4331

Vanaf 25 september iedere
vrijdag gekookte en gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263
HUUR Philips-TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop'.
Morgen, al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767
en 's avonds 02964 - 18664

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS

2 bw» 75
68
perbnkl.19
pertube 49

HEER, 62 jr., zoekt bezigheden, ailround adm. mod.
talen sp. Tel. 03417 - 2100
of br. no. 1-5 bur. v.d. blad
TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen frame met plasticdraad, in 4 kleuren, per
stuk ƒ19,-. By afname
24 stuks 20°/o korting.
Prachtige zware ligstoelen met armleuning,
per stuk ƒ12,50.
ƒ 9,50

Mooie cafétafels ƒ22,50
Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
TOONKAMERS

Joh. v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef. 020 - 50667
947406.

Gebraden Gehakt
Gelderse Ham
Leverkaas ..
Luncheon Meat
Gebraden Gehakt >n\at
Leverpastei zw>n

ioofram29
ioo(r>m49
100*™, 39
tuk zoo*™ 79
tnk 4 MI.» 85
3 buk,-» 89

Mevr. M. v. d. Vijver-Mirtent, Het
Zand 211 Koewacht, heeft veel gemak en
plezier van de kwallteluartikelen die zij
zich via de ttfC heeft aangeschaft. En lij'
kan er over meepraten; zij heeft al de
Zwitserse handmïxer, 2 haardrogers,
leren voetbal, rolschaatsen, Horizonatlas, mikroskoop, verrekijker, ventilatorkachel en etectrischa keukenklok.

AH-HELDER

Appelsap

i?»

De PM C in de praktijk

fles 0.68 Kr.

Albert Albert
Heijn
Heijn
Prijzen gelden van donderdag 17 t/m woensdag 23 september

'\ Prijzen gelden van donderdag 17 t/m woensdag 23 september

Adverteert
in dit blad

Zaalstoelen

Sardines mouwe

per zak 55

„soepstenjel»"

. LEIDSE

Tafelbeschuit
per roi 31
Reuze Ontbijtkoek
±5«o s r»m 69
CavelIiVermouth ^dorwit ... 1^2.93
AH-Viscose-Spons
2 «UkS nu 79
98
Prima Zemen
per «uk vanaf 2.

TE KOOP GEVRAAGD:
Een paar voetbalschoenen,
maat 39-40. Tonny Daane,
Parallelweg 28.
Steeds méér mensen ontdekken, dat In de verkeersdrukte
van vandaag en voor de vrije
weekends de fiets onmisbaar
Isl Fietsen gaat veilig en
vlug. Fietsen Is gezondl

•

STUKS- ^p

gezond, licht verteerbaar

Soepballetjes
............
2 buk,., 99,
Soepgroenten
............
P.rbiik;. 25
Tomatenpuree ..... ....... 2 bw.* 35
Erwtensoep met worst ....... 1/1 u* 89
Tomatensoep mee baiiet,».......
1/1 buk 79

Ananas, Aardbeien
of Rode Bessen

Choc. Repen
Cappucclno - Irlsh Coffee - Hazelnoot

Appelmoes
1/1 Mik 59
Rode Kool
,1/1 wik 69
Witte Bonen intom»un«us k . . . . . . . huw» 49
Doperwten-fijn
,.. 1/1 wik 85
Hele Augurken ««zuur
merpot 98
Piccalilly
„erpoejo 63

NERGENS KOOPT U VOORDELIGER

NED.

TELEVISIE
EN RADIO,

Brugstraat 15

Kom Kijken en vergelijk
PHILIPS - GREATZ. - KORTING - TONPUNK

PROT. BOND

Zondag 20 sept. begint
de Zondagsschool weer
(van 12 uur tot 12.50).
Kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom!

KORTING of T \ƒ 59 cm.
'•"• super
TONFUNK

Vishandel Kerk ma n & Loos
Haltestraat 16 - Telefoon 2473
Vakkundige voorlichting eigen reparatie werkplaats en goode service „op de koop toe"

DISCOTARIA
THORBECKESTRAAT J 5 - TELEFOON 3378

en gedistilleerd!

Wegens vakantie gesloten
van MAANDAG 21 SEPTEMBER
t.m. MAANDAG 5 OKTOBER.
Na de vakantie:
's maandags de gehele dag gesloten.

KERKSTRAAT 9 - TELEFOQN 215O

ZEESTRAAT 44

- TELEFOQN 2254

r .1

De gezellige dameskapsalon met uitzicht op zee!
>•

-

"

:.

^ï

*-

In binnen- en buitenland erkend met de hoogste
onderscheidingen. Specialisten in haarverven!
OOK UW ADRES VOOR: Knippen, Kleurspoeling, Blonderen, Verven en Permanent.
Onovertrefbare aanbieding wassen en watergolf.
Gediplomeerd personeel
Steeds de nieuwste en meest moderne coiffures.

BOULEVARD DE FAVAUGE 10 (N.-BouIevard)
TEL. (02507) 4364 - ZANDVOORT

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

olie-, kolen- en
gashaarden
BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

Ook AUTOVERHUUR
zonder chauffeur
VMV.

-

OPEL - TAUNUS 17 M

TAXI 2600

voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14

GROTE KROCHT 18

TELEFOON 2462

Ook Uw kapper wil graag
met vakantie l
Daarom is onze
HERENSALON GESLOTEN
van dinsdag 15 t.m. maandag 28 september.
Onze damessalon blijft geopend.

T.Z.Bi SPEELT GELIJK1.
:\ ':
Afgelopen zo'nda'g heeft
T.Z.B,
1
.geheel,-.- onnodig--gelijk '•*g'esiJeeia'
tegen Heemstede. Dit was enerzijds
het gevolg, dat" T.Z.B, nogal nonchalant met de geboden kansen
omsprong, anderzijds dat Heemstede de beschikking had over een
verdediging die haar mannetje op
onmiskenbare wijze verstond.
De gehele eerste helft een sterk
aanvallend T.Z.B., waarbij de tegenpartij zich hoofdzakelijk beperkte
tot het opvangen van onze veel te
Ver doorgecombineerde aanvallen.
Wel trachtten de Heemstedenaren
met snelle annvailen onze vérdediging te verontrusten, maar met spil
Ap Vossen aan 't hoofd werden
deze aanvallen met veel bravour
gepareerd. 10 minuten voor rust
echter stonden ook zij machteloos
tegen een prima uitgevoerde aanval van de tegenpartij, 0-1.
De tweede helft is 'n getrouwe
kopie geworden van de eerste speelhelft. Een nijver aanvallend T.Z.B.
trachtte de achterhoede van Heemstede te vermurwen, maar het beslissend schot en een zekere dosis
geluk ontbraken. Gelukkig voor al
wat T.Z.B, was, wist Martin Vossen
met een slim schot de keeper het
nakijken te geven, 1-1.
Een voor T.Z.B, misschien niet
bevredigende uitslag, maar met iets
meer durf en fantasie is er van dit
elftal in de komende wedstrijden
veel te verwachten.
Uitslagen zaterdag 12 september:
Zandv.m. adsp. c - T.Z.B, a 2-4
T.Z.B. adsp. b - Bloemend, a 0-9
T.Z.B. pup. a - Zandv.m. b 0-13
Uitslagen zondag 13 september:
T.Z.B. - Heemstede
1-1
T.Z.B. 2 - Zandvoortm. 4
2-1
T.Z.B. 3 - Ripperda 9
2-3
T.Z.B. jun. a - Sp.vogels a 8-1
Programma zaterdag 19 september:
T.Z.B. adsp. a - R.C.H, d 14.30 u.
T.Z.B. adsp. b - El.daal d 15 u.
T.Y.B.B. pup. b - T.Z.B. a 15 u.
Programma zondag 20 september:
S.V.Y. - T.Z.B.
14.30 u.
Van Nispen 2 - T.Z.B. 2
12 u.
T.Z.B. 3 - Renova 4
12 u.
T.Z.B.5 - E.H.S. 10
12 u.
Terrasvogels jun. e - T.Z.B, a 12 u.
„OEFENING STAALT SPIEREN"
De
Nederlandse veremgingskampioenschappen gymnastiek zullen in november a.s. in het Krelagehuis te Haarlem plaatsvinden.
Hoewel de belangstelling op alle
lessen zeer behoorlijk is te noemen
en de nieuwe technische leiding,
mevrouw De Wolf en de heer
Keukelaar, over 't algemeen zeer
in de smaak valt, is een beslissing
over deelname van O.S.S.-ploegen
aan deze kampioenschappen nog
niet genomen.
Wel staat het vast, dat in het
najaar de onderlinge gymnastiekwedstrijden worden gehouden en
deelgenomen wordt aan de Kringkampioenschappen te .Haarlem.
De specifiek rythhüsche les,
uniek voor Zandvoort, blijkt in een
grote behoefte te voorzien en trekt
flinke belangstelling.
EEN EERVOLLE UITNODIGING
De heer W. Buchel, eigenaar van
de sport- en judpschool te. Zandvoort, is vrijdag j.l. naar Hannover
vertrokken op uitnodiging van de
Internationale Judo-bond, om op te
treden als een der scheidsrechters
bij de vierlanden-wedstrijd Judo
tussen Polen, Hongarije, Oostenrijk
en West Duitsland. Een wel zeer
vererende uitnodiging, waarmee wij
hem van harte geluk wensen.

r

•»*«*•

"i*

Autoverhuur
ZANDVOORT
.

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p.kg. Tijdschriften 4,
kranten 5 et., karton 3 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 55 et.; roodkoper ƒ1,85; geelkoper ƒ1,30.
alles per kg. Tapqt en gewatt. deken 9 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

Albatros Taveerne
wegens vakantie
gesloten
van 21 SEPT. - 9 OKTOBER.

Middenstandsexamen
Donderdagavond 10 september zijn de
nieuwe lessen volgens het nieuwe programma begonnen.
U kunt nog deelnemen a.s. donderdagavond om half acht in de Julianaschool,
Brederodestraat 15.
N. J. Th. SCHMIDT, Kon Wilhelminalaan 4,
Haarlem, tel. 20820, b.g.g. 14506.

Wij gaan met vakantie
van vrijdag 25 sept. t.m. maandag 5 okt. 1964.
Na de vakantie zullen wij weer tot
volle tevredenheid U ten dienste staan.

Salon
Kerkstraat la - Zandvoort - Telef. 4009 (02507)

Dammen!
Het damseizoen is weer geopend. Voor elk rechtgeaard dammer bestaat de gelegenheid om elke

maandagavond
gezellig te dammen, zowel in kompetitieverband
als louter voor zijn genoegen. Komt U eens
kijken? Het verplicht U tot niets!
Het clublokaal is in het Gemeenschapshuis.
Aanvang 19.30 uur.
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Nieuws van de Philippijnen
Pater Jan van Staveren MSC uit
Zandvoort die na een half jaar verlof in juli j.l. weer naar zijn standplaats Surigao op de Philippijnen
vertrok, zond ons een artikel van
zijn eerste belevenissen. In een hartelijk bijgevoegd schrijven deelt
Pater van Staveren ons mee, dat hij
zoveel aan Zandvoort en de Zandvoorters te danken heeftj dat hij
graag een teken van leven geeft.
Aan het slot van zijn brief schrijft
hij: „Graag had ik nog wat geschreven over ons bezoek aan Pater Zegwaard of over een ander groot ongeluk waar ik bij geroepen werd
gisteravond na de grote brand. Een
ongeluk met een jeep: 2 doden en
5 gewonden waarvan 2 zeer zwaar.
Dit lijkt een land van rampen. Ik
ben dankbaar, dat ik hier iets mag
doen om de nood van de mensen
wat te lenigen. Dank voor alle sympatie uit Zandvoort, die mij mijn
werk hier mede licht helpt maken."
Daar Pater van Staveren ook het
een en ander vertelt over gouverneur Navarro, die dit jaar een bezoek aan ons land bracht en daarbij ook Zandvoort bezocht, waarbij
hij officieel door onze burgemeester
ten raadhuize werd ontvangen.lijkt
het ons het beste, het artikel van
Pater van Staveren onverkort en
woordelijk op te nemen.
Het luidde als volgt:
25 augustus 1964
Beste Vrienden,
Ik ben weer thuis! Nu pas heb ik
mij gerealiseerd dat Surigao en de
Philppijnen mijn echte „thuis" is.
Ofschoon ik een prachtige vacantie
gehad heb bij mijn familie in Zandvoort, ben ik echt blij weer hier te
zijn. Moeder heeft me tot hier wéggebracht. Na een prachtige reis met enkele dagen stormachtig weer
wegens de Zuid-West Moesson
en na een schoon uitstapje via Singapore naar Johore Bahru in Maleisie, waar een paar dagen later Indonesische soldaten een invasie
pleegden, - kregen we het laatste
stukje van onze zeereis nog aardig
wat te verduren. Om een typhoon te
vermijden, bleef onze boot 24 uur op
de golven dobberen, omdat de kapitein niet voor of achteruit durfde.
Daarna raakte de machine kapot,
en toen dat in een paar uur verholpen was, kwamen we toch nog in
het staartje van die typhoon terecht,
zodat we enorm zwaar weer te verwerken kregen. Maar we haalden
Manila Bay, ofschoon een beetje

allerlei manieren putte hij z:ch uit
om het moeder naar haar zin te
maken, en ook ik profiteerde daarvan natuurlijk: een paar maaltijden
in de duurste restaurants van Manila, allerlei dure cadeautjes kreeg
zij aangeboden, een eigen lijfwacht
kreeg zij, om te waken over jiaar
veiligheid tegen zakkenrollers^ e.d.
Afijn teveel om op te noemen!"Het
hoogtepunt was wel, toen Gouverneur Navarro ons aan de President
van 'de Philippijnen voorstelde, en
wij een kort gesprek met Prssident
Macapagal, de hoogste autoriteit
in deze Staat, mochten hebben. Alle
onkosten van Moeder's verblijf in
de Philippijnen werden betaald door
de gouverneur. We zijn, na een paar
dagen in en rond Manila gekeken
te hebben, per vliegtuig naar Suri-

gao gevlogen. Ook daar kon moeder
de gastvrijheid en goedheid van
onze Filipinos leren kennen. Door
honderden werden wij op het vliegveld afgehaald. Moeder heeft ook
iets gevoeld van de hitte hier, en
geleden van onze slechte wegen, en
onmetelijke hoeveelheden stof geslikt. Dit is hier de hete tijd: 's morgens vóór 7 uur al 32° C. We hebben hier een week rond gereden en
iets gezien van de schoonheid van
't land, van de schoonheid van deze
mensen, maar ook van hun armoede. Na een week bracht ik moeder
weer weg naar Manila. Helaas
moest zij ook in het vliegtuig nog
wat ruw weer meemaken, de atmosfeer schijnt hier helemaal in de
war te zijn, de ene typhoon na de
andere. We kwamen gelukkig heelhuids in Manila aan, ofschoon vlak
tevoren een ander vliegtuig bijna
in tweeën brak door het slechte
weer, en met een grote scheur in
de romp toch nog kon landen.
Terug in Surigao, nadat ik moeder op het vliegtuig naar Australië
gezet had, merkte ik dat ik weer
echt „thuis" was. Gisterenmorgen
wilde ik mijn gewone leven hier
weer hervatten en om 5 uur naar
de kerk fietsen, toen ik brand meende te ontdekken in een groot huis
vlakbij ons huis. Ik rende erheen,
en inderdaad: eerst rook en toen
ineens een geweldige steekvlam
door de ramen. De brandweer kwam
aanhollen en begon spoedig te spuiten. Maar er was geen houden aan.
Deze houten huizen en winkels,
vlak tegen elkaar aan gebouwd,
kurkdroog vooral in deze tijd, het
was een hopeloze taak, Het een na
andere gebouw raakte in vlamwit om onze neus! In Manila kregen het
Binnen een half uur was de
we een prachtige ontvangst. Gou- men.
een hel van vuur. Heel de winverneur Navarro stelde alles in het stad
met tussenliggende huisjes
werk om iets terug te doen voor kelwijk
op in het vuur. De wind werd
ons, omdat-hij zo genoten had van ging
en het vuur kwam de richzijn bezoek aan Zandvoort. De gou- stork,
ting uit van ons huis. Grote stukken
verneur zorgde ervoor dat onze boot brandend
vlogen door de lucht
voorrang kreeg om langs de wal te en vielen hout
dak. Een jongen
komen. Zelf kwam hij ons afhalen stond bovenopopons
om de vonsamen met zijn vrouw en enige hoge ken onmiddellijkonscedak
doven met een
ambtenaren, die zorgden dat onze natte jute zak.
bagage zonder de minste moeilijkheden door de douane kwam. De Als een razende probeerde ik met
gouverneur stelde onmiddellijk zijn behulp van onze pastoor onze arairconditioned Mercedes-Benz aan chieven in veiligheid te brengen. U
moeder ter beschikking voor de da- kunt zich niet voorstellen hoe een
gen dat zij in Manila was. Afijn op paniek er was in het dorp. Overal

rennende mensen die hun spullen TWEEMAAt ZO GROOT
in veiligheid wilden brengen. Toen
Tweemaal zo groot bleek de
het vuur al vlak bij ons huis was, dameskapsalon „VTvonne" aan de
draaide de wind. Nu gingen er weer Haltestraat No. 63 te zijn geworden,
nieuwe grote winkels op in het toen wij er j.l. maandag na de
vuur. Onze school, nog in aanbouw, plaats gehad hebbende verbouwing
maar bijna klaar, kwam in gevaar. en uitbreiding een bezoek brachten.
Met een kleine vrachtauto die ikHet is zeker een alleszins verzelf bestuurde, hebben we in een meldenswaardig verschijnsel dat
verstikkende rook, de meest, waar- sinds de oprichting van deze damesd'volle papieren weggehaald. Ook^ kapsalon, nu ongeveer een jaar gede pastorie konden we nog leegha-' leden, reeds na zo korte tijd- grote
len. Het steigerhout wat nog rond behoefte bleek te bestaan om de
onze school staat raakte al in brand, salon uit te breiden. Dit wijst er
de ene explosie volgde op de an- toch wel op, dat „Yvonne" in steeds
dere, kogels vlogen in het rond, breder kring bekend en gewaarwant een munitie depot in een van deerd werd.
de winkels had vlam gevat. Toen
Een hartelijke gelukwens aan de
bussen benzine die " explodeerden. heer en mevrouw Kerkman is hier
Afijn het was een hel, en wij moes- dan ook zeker op z'n plaats. Zij
Lsn terugtrekken. Het was niet hebben er opnieuw alles op alles
meer te harden van de hitte. En op gezet, om de uitgebreide zaak,
toen gebeurde er in mijn ogen, en waarvan de verbouwing vrijwel onin de ogen van alle mensen nier, een opvallend en in recordtijd tot stand
echt wonder. Er brak een verschrik- kwam, tot iets zeer bijzonders te
hMijke regen los. In deze droge tijd, maken en zijn daarin op verrasterwijl het de hele maand geen sende wijze geslaagd.
druppel geregend had, begon het
Een zeer groot aantal cliënten'
ineens te stortregenen toen onze kan nu tegelijkertijd worden geschool, pastorie en kerk op het punt holpen in deze fraaie en modern instonden in vlammen op te gaan. Zo gerichte kapsalon, voorzien van de
konden wij het vuur aan de o ver- nieuwste snufjes op dames-kapkant van de straat houden. En toen gebied. Charmant en aantrekkelijk
de grote gebouwen ingestort waren werd de fraaie hoek aan het einde
was het grootste gevaar geweken. van de salon met een spuitend fonDe rondvliegende vonken en brok- teintje temidden van een fraai verken brandend hout, konden geen lichte en mooi aangelegde plantengroot kwaad meer doen, want al- bak.
les was kletsnat van de regen. De
Van harte wensen wij de heer en
ravage is verschrikkelijk. Vanuit mevrouw Kerkman voor de toemijn raam zie ik nog slechts een komst veel succes!
grote verschroeide vlakte met over- ZANDVOORTS
bïijfselen van gesmqlten zinkplaten, INWONER-AANTAL DAALDE
en wat half overeind staande beVoor het eerst in de„na-oorlogse
tonnen muren. We kunnen nog niet •jaren
vertoont het inwoner-aantal
overzien hoeveel mensen er dakloos van Zandvoort
een dalende lijn
zijn. Nog steeds, nu we alweer een
Op 31 december 1963 bedroeg het
dag verder zijn, is de brandweer aantal
14.907 en op 31aan het nablussen. Het aantal do- juli vaningezetenen
jaar was het bevolden weet nog niemand: sommigeo kingscijferdit
.gedaald tot 14.714, waarzeggen 16, anderen ,.slechts" 8 men- van 6975. van
het mannelijke en
sen levend verbrand. Zeker ver- 7739 van het vrouwelijke
geslacht.
brand: een onderwijzeres van onze
school, die haar brandend huis al ZANDVOORTSE
REDDINGSBRIGADE

uit was, maar terug rende om haar
kleine zusjes te halen. We vonden
de verkoolde beenderen van haar,
terwijl de resten van twee kinderen
over haar heen lagen. In het huis
ernaast verbrandden minstens de
moeder en 4 kinderen van l gezin.
Maar er zijn ook nog 4 andere kinderen van datzelfde gezin vermist,
evenals een dienstmeisje en een
kennis van datzelfde gezin. De vader
is zo shocked dat hij geen woord
kan uitbrengen.
Dit bedoelde ik eigenlijk, toen ik
begon met: ik ben weer thuis. Thuis
want ik hoor hier bij deze mensen
die zo schrikkelijk lijden vaak. Ik
heb getracht voedsel te veischaffen, en kleding. Wij hebben 3 dakloze gezinnen in ons bisschop's huis
opgenomen. Helpt u ons s.v.p. met
uw gebed, uw sympathie, uw financiele steun, om iets voor onze
mensen hier te kunnen doen. U
heeft mij reeds veel meegegeven bij
mijn vertrek, en ik ben u echt
dankbaar. Blijft a.u.b. aan ons denken. De nood is hier zeer groot.
Met hartelijk groet aan al onze
weldoeners en vrienden,
Jan van Staveren, MSC

Voor de examens jeugdbrevetten
en strandwachtdiploma A en B
slaagden de hieronder volgende leden van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Voor 't jeugdbrevet de dames K. Mohr, H. Verrijser, A.
Vreugdenhil, J. van Kesteren, M.
Turenhout en P. Hageman. Voor
het strandwachtdiploma A slaagden
P. Bosschert, G. van Duijn, T. Gericke, E. Kerkman, H. van Koningsbruggen, G. O. Requin, Th. de Wit
en de dames Th. Hasselman, O. Douwes-Brüning, alsmede de heren G.
W. Bookelman, B. Schmidt en P. de
Jong. Het strandwachtdiploma B
werd behaald door mejuffrouw K.
Vos en de heren T. Knijnenburg,
J. van der Mije en W. F. Zwebe.
DOKTERSDIENST

Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster E. Reitsma,
Van Lennepweg 42, telefoon 2382.
VERLOSKUNDIGE:

Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: Dr. J. W. Baljet,
Kenaupark 13, Haarlem,
telefoon (02500) 14524.
APOTHEKEN:

Van zaterdag 19 t.m. vrijdag 25
september avond-nacht-en zondagsdienst de Zandvoortse apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.

/ , ',
- f ,

i

.

". j'- •• t

. t ,J

V

t„ J

,
*~

;: •' >
\

L

.

ANDVOORT
IEUWSBIA
25e Jaargang no. 11

„TREKT UNIETAEN WAT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!"

Langs de vloedlijn

Onze wereld wordt bedreigd
door gevaren waarvan de
omvang schijnt te ontgaan
aan degenen die de macht
bezitten.
Albert Einstein

25 september 1964
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Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bëïftveld, Aerdenhout

September maand, vakantiemaand!
Volhouden
De verrichtingen van ons eerste
elftal, dat .1. zondag op eigen terrein een 1-3 nederlaag kreeg te
slikken tegen D.E.M, uit Beverwijk,
hebben mij, - geheel afgezien van
de uitslag, toch de overtuiging doen
behouden, dat we het met dit proefelftal nog rustig en vol vertrouwen
nog wat moeten volhouden. Onze
gasten hadden in goalgetter Vessies een tegenstander, die moeilijk
te bedwingen was, doch even opvallend was het enthousiasme waarmee de onzen ten, strijde trokken en
dat vooral in de eerste helft en het
begin van de tweede, tot veel optimisme aanleiding gaf. Voor mij
staat vast, dat van dit elftal, voor
wie alle begin moeilijk is, in de toekomst goede dingen te verwachten
zijn. Ik veronderstel dat voor onze
elftalcommissie dit elftal na deze
tweede (verloren) wedstrijd een object van nauwgezette studie zal
uitmaken. Zeker, we hebben nog
geen enkel punt op de ranglijst en
dat is ietwat teleurstellend, maar
wat niet is, kan komen en de competitie is nog heel jong. Voor mij
persoonlijk lijkt „nog even afwachten" de boodschap, die deze wedstrijd kenmerkte.
Loos alarm
Begin van deze week ontstond in
onze gemeente het gerucht, dat het
Casino in het Badhotel zou zijn
verdwenen. Het bleek echter loos
alarm te zijn.
Een feit was, dat de speelzaal, in
verband "met het congres van de
Nederlandse
stucadoors-patroonsbond, dat dinsdag en woensdag j.l.
in het hotel werd gehouden, werd
overgeplaatst voor enkele dagen^van
het afgeschutte gedeelte van het
restaurant naar de Bierkelder. Van
donderdag af kwam het Casino
weer in de oude luimte terug. Of
het daar lang zal blijven, zal afhangen van het proces, dat donderdag 24 september voor de rechtbank in Haarlem wordt gevoerd
en waar beslist zal worden of Sa•turne een behendigheids- dan wel
een hazardspel moet worden genoemd. Over de uitspraak in dit
proces hoop ik U elders in dit blad
nog te kunnen inlichten.
K.

Als september in het land is
En 't seizoen, weer aan de kant is,
Als geen badgast bij de hand is
Dan gaat Zandvoort uit!
Vele winkels zijn gesloten,
Enk'le zó maar, and're loten,
Of zetten 'n regeling op poten.
Soms klopt daarvan geen fluit.
Ma staat uren bij de slager,
Pa wordt zienderogen mager
En 'n hartstochtelijke klager
Moppert ontevrée:
,'t Lijkt wel, of wij niet meer tellen,
Ze komen je je huis uit bellen,
Je hebt wat met die lui te stellen
In Zandvoort aan de Zee'.
Hij moet steeds weer wat gaan halen
Loopt te gorten van ,schandalen'
En hij mag het zelf betalen
Ma zegt: .schiet maar voor!'
Dan zeult hij met zware tassen
Weet zich moeilijk aan te passen,
Ja, loopt zelfs op wraak te vlassen,
Hij is uit het spoor.
Hij gunt ieder winkeliertje
z'n vakantie, z'n pleziertje,
Ja zelfs op z'n tijd een biertje
Maar vindt dit te malAls hij denkt: die zaak is open,
Daar kan ik wel spullen kopen
Blijkt: hij 's tevergeefs gelopen,
Vakantie overal!

Zondagsschool-arbeid

De Nederlandse Zondagsschool
Vereniging verzocht ons opname van
het onderstaande:
De vertelkunst blijU hart van zondagsschoolarbeid.
Het hart van de wekelijkse bijeenkomst met kinderen op de Zondagsschool is_ de. vertelling.
Ondanks de"vele moderne communicatiemiddelen heeft de vertelling
- de voordrachtskunst - zich gehandhaafd. Het blijft een bijzonder
boeiende vorm: het overbrengen op
de ander van dat wat de verteller
ziet en beleeft in een verhaal.
Hierover zal de heer Goos van
Hoboken, bekend voordrachtskunstenaar, spreken in de middagvergadering van de elf grote Regionale
Najaars conferenties, die de Nederlandsche Zondagsschool Vereniging
voor haar «14.000 leden organiseert.
OVER 14 DAGEN UITSPRAAK
Regionale Conferenties
Van 2 uur tot kwart over vijven
Deze conferenties worden iedere
heeft donderdagmiddag de rechts- zaterdag van 19 september tot en
zitting in Haarlem geduurd over de met 29 november op elf verschilvraag of het Saturnespel, zoals dat lende plaatsen in ons land.gehoutKans in het Badhotel kan worden den. In onze omgeving vindt deze
gespeeld; hazard of behendigheids- bijeenkomst plaats op zaterdag 17
spel moet worden genoemd.
oktober te Haarlem in het GemeenEen roulettetafel stond in de telijk Concertgebouw.
rechtzaal opgesteld, waaraan een
De leiding van deze Conferentie
tweetal personen demonstreerde.
heeft Ds. J. ter Schegget.
Er was een enorme belangstelling.
Kinderkampdiensten
Vrijwel alle landelijke bladen waren
vertegenwoordigd, eveneens radio
Het morgenprogramma, dat om
en televisie.
10.30 uur aanvangt,begint met een
Adjudant Sandbergen van de terugblik op een nieuw experiment
Zandvoortse politie .was een der ge- dat de Nederlandsche Zondagsschool
tuigen en zijn getuigenis was o.i. Vereniging dit jaar begonnen is.
knap en ter zake doende. Bovendien Namelijk het houden van Kinderwas er een indrukwekkend pleidooi kampdiensten
(zondagsschooluur)
van de verdediger, terwijl ook de
op kampeercentra.
heer J. J. Pas zich in zijn uitlatinHiervoor "werd speciale vporlichgen en verklaringen bijzonder op ting gegeven en hulpmiddelen bedreef betoonde.
schikbaar gesteld.
We komen op een en ander in
Enkele leidinggevende personen
ons volgend nummer uitvoeriger van deze Kinderkampdiensten zulterug en volstaan voor ditmaal met len vertellen over hun ervaringen.
de mededeling, dat de officier,
Dit experiment, dat,ten volle geMr. v.d. Valk Bonman, tegen dhr. slaagd mag heten, opent nieuwe
J. J. Pas ƒ 25,— boete eiste of één perspectieven voor de toekomst.
week hechtenis. Hij zei, het Saturne
spel als een hazardspel te moeten
beschouwen. De uitspraak volgt op AGENDA RAADSVERGADERING
dinsdag 29 september n.m. 8 uur.
donderdag 8 oktober a.s.
1. Vaststelling notulen van de vergadering, gehouden op 25 aug.
1964.
2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, ontslagen enz.
4. Wijziging (respect, vaststelling)
aanpassingsregehngen wethouderspensioenen.
5. Wijziging verordening ox art. 29
en 38 Algemene Bijstandswet.
6. Afbraak oude postkantoor.
7. Verlenen medewerking ing. art.
72 der lager-onderwijswet t.b.v.
de aanschaffing
van leermiddelen voor1 de Beatrixschool.
8. Voorlopig vaststellen bedragen
ex art. 55ter der lager onderwij s wet over 1963.
9. Bezoldigingsmaatregelen
gemeentepersoneel;
nacalculatie
„trend" 1964.
10. Verhoging subsidie stichting
gemeenschapshuis Zandvoort.
11. Overdracht bevoegdheid benoeming onderwijzers bij net lager
onderwijs aan burgemeester en
wethouders.
12. Aankoop eeuwigdurend crfpachtsrecht Jb. Koning.
13. Verbetering Grote Krocht c.a.
14 Verlenen van een bijdrage in de
WULLUM v.d. WURFF:
restauratiekosten van de Ned.
Hervormde Kerk.
Wie handig is gokt niet.
15. Vaststelling 22e suppletoire begroting voor het dienstjaar 1964.
16. Rondvraag,

.WURF-PRAET'

Praktisch elke etalage
Heeft last van die vakantie-rage,
Stop staat alle fabricage
Zandvoort, leeg en kil,
Is in deez' vakantie-tijden
'n Oord, waar het voor kort
.verblijden'
Werd tot heimwee-achtig lijden
't Is er naar en stil.
Uitgestorven zijn de straten,
Wie er loopt, loopt in de gaten
En je kunt met niemand praten
Omdat je niemand ziet.
Zelfs geen hond meer op de stoepen
Die daar dus nu óók niet p . . pen
En als je hard ,moord' zou roepen
Horen ze dat niet.
Heimwee krijg je naar seizoenen
Naar het schallen der klaroenen
Naar het zonnen en het zoenen
Op strand en Raadhuisplein.
Naar de volle schapenhokken,
Met rode ruggen huiswaarts sjokken
Als\ de stranden velen lokken
Straks zal 't wéér zo zijn.
Dat moet ons tot troost maar wezen
Zal van heimwee ons genezen
Vakantie-rage niet doen vrezen,
Straks is 't wéér seizoen!
Maar om,steeds in deze tijden
Nu daarop j' al te verblijden
En huis-conflieten te vermijden
Dat geef ik U te doen!
K.

En zo zal dit terugzien op de afgelopen zomer overgaan in het ontvouwen van de plannen voor de
komende zomer.
De Zondagsschool past zich aan
bij de veranderende situaties, die
zich wat arbeid betreft vooral doen
gelden in de'zomermaanden.
Dan immers zoeken de gezinnen
tijdens het weekend en in de vakantie elders recreatie.
„Kind en Zondag"
Het studieblad voor de Zondagsschoolleiding zal in het avondprogramma ter sprake komen.
Ds. J. ter Schegget spreekt over
dit onderwerp, dat vooral voor de
leiding zo belangrijk is.
Immers een goed, gebruik van dit
blad maakt dat de arbeid van de
Zondagsscholen beantwoordt aan
haar bedoeling.
Tentoonstelling hulpmiddelen
Genoemd moet nog worden de
keur van hulpmiddelen, die te bezichtigen is. Deze tentoonstelling is
reeds geopend vanaf 9 uur.
BEKEND OUD ZANDVOORTS
SPORTMAN PLOTSELING
OVERLEDEN

In het ziekenhuis St. Johannes de
Deo te Haarlem, i's dinsdagmiddag
op 58 jarige leeftijd nog vrij plotseling overleden de heer J. M.
Franssen, eertijds een bekende figuur in de voetbalsport in Zandvoort. Vele jaren was hij voor de
.oorlog de aktieve linksbuiten in het
eerste elftal van de Zeemeeuwen
en daarna eveneens vele jaren bestuurslid van zijn vereniging. Na de
fusie met de Zandvoortse sportvereniging werd hij al spoedig benoemd
tot lid van de elftalcommissie van
Zandvoortmeeuwen.
Voor Zandvoortmeeuwen betekent zijn overlijden een gevoelig en
moeilijk op te lossen verlies, daar
van zijn kundige en gedegen adviezen maar al te gaarne gebruik werd
gemaakt. Bovendien was hij door
zijn rustige en prettige optreden in
brede kring een zeer geziene figuur.
De teraardebestelling zal plaats
vinden op zaterdag 26 sept. om
12 uur op de algemene begraafplaats te Zandvoort.
BURGERLIJKE STAND
Geboren: Leo, z van W. Krippendorf en J. P. Visser. Helena, d. v.
C. Koper en L. Diependaal.
Geboren buiten de gemeente:
Marcus, C. S., z. van G. R. N. de
Boer en J. M. Krabshuis.
Liesette Manon, d. van R. Tiemerjer en A. J. Stüte. Cornell O.
O. S., z. van L. G. Dumpel en B.
A. J. von Stein. Sander M. L., z.
van L. C. Schuurman en G. Spierenburg. Julia, d. van L. Heino
en A. Lotte. Erika Johanna, d.
van J. Tóth en -J. W. Kwannika.
Ondertrouwd:
D. L. Limena en M, M. Korebrits.
Gehuwd: J. B. van Duijn en L. van
de Wetering. F. A. Soepboer en
E. Kraaijenoord. K. G. Hendrikse
en R. C. Zumbült. R. Th. Benjamins en W. Paap.
Overleden: Willem van Wijk, 64 jr.,
gen. met W. H. van Leenen.
Vrouwtje Vleer, 84 jr,, geh. met
W.C. van Leusden, Jeltje de Boer,
84 jr., geh. gew. met J. Pluim.
Eliza H. van Duijn, 42 jt., geh.
gew. met Th. van der Meer.

25 JAAR IN POLITIE-DIENST
De heer D. Trappel, wonende
Kostverlorenstraat 3 te Zandvoort,
hoopt op vrijdag 2 oktober het feit
te herdenken ,dat hij een kwart
eeuw geleden, in overheidsdienst
trad.
Op 2 oktober 1939 trad hij namelijk
in dienst bij de Justitie in Utrecht
en werkte daarna als administratief
ambtenaar bij de politiekorpsen in
Zeist, Zandvoort en Bloemendaal in
welke laatste gemeente hij thans in
functie is als chef van de administratieve dienst. Vrijdag a s. zal de
jubilaris om 14.13 uur in het hoofdbureau van politie te Overveen tijdens een bijeenkomst van het korps
worden gehuldigd.

Taxi 26OO
is toch betert

Technisch
Telttf. 2065

Bureau FEENSTRA
-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

Serlo
1961

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTEES in kleuren / 49,95; in chroom / 53,50.

HOTEL 80UWSS
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

PHILIPS TELEVISIE-SEKVICE
Betaling ook In overleg - Demonstraties thuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

Vrijdag 25, zaterdag 26
en zondag 27 september
elke avond 8.30 uur:

Kwartet
Giinther Moritz
ie
In ons internationale cabaret
en variété-programma:

Teresita de Alba
Spaanse zangeres

/ 189,-*-«1*3)1
ƒ 99,_
PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 21-26 SEPTEMBER.

Duo Rotas

Acrobaten uit de
Europese topklasse
Gisela én Lol a
Twee charmante danseressen
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

Badkotet

Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l, Tel. 4941

Geopend 's zaterdags en 's zondags van 3-7 en 8-2.30 uur.
Overige dagen van 5-2 uur.

heren haarverzorger

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

Radiatoren en
Plintverwarming
*TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

20% KORTING
op alle
stoomgoederen

Een hoekje in onze showroom

ft

/t

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

mits eebrachl en gehaald hij
CMEM. VVASSEIUJ en
V E K V KIII.l

KEYSER
KERKSTRAAT 2K - TKL. 2653
Ook voor stoppiific

\

De
Veenendaalse
Haltestraat 55 - Telef. 2839
Ie keus NAADLOZE

NYLO'NS, mt. 8i/.-n

ss et.

Grote sortering
wol/mousse KINDER
MAILLOTS,
vanaf ƒ3,50

Wegens vakantie
gesloten
van 28 september
t.m. maandag 12 okt.

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
SALON DE COIFFURE

Iedere vrijdag, zaterdag en
zondag het fameuze
Televisie-Radio
DANS- EN SHOWORKEST

Meteoor-kwartet
Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.
U kunt thans weer
telefonisch afspreken.

BU feest of party,
LEFFERTS dranken erbUI
Telef. 2254
Telef. 2150

Dranken bestellen? QAAO
Brokmeier bellen! L\J\JL

BADHOTEL
Het nieuwste hotel
aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telefoon 4911
Vrijdags, zaterdags en zondags
8.30 uur:

Cheese
Town Trio

/ '
•
i ~>,

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER"

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

U zit bij de Olympische
Spelen steeds op de
beste plaats
met PHILIPS TELEVISIE

Kip of wild bestellen
even bellen 2358!
Braadkuikens
ƒ 2,25 p. i/- kg.
Braadstukken
ƒ 2,50 p. >/. kg.
Soepkippen
ƒ 1,75 p. »/ï kg. •
Poulardes
ƒ 2,25 p. »/s ks.
Soeppoulet
ƒ 1,75 p. >/. kg.
Piepkuiken
ƒ 2,25 p. >/s k&.
WILDE EENDEN, vanaf . . . . ƒ3,—
TALINGEN, vanaf
ƒ2,VERSE KIP AAN 'T SPIT.
;
EIEREN ZO VAN DE BOER:
Grote 10 voor ƒ1,70.
Kleine 10 stuks ƒ1,35
Beleefd aanbevelend,

Stationsstraat 2A - Zandvoort - Telef. 2358
's Maandags de gehele dag gesloten!

Onze winkel is
wegens vakantie gesloten
van 28 september t.m. 18 oktober.
Na deze datum staan wij weer volledig
.tot Uw Dienst.
BROOD-, EN BANKETBAKKERIJ

PHILIPS nieuwste PORTABLE
RADIO-GRAMOFOON / 199.—
Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijze de betaling met U. Komt U eens kijken en luisteren?
Vraagt bij ons inlichtingen.
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

F.H.PENAAT
Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

RAADHUISPLEIN

TELEFOON 2820

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Tijdelijke
aanbieding

Uw oude
wasmachine
heeft
f 200,- w
waarde

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

bij AANKOOP van de
nieuwe PHILIPS automatische wasmachine.
Ook bij gemakkelijke
betaling.
PHILIPS SPECIALIST

betaalt voor lompen 30 et. p.kg. Tijdschriften 4,
kranten 5 et., karton 3 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 55 et.; roodkoper ƒ 1,85; geelkoper ' ƒ 1,30.
alles per kg. Tapqt en-ge-watt, deken 8 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles .wordt gehaald.

F. H. PENAAT

Akersloot

PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

Kostverlorenstraat 7
Tel. 02507-2534, Zandvoort
R.K.S.V. THE ZANDVOORT BOYS
S.V.Y. - T.Z.B. De verwachtingen
waren gezien de twee voorafgaande wedstrijden zeer -hoog gespannen. S.V.Y. zou het volgende
slachtoffer worden om aan onze
. zegekar gebonden te worden. Maar
deze droom werd helaas wreed
verstoord door;
'n doelpuntenreeks
van S.V.Y.J20 minuten voor -het
einde. De debacle vlak voor het
einde was onbegrijpelijk, daar .we
de gehele eerste helft en het grootste gedeelte de_r tweede helft volBij feestklanken:
komen in handen hadden. 15 min.
LEFFERTS DRANKEN
voor de rust werd het 0-1, 'n doelTelef. 2254
Telef. 2150
punt gescoord uit 'n vrije trap door
Kees Heiligers 20 min. na de rust
kwamen we zelfs met 0-2 voor te
staan, door 'n doelpunt van Ruud
Stcggerda. Wat hierna gebeurd is
tart elke beschrijving. De achterhoede stortte als het spreokwoordelijke kaartenhuis in elkaar, met
als resultaat vijf tegendoelpunten.
Voor de rest is er niets positiefs te
Burg. Beeckmanstraat 33
schrijven over de laatste 25 min.
Telefoon 4755
H O O G W A T E R
1(
Uitslagen
zaterdag 19 september:
sept.:
,,Strand;:;
Buitenwerk - Binnenwerk
T.Z.B. adsp. a - R.C.H, d
6-0
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
Muurwerk
T.Z.B. adsp. b - El.daal d .
6-0'
27 6.59 2.30 19.19 15.— 11.00-17.00
T.Y.B.B. pup. b - T.Z.B. a
8-0
VERF GEEFT FLEURI
28
7.52 3.- 20.16 16.— 12.00-18.00
29 8.55 4.— 21.31 17.— 13.00-19.30
Uitslagen zondag 20 september:
30 10.24 5.30 23.24 18.30 14.30-21.30
•S.V.Y. - T.Z.B.
5-2
oktober
Van Nispen, 2 > T.Z.B. 2..
.2-1
HUIS TE KOOP AANGEBODEN,
1 12.03 7.30 -.-20.— 4.00-10.00
T.Z.B. 3 - Renova 4 •'" ' •
7-1
waarvan bovenhuls leeg te aanv.
2
-.37 8.30 13.17 21.— 4.30-11.00
T.Z.B. 5 - E.H.S. 9
7-1
voor ingez. ƒ, 25.000,—. Br. m spoed
3
1.43 9.30 14.10 22.- 5.30-12.00
Programma zaterdag 26 september:
onder no. 13-13. Bur. v.d. Blad.
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.
Adspiranten:
81. Vogelenz. a - T.Z.B, a 15.30 u.
117. T.Z.B. b - T.Y.B.B, f
15 u.
Pupillen:
T.Z.B, a - T.Y.B.B, b
15 u.
Programma zonda? 27 september:
20. D.S.B. - T.Z.3.
14.30 u.
30. T.Z.B. 2 - D.C.O. 3
12 u.
103. Alliance 4 4- T.Z.B. 3
12 u.
TAPIFLEX vloeren, 20 moderne kleur105. T.Z.B. 4 - Zandvoortm. 7 12 u.
Junioren:
schakeringen.
176. Vl.Vogels a - T.Z.B, a 14.30 u.
TAPIFLEX ook voor trappen.
STICHTING PROTESTANTS
CHRISTELIJK KRAAMCENTRUM
Florapark 8, Haarlem
Ingaande oktober '64 spreekuur elke 2de en 4de donderdag van de maand van 10 tot
11 uur in het Gemeenschapshuis.

Schildersbedrijf

C. J .PAAP

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over
de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
Zwerver 2499).
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster van der Meulen
Thorbeckestraat 20, telefoon 4659.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: J. Heek, Koninginneweg 51, Haarlem, tel. 02500-13174
APOTHEKEN:
Van zaterdag 26 september t.m.
vrijdag 2 oktober na 6.30 uur des
avonds,
avond- nachtdienst van
18.30 - 8 uur en zondagsdienst: de
Zeestraat-apotheek,
Zeestraat 71,
telefoon 3073.

Warm, geluiddonpend.
Bestemd tegen naaldhakken.
Vrijwel geen onderhoud.
Zo nu en dan een natte dweil
er over en .. 't is weer als nieuw.
Ook voor het betere behangwerk.

fa. L. BaMedux &
HALTESTRAAT 27 - 29 - TEL. 2596 of 3759

„OEFENING STAALT SPIEREN"
Ter inleiding van een grootactie door het gehele land om
iedereen gymnastiek te laten beoefenen, organiseert het KN.G.V.
op 27 september a.s. in Utrecht een
studiedag-gymnastiek voor alle aangesloten verenigingen. Vooraanstaande technici zullen oefeningen
met en zonder
gereedschappen
demonstreren.
Voor deze demonstraties bestaat
zeer grote belangstelling, terwijl
ook van O.S.S. de leider en leidster
en een drietal bestuursleden aanwezig zullen zijn.

•' '•'' ' i! WIjiNHA^DEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE/AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167. - Tel. 4 02 70

Vraagt.naar onze speciale wynaanbiedingen!

POELIERSBEDRIJF
CAS VAN BENTEN
Onze langjarige ervaring verzekert U een
prima service.
Bestel heden bij ons uw nieuwste
PHILIPS TELEVISIE.
PHILIPS TELEVISIE 48 cm. beeld v.a. ƒ728,of ƒ 7,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld vanaf ƒ 898,of ƒ 9,50 per week na de eerste betaling. __
PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS
Grote sortering, uit voorraad leverbaar!

„.".

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

GODSDIENSTOEFENINGEN j
,• GEREFORMEERDE' 'KERK
!'
Zondag a.s. 10 en 7 uur: .,
Dr. P. J. Kichel . van Heemstede.
' .'. , HERVORMDE KERK
'l
Zondag a.s. 10.30 uur: Dr. J.-Zandee
te Utrecht.
" •• ,
19 uur: Ds.jB^K..-,_W.. Dijkstra, '
pred. te'. Haarlem.' Jèügdienst. '
Kapel Woodbróokers, Bentveld
10.45 uur: mej. Ds;'''W. H. Buijs;
Het Huis in de Duinen: '•';•'
, ,"
1 19.30 uur: mej. Ds:..^V.'?H. Buijs.

TARIEFSVERHOGING
BIJ DE N.Z.H.
Duurdere buskaartjes op l okt.
Korte' interlokale trajecten
; bleven hetzelfde kosten.
• • • : -.•.-••'-vHi-i*!*!:. !&.',•:- • ?
Met ingang .van l oktober worden
... PAROCHIE ;Hi AGATHA"-';. • :
een deel van de tarieven op de
HH. Missen óp zondag::???'.^),? 9.30
interlokale lijnen, van de N.Z.H,
(Hoogmis) én 11.30 uur.;.Të,19',30 uur.
en de stadstarievén te Haarlem en
avönddienst.'-In ,de;\veëk HÏH.jMis-'
Leiden verhoogd. De directie van
sen te 7.30 en 9 uur.-""
.
..
de' -vervoermaatschappij betreurt
Bij kerk -Linnaeusstraat, Zandvoort
het dat zij door de zeer onbevrediNoord: H.H. Missen om 8 en 11 .u.
gende bedrijfsresultaten det laat-, In de week om 8 uur.
ste maanden tot deze onaangename
maatregel moet overgaan.
NED. PROTESTANTEN BOND '
De tariefsherzieningen uit de
Brugstraat 15
eerste helft van het jaar zijn ontoeZondag a.s. 10.30 uur: Dr. A.J. vanreikend gebleken om • de sterke
.Biemen,. Ned. -Herv. uit Bentveld;
kostenstijgingen op te vangen.
De Rijkshoofdinspecteur van het
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Verkeer in het district NoordholT
Dinsdagmiddag a.s. 3 uur, . samenland en de gemeentebesturen van
komst in „Pniël", Zuiderstraat 3. '
1
Haarlem en Leiden zijn, na onderSpreker: H. Veldkamp, evangelist,.
zoek van de door de N.Z.H, verDen Haag
strekte, bedrijfsgegevens, met de
voorgestelde wijzigingen akkoord
JEHOVAH's GETUIGEN
gegaan.
Maandag
20-21 uur Gemeensch'appeDe basiskilometerprijs op de interlijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
lokale lijnen wordt verhoogd van
Korte ochtenddienst, beide op 'adres
3 cent op 3,2 cent per kilometer.
...Willem Draijerstraat- 5. .' • s
In de praktijk komt dit erop neer
dat de korte trajecten in het alge-^
meen niet duurder worden', zoals'
; bij voorbeeld:-.., Haarlem - De, Zilk,: NEDERLANDSE STUCAÜOÖRS- ;
PATROONS HIELDEN CONGRES
HaarlemTHillegom, Haarlem-IJmuiden/Rotonde, IJmuiden-Hoogovens,.
In het Badhotel te Zandvoort
Haarlem/Merovingenstraat' - Zandhield de Nederlandse Stucadoórs
voort, Haarlem-Halfweg, I-ialfwegpatroonsbond dinsdag en woensdag
j.l. het 58ste Bondscongres, dat
Amsterdam, Leiden-Katwijk a. Zee,
stond onder leiding van de bonds-,
Leiden-Voorhout, Leiden-Wassenaar
voorzitter, de heer E. H. Cordes'uit
Leiden-Leidschendam, Leiden-SasGroningen.
~
senheim,
Wassenaar-Den Haag,
Leidschendam-Den Haag.
De vergadering
.werd dinsdagAl deze tarieven en die voor de
morgen om 11 uur geopend door de
overeenkomstige afstanden blijven
vice-vporzitter van
de afdeling
dus onveranderd. Dit geldt ook voor
Haarlem, de heer J. W. Roosen, diede afgeleide tarieven, zoals zesde congressisten verwelkomde en
retourenkaarten, maandabonnemenvervolgens de leiding van het conten en dergelijke.
gres overdroeg aan de bondsvoor-':
Wel wordt het minimumtarief op
zittèr.
. •
>'. ' i
de interlokale lijnen, dat sinds '46
Verschillende interne bonds-aanop' 20 cent bleef gehandhaafd, thans
gelegenheden .werden afgedaan.
op 25 cent gebracht.
Onder meer werd besloten uit be• Stadstarieven. Hst „enkeitje" (tezuinigingsoverwegingen het bóndsvens overstapje of retourtje met
congres 1965 te vervangen door een •
beperkte tijdsduur) op de stadsalgemene ledenvergadering en. het,
. netten van Haarlem en Leiden
eerstvolgend bondscongres 'irf' 1966
wordt met drie cent verhoogd tot 30
in den Haag te houden. Een. hercent. Het kinderkaartje gaat nu
ziening van de bonds-contributie,
15 (was 12) cent kosten. De zesingaande per l januari a.s. kwam-:
rittenkaart van ƒ 1.40 wordt vertot stand, terwijl tot leden van advangen door een vijf-rittenkaart
voor het College in C.A.O.-. .
van ƒ 1,25. De nog in omloop "zijnde ,vies
zaken .werden gekozen de heren B. •
.Z6s-r,ittenkaarten kunnen tot en met '
Bisschop-te~BareiTdrëcht,~JT'ïlozéma •;
30 november a.s. worden gebruikt.
'te Onstwedde, P. C. van Kerkhove
Restitutie word niet verleend.
te Bussum, J. W. Roosen' té HaarDe zes-retourenkaart gaat van
lem en Th. Wouters te Dordrecht. ƒ 1,95 naar ƒ 2,10, de jeugdweekEnkele bedrijfsfilms, onder- 'andere •
kaart van ƒ 1,30 naar ƒ 1,40, de
„Doorwerken in de winter" werden
vijftig-rittenkaart voor scholieren
daarna vertoond.
van ƒ 3,50 naar-ƒ4,00, het maandHet :congres, dat door bijna. 200
abonnement op één lijn van negen
personen werd
bijgewoond werd ••
naar tien en dat voor het-.gehele
de eerste dag besloten met een
stadsnet van elf .naar twaalf gulden.
diner, waarna
een uitgebreide.
feestavond, waaraan vele bekende
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
,kleinkunstartisten
medewerkten,
.
volgde.
-;. .
Uitslagen • zondag 20 september.:
Woensdag werd door de congres^
Hr. sen.: Concordia 2 - Z.M. l 8-8
Zandv.m. 2 - H.O.C.
5-8
sisten een bezoek gebracht aan het
Dames sen.: Samen Een - ZM. 8-2
circuit, aan Bloemendaal en-de'Lin- .
naeushof, waarna'om half vijf het
Dames jun.: Samen Een-Z.M. l 6-9
Jongens: Z.M. - De Blinkert
9-9
congres' door de
bondsvoorzitter
Meisjes:' IJmond 2 - Z.M. l
1-7
werd gesloten.
Samen Een - Z.M. 3
4-0
Jongens pup.: IJmond - Z.M. 4-2
KINDEROPERETTEVERENIGING
Programma zondag 27 september:
„JONG ZANDVOORT".
Hr. sen.: Z.M. l - IJmond 2 12.30 u.
•-, . Z.M. 2 - Atlas
13.45 u. • De repetities .vangen Kweer aan op
maandag 5 oktober a.s. te 18.30 uur
Dames: Z.M. - De Blinkert 3'11.30
u.
in het Gemeenschapshuis. Er is een
Hr. jun.: ZM. - Concordia :15.50ü.
Dames jun.: Z.M. l - H.B.C. 2- 15 u. leuke operette uitgezocht- en wel'
„Een dag Khalif".
Jongens: Odin - Zandv.m.
10 u.
Het bestuur rekent er. op, dat
Meisjes: Z.M. l - Concordia l 13 u.
Z.M. 2 - H.B.C.
12 u.
alle leden aanwezig zullen^zijn in
verband met de rolverdeling.-.Z.M. 3 - Concordia 2
14 u.

Met grote blijdschap geven wij ,U
kennis .van de» geboorte van onze
zoon . . .
.
", '.
HENDRIK BAREND.JOHANNES •
• Wij noemen Kem\Han. <
F. N. van.,der Zee.
, •

J. M. H. van der Zee-

Mét- vreugde» melden- wij-.U de; geboorte van onze'dochter-én zusje
PATRICIA.CAROLINA ' .
H. van Houten /
A:: van'" Houten-Kos
:
Henny
Ferry. . : , . :
Zandvoort, 18 september 1964
;'
Haarlemmerstraat 7.
•

Heden ging na een langdurig
geduldig gedragen lijden,, na
voorzien te zijn" van- de H. .
Sacramenten der Zieken, van
ons • heen onze lieve dochter
Eliza Hendrika_•:,van-. Duijn
•.- '
op de leeftijd van'42 jaar. . J. van Duijre.^
'
- ' M . "CfHvan" Duijn-Henri.
Zandvoort, 22 september 1964.
Dr. C. A.'-Gerkestraat 18.
; ;
De H. Uitvaartdienst zal _op. gedragen worden zaterdag 26' •
september orn. 10.00 uur in de
R.K. Parochiekerk van' dé H. :
Agatha, waarna dé begrafenis" :
tegen . 11.00 uur 'zat -plaats
vinden op het kerkhof achter ;
,. .
de. kerk. ;

Heden ging tot .onze grote
droefheid ,-geheel onverwacht •
van ons heen mijn lieve man,onze lieve vader, en grootvader
Jacobus Franssen
op de leeftijd van 58 jaar. . C. B. Frahssen-Huijboom
• H. Franssen . :
E. H. Franssen-Koper
Hellen
C. B. M. Keur-Franssen
'J. ö. Keur
Zandvoort, 22 september 1964.
=Oranjestraat-16. tJ, ^ .i
' :
De
teraardebestelïing
zal'
plaats vinden zaterdag 26,
september om 12.00"uur op de'
algemene begraafplaats :
- te Zandvoort.
Vertrek van Oranjestraat 16
omstreeks 11.40 uur.

Tot onze grote droefheid over-'
leed - plotseling' tijdens een:
vakantie in Spanje, onze lieve:
man, vader, grootvader en
broer
.
.
.
Pieter Mello Heil
.op de leeftijd van 73 jaar.
Namens de . familie:
C. C. Heil-Kuijer. .
Zandvoort, '24 september 1964..
Herm.' Heijermansweg 11'. '
De
teraardebestelïing - zal'
plaats' vinden" maandagT28;
september a.s. om 15 uur op',
de algemene begraafplaats
te Zandvoort. .
Gelieve geen toespraken.

Fa. GANSNER & Co.
• - * SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

De gezellige dameskapsalon met uitzicht'op zee!
In binnen- en buitenland erkend met de.hoogste
onderscheidingen. Specialisten in haarverven!
OOK UW~ ADRES VOOR:'Knippen, Kleurspoeling, Blonderen, Verven en Permanent.
_*
Onovertrefbare aanbieding wassen en watergolf.

olie-, kolen- en
gashaarden
BOCAL-BECKÈRS - DAVONETTE - JAN- en
E. Mi.'JAARSMA - HQENSON --ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN '
Etna,- Homann, -Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
..e.a.

Gediplomeerd personeel
Steeds de nieuwste en meest moderne coiffures.

Dansen!
Begin oktober starten wij met onze

BOULEVARD DE FAVAUGE 10 (N.-Boulevard)
TEL. (02507) 4364 - ZANDVOORT

Vishandel Kerk m a n & Loos
Haltestraat 16 -

Telefoon 2473

Wegens vakantie gesloten
van MAANDAG 21 SEPTEMBER
t.m. MAANDAG 5 OKTOBER.
Na de vakantie:
's maandags de gehele dag gesloten.

-

Koppen.
Zandvoort, 17 september 1964.
Kerkstraat 27.
;
Tijdelijk adres:"'
•
:
St. .•Elisabeth's Gasthuis,;;Haarlem.

danscursüs
voor, beginners en. gevorderden
Er kunnen nog enkele ECHTPAREN en enige
JONGELUI wordeh ingeschreven. ' .
KLASSIEKE EN,MODERNE DANSEN
onder leiding van gediplomeerd dansleraar.
Gezellige,, prettige sfeer.
Breek er eens een avondje uit en ga DANSEN!
Alle inlichtingen ontvangt U in:

JUdoBoul: de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364.

•

L

x

VOORZITU DVOORTSE :
BEJAARDE! fEIT,-<= •.-'.i •' •
PLOTSELIN KLEDEN
• - .Tijdens zi; tie is in Spanje
. tengevolge v hartverlamming
plotseling ov de -heer' P. M."
•i • '
Heil.
De overlei e twee jaar ger
. leden de hei Zonnenberg- opvolgde . als v r van de Zand-'
voortse beja ociëteit - „Voor
Anker?' tooti in deze . ^ j aren
een buitengi ctief en geliefd
leider van1 i éteit,' die onder
zijn leiding i lelling, tot' 'grote
.bloei,. wist .ti en; Zijn plotse..ling verschei oft dan ook oh-der bestuur :ru grote versla- •
genheid .tew acht. ..i . .•:•-' i
.In iverfoani ijn overlijden !is
besloten, de g van .de Socië•teit op;maar oktober: a.s. 'wel
. te doen.doori ;ch alle hiervoor
reeds igeplar telijkheden - af.te .gelasten: t crschuiven -.haar
een later tij< ' . • - • : . \ ' . ' • ' . • • \ '
De . begraii [ "maandag ais.
op--:de. alger egraafplaats 'te
; Zandvoortiip nden'om '3 uur.
Persoonlijk dit overlijden óp
mij grote inc maakt. Ik leerde
..in. de. loop ( n de" heer Heil
: kennen; 'als ei nnelijk en pret-, tig /mens, al zorgen' om het
de Zandvoor icjaarderi zoveel
mogelijk^ naa n. 'te- maken. ;
•• Steeds
'zóeke t nieuwe 'ideeën. en: plannen,.- o verwezenlij kingwaarvan hij o oprecht kon;
verheugen.' 2 housiasme • voor;
• de Bejaardei teit kende -géén"
betekent : zijn'':
grenzen .en i
.i heengaan eei . groot verlies,';
waarover.: z eilijk.-'- zal .zijn'
.. i -. ,'- ' '.
. heen te komi
Moge het 1 Jat .hij door ve•len. in. Zandi ip .handen werd'gedragen:zijn s familie, sterken^
^.bij "dit vérlii wel heel, .-heer
moeilijk te. a den is:::. 'K-r.-; ) '••
RECLASSEK -.COLLECTE; ',
op-' zaterdag: itember.u;1964 / ,
:
• " Evenals vo ide -j aren doet»
• d e Reclasser enigirig'een<'be-"-:
roep op uw im de -.zorg:.vóór• ontslagen ge en en-.: alle. an-"
dere: -zorgen hun .. .verbetering-.:
. te kunnen .vi :n. ' ••, ~••'< •'• '•'•
';
Weet U, d e categorie, die
. onze steun < zorging behoeft, ï
uit 18.000- m Destaat?:' •• '
. • Hiervan. zij l.m. 14.500 voor-waardelijk v eeld. Deze 70%
bewijzen ove lijk de gunstigeresultaten va t .üitge'oefende;
toezicht van iclassering.' 12%;
moest -extra ien worden- - e n :
slechts- 18 Vo n e straf- uitzitten.-;
• .Wat* is nu eest .logische? '• ;
Door hulpvei mee',te werken• aan hun ver! g,; of- niets doen.:
"en deze mens dieper .te laten
afzakken, -me
gevolgen .van
dien? '
Het- .werk, de Reclassering;
met zijn (ong leerde) 'krachten
. doet, heft ni( lat er veel geld
•nodig --is .vooi >nen, die.igeholpen moeten \.: Net' -mag: gOr- :
noegzaam b
verondersteld
. worden, dat i g voor de gere.•jclasseerden^z tstrekt '.-tot- "allé:
| J " _ •>
"•
gezindten.
Laten wij :e, voor velen
welvaart -brei tijd, eens -goed
••christelijk en tan in 'de -beurs
tasten.
Het Zandvo Comié, : •
.Corn.' Slegers neente' Raadslid
. Voorzitter.. H ning, Secretaris:
Mevr...Elise..B de1 Lange Penn.
. meesteresse. J Jlaauboer-Zwart
Mevr. J.- F; d n-Edeling, - .
;.
J. W. Zoet: ( 'nteraadslid.
Z.S.V. .„-ZAND ITMEEUWEN" '
Uitslagen zati 19 september: ;
Zaterdagafdel
*
"
A '•\
Zandvoortm nmco
..• - 4-1
. V.E.W..3- oortm.-3 • 1-2'
Adspiranten:
Schoten a - voortm. a ' 3-1
Zandvoortm H.F.C. : b : 3-2
. T.H.B. a -'t oortm. c ' 15-0
• Zandvoortm H.F.C.e-.-- 1-3
• Zandvoortm H.F.C.Jh" '•-. 3-4
*•":..•.", i'. '
Pupillen:
. ; Zandvoortm l.C.H.va - -••' 4-1
.'• Zandvoortm l.C:H. b ' -'; 0-0
Zandvoortm D.I.O. b ; -uitg.
Zandvoortm ï;C:H; -e ;.-' 0-3
Uitslagen . zon 0 -september: ~
Zandvoortm E:M." - ' •• ' 1-3
R.K.A.F.C. 5 ndvoórtm. 2 ' 0-0
Zandvoortm Ripperda ^4 1-3
. ;. Zandvoortm 3p. vogels • 2' 4-3
Ripperda 8 dvoortm. 6 ' 3-2
Zandvoortm VL Vogels '5 3-5
Zandvoortm ip.stad 4
1-3
Junioren:
D.S.K. a - 'i jortm. c " 0-29.
Bloemendaa Zandv.m. -d' 2-5
•Programma,- z: g 26 september:
Zaterdag-afde
u ' • J. Hercul andv.m. 14.30 u.]
i i • 6. V.E.W. 2 dv.m. 2 ' 14 u.'20. Zandv.m. i.I.Z.O.'G
16 u.'
. -. -.. • '. ,
Adspiranten:
. 61. Zandv.m. .A.S;:a 15.30 u.
80. Zandv.m. Gezell.b 15.30 u.
103. D.S.K.. a> - Ivoortni. d 15'u.:
113.. Zandv.m. . Wit- c.- .14.30 u..
122. Zandv.m. A.S. c<.U5.30u.'
. .-*-,.. "
Pupillen:
167. H.B.C. a - v.m. a': '15.30 u.:
15 u.
179. H.B.C.b - Iv.m. b •
186. Zandv.m. :hoten b 14.30 u. ;
191. H.B.C. c - Iv.m. "o ' • 15 u.
192. • Zandv.m. l.daal e 14.30 u.
Programma zij 27 september: .
.H.B.C.,- - : oortm. 14.30 u.
Zandv.m.. : .Frisia 2 14.30 u.
-^ .8. Stvogels . i indv.m. 3 9.45 u.
^31.. Zandv.m;' «rispen :2 12.30 u. i
•, 80. E.H.S. 6 -• Iv.m. -5-. ,9.45 u.
• 87. ,Zandv.m. I.C.H.'. 8-; 9.45 u. '
105. T.Z.B. -A . - Iv.m. • 7 - • 12 u.
115. D.S.O.V. 4 idv.m. 8 12 u.
Regionale jeu; ; petitie:'1,Zandvoor i Beverwijk 12 ü.
Junioren:
141'. Zandv.m. t liance a 14.30 u.
155. Zandv.m. :.D.O. b 9.45 u.
175. Zandv.ni. 2 .C.H. e '9.45 u.
ZANDVOORTi5HAAKCLUB
De Schaakc ; weer- 'gestart
met • de komp( om- -het'- club-.kampioenschap> .uitslag- na de
tweede • ronde i - d e - 'kopgroep;
1, Lindeman;- oof; "3i" .Roete5, Luykx; - 6 .
meyer; .4. De
Glasbergen ;•;? ; -8. Gerritsma;
'9, Molenaar;- 10 Isen. ' • •

5 punten
van belang!

In alle Albert Heijn-winkels

Premie-vaa-de-Maand-Clul)

MODERNE COUPE
PERFECTE' AFWERKING
SOLIDE STOFFEN
VERANDERINGEN
' GRATIS
SCHERPE PRIJZEN
•Dit brengt. U:

•

'

;"

SPECIAALZAAK VOOR
HERENHODEen HERENKLEDING

PGSIinqer

KERKSTR.20' • TEL:3136

Costuurns
Colberts
Pantalons
Regenjassen
Overjassen j:
Overhemden
v
Weekenders
Pullovers
,Wp|lên vesten
'.~•''.£ Spprtjaclcs ;
Corduroy
i;
pantalons
Wollen sjaals
Zijden sjaals
Handschoenen
Dassen
Sokken
By feestklanken:
.LBFFERTS DRANKEN '•
.Telef. 2254 '•"'
Telef. 2150
;

Laat Uw

- -

scharen en messen •

"
GEDIPL. OPTICIEN
[eRK.ZIEKENFOnP5lCUtRflMCIERl

GROTB'KRÖCHT
Telefoon '4395

Hout- en boardhandel

.CENTRUM'

Naast dr: 'Flieringa ;
Brederodestraat 1. . .
. MÉTSELZAND
PORTLAND CEMENT
CARBOLINEUM
Eternieten
"
. BLOEMBAKKEN •
:
TUINVAZEN ,'• .' •':
'~'- , RONDE TAPSE '.'
'
TAFELPOTEN,^ '.
verschillende maten.
---POLYeEL--- -- - " •
..PLAFONPPLAATJES .
'\HEKPALEN ' ."-. •' ''/
;!
'BOKKEPbOTJES ""
KIPPEGAAS ' '
/ - ALABASTINE
KUBUSVERF
• LOODWITPL'AMUUR
:r' CEKRXJSOOT
carbolineum
. in 15 verschillende
''•"'briljante'kleuren
SCHUURPAPIER
RUBBEROID
.GUPA
KASTPLANKEN
TEGELBOARD
HOEKLAT Parana pine
._ Halfronde LATTEN.:.
LADDERVERHTJUR
Voor kamerwandei),
lambrizeringen enz.:
HO'tJT O.LUX ,.,..-.,;...
PARANA PINE *'
Dagelijks geopend.
\."." ', >" Jb. SLAGVELD
Telef. winkel: 2963
Privé: 2897 "

VAKKUNDIG
SLIJPEN
GoHslÜpen, van, >taf elmessen

, . . .MANICURESETS
KARTELSCHAREN
- • •'• NAGELTANGEN "•
' ' -. EELTSCHAAFJES'
- PINCETTEN - - '
• NAGELVIJLEN
ZAKMESSEN
- , VLEESMESSEN.
• . HUISHOUDMESSEN ;'
• KOKSMESSEN
Optiek - Staalwaren

blijf jong... blijf fit...

A. G. SLINGER
Krijgt U gasten?

Assurantie Kantoor' ' •

JAC. HOEKEMA

.Steeds méér.mensen o'ntdek- ken, dat In de verkeersdrukte
van vandaag en voor de vrije
.weekends de flets onmisbaar
:
is! 'Fietsen gaat veilig en
vlug. Fietsen is gezond! :,
Kies-; bij ons uit een . ruime
sortering, de flets naar uw
eigen smaak

Celsiusstraat 28 - Zaridvdbrt
Telef. 3394

Voor alle
verzekeringen

REUZEPAK

PMCclubprijs,
GEHEEL IN PMC-CHEQUES

% P AARZEGE

WINKELWAARDE-f 86.-BESTELNUMMER 360

'n Aanwinst voor uw interieur!
Ook een uitkomst, bij feestjes; want deze serveerwagen neemt u heel wat werk uit handea én komt,
op zijn drie zwënkwielen, overall.De beide bladen
elk 45 cm. doorsnede, zijn van geolied teakhout
en dus goed bestand tegen 'vocht. Ze zijn afneem.baar; u kunt -ze dus ook als serveerblad 'gebrui. ken. .Inklapbaar .frame, dus gemakkelijk-op.;te
bergen! Ideaal!

Amandelspeculaas pak ± 240 gram 85
Kleutertaai
zak ±500 gram 85
ChOC. PaStÜleS DelicatakwalUeit lOOgr. 69

Tafelbeschuit........ grote M 31
diverse soorten . . . .per zakje 42

Thefi Schotse melange pakje 76

MacQueen Theezakjes doos 20 zakjes 85
Carly Toiletzeep ..... 3smki.cn i.- 89
nieuwe oogst! . . 500 gram 45

Hele augurken
zoetzuur . . . . . . . . . . per pot 55
U. «l deechte,melkofpuur
.qo
3

.nagel
FONDSPAK soo gram li
Oranjemarmelade . . . . . . p e r P p t 99
DE PMC IN DE PRAKTIJK
„Fantastisch! Op gemakkelijke wij' ze sparen-voor zulke' prachtige
i premies"! meent mevrouw A. V.
•;.van Doorn, Burg. Weertsstr. 86, ]
Arnhem, die reeds 11 PMC-premies, '
waaronder koelkast en centrifuge,
in haar bezit heeft. En voegt ze
eraan toe: „Een vol chequeboekje
ligt alweer te wachten op de volgende premie!"-

Appelmoes . . . . ..... 1/1 buk 59
Sperziebonen ..... . . 1/1 w.k 69
Spinazie ....... ..... i/iwik 55
ijh star-Kist'

.......

Maggi Aroma

......

blitc.hele moot 79

2 nacons nul.33

9

AH-Rookworst-1!

±740
gram nu

Vraag speciale folder in de AH-ti>inkel

fiets!

GR. KROCHT 20a - TEL. 4395

ERWTEN
MET WORTELEN

l..: TERRASSTOELEN
keihard gemoffeld, stalen'frame, met plasticdraad, in ,4 kleuren, per"
stuk -ƒ19»—• Bjj afname
24 stuks 20°/o korting.
Prachtige; zware ligstoeleii- met armleuning,'
~'"• per stuk 'ƒ.12,50.
, Zaalstoèlen
ƒ 9,50
'MÖpie"cafétafels ƒ22,50'
.' Barkrukken v.a. ƒ19,50
BEZOEKT ONZE
, TOONKAMERS
Joh. ,v.d.Voort, Plantage
Middenlaan 70, Amsterdam, Telef: 020 - 50667
> s ...-"947406.

Grote sortering
' HTJISHOUDSCHAREN
NAGBLSCHAREN
i. , ... BORDUURSCHAREN

Geen bezwaar,!
•
WIJ VERHUREN: Bedden,
'Ledikanten, . Dekens, Tafels,'
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
..enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Fijn gekruide

'vacuum-Verpakt

Bongo Oplosköffie
Koffiemelk,.

Sbiuges98

TUC * . . . . i . . . . . . . 2 pakjes NU 79

Sherry Pale mediumdry . . . .jerflesST5

9

Belegen Goudse -T.

Tafelmargarïnesuver Queen .. pakje 39
Zwitserse Kaas
strooier 49
Plastic Afwasborstel mbnhaar P.st. 59
dlv. kleuren . .

per stuk 55

Spaar hu Queen Margarine-zegels voor de

Olympische Trilogie
Tokyo ? 3 *ioe*« ƒrt&q®
• men ( s|scMs
Vft^

1964 )

dolansamon

/ ^y&

4-3x12 Queen Margarine-zegels . ,
Deel 1 ligt voor u klaar in de AH-winkefs '-

Soepballetjes
2biikjes9923
Botérhamworst.....'. soosraml.
FijneSnijworst
., isosmm69
Gelderse Ham ......

Grote Repen 81- Gebr, Gehakt

100
gram

Delicata kwaliteit^ Butterscotch- '

Albert Albert
H eij n
Prijzen gelden van donderdag 24 september t/m woensdag 30 september

Prijzen gelden van donderdag 24 september t/m woensdag 30'septeirtber

Frllzen gelden van donderdag' 24 september t/m woensdag 30 septentier

. Rüwielhandel
JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstr. 21 - Tel". 2323

Kwalitatief steeds vooraan
Rund-, Kalfs- en Varkcnsslagery

Wij zijn met vakantie

,

van MAANDAG £1 SEPTEMBER
t.m. ZATERDAG 3 OKTOBER.

Cor van Eldik

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 .'• c1'

De winteravonden
naderen weer!
Maak ze gezellig en lees eens een boek.
Onze BIBLIOTHEEK werd opnieuw uitgebreid
met de nieuwste werken.
Ook voor al Uw schoolbenodigdheden:

voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14

TELEFOON 2462

VANAF DINSDAG 29 SEPTEMBER
WEER GEOPEND!

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

Dansen

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

,De Schelp' Zandvport
Zandvooris enige volledige
rijschool

;.. . Geopend-jvrrjdag, zaterdag,'
zondagavond en zondagmiddag.

N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
< 4 ' ' VESPA-Scooteri • ., !":
• " ' i ' ' . ! '•

'i , i ' '•••

'. <••

'

'. V

!%

BREDERODESTRAAT 66 - . TELEFOON .4419

j

ledere vrydag 8 'uur, BEATLE- avond.
Zondagmiddag 2 uur, dansen .op TWIST,
HULLY-GULLY en SLOPmuziek. ,

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321

Kinderoperettevereniging
«JONG ZANDVOORT»
De repetities vangen weer aan op maandag
5 oktober a.s, 18.30 uur in .het Gemeenschapshuis. Nieuwe leden zijn welkom!

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER
Specialist in klassieke meubelstoffering
BREDERODESTR. 30, ZANDVOORT
Telefoon (02507) 4973

Wij bekleden Uw trappen
met TAPIFLEX

Electro-Radio
Technisch Bureau

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS
ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

Zr. A. langeveld
wegens vakantie

Afwezig

ERRES - BLAUPUNKT

J

lé/CTI l D BUI"&- Engelbertsstraat 64
. r\ d U l\ Telef. 2914

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Koelkasten - Stofzuigers

RUIL OF KOOPRUIL
Amsterdam - Zandvoort
Aangeb.: moderne 3 kam.
woning m. douche enz. in
centrum van Amsterdam.
Gevr. iets derg. of groter
te Zvrt. Genegen bij ruil
event. fin. offers te getroostcn. Br. no. 16-9 bur.
van dit blad.
Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!
HEER, (oudere leeftijd),
zoekt ZIT-SL.K. m. centr.
verw. v. I okt. '64 tot eind
maart '65 (liefst kamer op
zonzijde) Br. no. 24-9 bur.
van dit blad.

Betaling desgewenst In overleg

ZIET ONZE SHOWROOM
ALS 'T NAJAAR NADERT,
VOOR 'T VOORJAAR
ZORGEN!"
Bestelt nu -Uw bloembollen
voor huis en tuin!
Vele soorten voorradig!

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

van maandag' 28 sept.
t.m. zondag 11 okt.
NAAIMACHINES
Waarn.: Zr. Stiphout, Van Reparatie, taxatie, inruil.
Lennepweg 57, telef. 4294. W. Dra\jerstr. 12, Tel. 3751
DAMMEN! !
Het damseizoen is weer
geopend. Voor elk rechtgcaard dammer bestaat de
gelegenheid om elke maandagavond gezellig te damSCHOONHEIDSmen, zowel in kompetitieSPECIALISTE
verband als louter voor
zijn genoegen. Komt U
Pedicure - Manicure
eens kijken? Het verplicht
Massage
U-tot niets. Het klublokaal
ZEESTRAAT 33
is in het GemeenschapsAfspr. via telef. 2943
huis. Aanvang 19.30 uur.
Behandeling bij Tl aan. huis

Voeikundige

NERGENS KOOPT U VOORDELIGER

TELEVISIE
EN RADIO

SINGER

Naaimachines, koelkasten,
wasautomaten, schrijfmachines. Nog enkele weken
INRUIL-AKTIE
plus korting, óók voor
REPARATIE
Haarlem, Rijksstraatweg
122 - Tel. 02500 - 65185

Hotel Bouwes vraagt

NSU PRINZ 1000, een auto met een eigen karakter, representatief voor de zakenman, elegant
voor de dames en interessant voor de sportieve jeugd.
Technische-stand? Anno 1965! Alle autotechnische snufjes en de huidige ontwikkeling van
hedendaagse automobielen zijn de nieuwste NSU eigen.
Prestaties: 43 DIN pk • topsnelheid 135 km/u • acceleratie van O—80 km/u in 12,5 sec •
'uchtgekoelde viercylinder NSU-motor met bovenliggende nokkenas en solide bouw zoals
a. de vijfmaal gelagerde krukas.

DISCOTARIA
THORBECKESTRAAT 15 - TELEFOON 3378

Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 8 1 7 1 4 .

riveyourself

Voor zelf tuinieren
leveren wö U gaarne COMPOST en TTJRFMOLM en alle benodigde meststoffen, óók voor Uw kamerplanten.
Speciaal aanbevolen: GEDROOGDE STALMEST.
Een uitkomst voor elke tuinier!
ASEF kunstmest voor tuinen en bordessen.
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAPPEN.
GROTE COLLECTIE TUINMEUBELEN.
Grasmaaimachines - Motormaaiers - Tuinsproeiers - Tuinslang.
NIEUWE OOGST BLOEMBOLLEN!
Alle soorten vogelvoeders, kippenvoer, honden en kattenbrood.
Elke bestelling \vprdt met de meeste SPOED zonder pr«sverhoging thuisbezorgd!
Wij geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant
„Tuingereedschappen" is gratis verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.

Aanleg en onderhoud van tuinen
Alles voor de tuin!
Parallelweg 28 - Zandvoort

Maandag 5 oktober opening
van het seizoen in zaal „ZOMERLUST". Aanvang 2 uur.
Iedereen van harte welkom!
Het bestuur.

OLMA horloges koopt U in
bij-de-tijd-zijnde zaken.

OLMA

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

C. Waan
ing
Erkend horloger
Kosfverlorenstraat 68

Bakker v.d.Werff

Telefoon 2O71

HET ADRES VOOR UW:

(vrijdagsmiddags na schooltijd) kunnen nog
KOUSEN - TASSEN - PORTEMONNAIES
PORTEFEUILLES - MAILLOTS - SHAWLS
SUèDE DAMES- EN HERENJASJES.
Binnenkort kunnen w\j U aanbieden:
SUêDE AUTOCOATS met originele vachtvoering, elleboog en kniebeschermers.

Gasthuisplein 3

Telef. 2129

Met elke beurs, 't zij groot of klein,
Zult U bij ons tevreden zijn.
Want voor 't minste geld
(de fijnste waar,
Is ons devies reeds jaar op jaar!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

«LEBRU»

MONOPOLE
'ZATERDAG 26 en ZONDAG 27

l

SEPTEMBER - 8 UUR:

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

'Alarm voor Squadron 904
(14 jaar).

ZONDAGMIDDAG 2.30 UUR:

Zes^zwarte" ruiters
(Alle leeftijden).

Voor Uw drukwerk:
Drukkerij Van Petegem & Zn,
Kerkstraat 28

Elke fijnproever prefereer,: LEFFERTS

^
+
^
J

•''

,t

ELECTR. KACHEL
INVENTUM KACHEL
ELECTE. RADIATOR
Met 5 jaar garantie.
ELECTR. BEDKRUIK ....
DAALDEROP BADKAMER
VERWARMING
PHILIPS INFRAPHIL ....
PHILIPS HOOGTEZON ..
PHILIPS ELECTR.
BOVENDEKEN (i persoons)
Philips HAARDROOGKAP
Idem met regela'ar

•
•

/ 16,50
ƒ 31,/ 56,80
ƒ 32,50
ƒ 47,50
ƒ 39,50
ƒ 59,ƒ 98,ƒ 59,75
ƒ 79,75

Fa. Schuilenburg
<*>

Bejaarden Sociëteit
„Voor Anker"

In modellen,

*

WIJ VERWARMEN UW HUIS!

Grote Krocht 5-7 - Telef. 2974

In prijzen vanaf f 56.-

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

^

•

woninginrichting
Bilderdykstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

OLMA horloges zijn kwaliteitsprodukten der Zwitserse
horloge-industrie.
OLMA geeft U een grote keuze

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

f Koude avonden

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

J. van den Bos

een goed horloge...
een beste vriend

Voor het bezorgen van
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (btf
geen gehoor Zandvoort: 3763) Haarlem

v w en simca

LINOLEUM op de trap!
Voor lange duur en gemak,

Jaarbetrekking.
Aanmelden: dagelijks tussen 11 en 15 uur.

Lompen 30 et; kranten 6 et; plat karton en tij dschr. 4 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 190 et.;
geelkoper 130 et.; aluminium 80 et; lood 60 et;
zink 50 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
Wy zün elke dinsdag1 in Zandvoortl

Vakkundige voorlichting eigen reparatie werkplaats en goede service „op de koop toe"

TELEFOON 2323

11
,/t
Tuinbouwhuis
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE

kamermeisjes

zich aanmelden: Zeestraat 57rd., of vrijdagsmiddags Drukkerij Van Petegem, Kerkpad.

KORTING of T \ƒ 59 cm.
l • W •super
TONFUNK

Automobielbedrijf Jac. Versteege en Zn.
PAKVELDSTRAAT 21

x

Kom kijken en vergelijk
PHILIPS - GREATZ - KORTING - TONFUNK

Vraagt een proefrit bij:

voor zo spoedig mogelijk

enkele flinke jongens

TELEPOOO 2060

Elke dag verse bloemen l
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Het speciaalVele soorten kamerplanten.
adres voor Uw BKUIDS- en GRAFWERK..
Bloeiende planten voor tuin en bloembak.
Bediening, prfts en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

AMANDABALKE

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Huur nu uw wasmachine
Haarlemmerstraat 2,
vanaf ƒ 9,— per maand
Tel. 4200 en 3652.
met recht van koop.
Géén vooruitbetaling.
TE KOOP: OLIEHAARD,
- Rivier Vismarkt 3
i. g. st. Spotprijs. Kerk- VELO
Haarlem, tel. 10117
straat 2e.
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
AAN GEB.: vrij huis te
Heemstede. Huur ƒ94 p.m. WASMACHINEFABBIEK
Gevr.: Huis te Zandvoort, heeft gloednieuwe wasevent. koop. Br. no. 23-9 spoel-droogcombinaties m.
lichte emaille beschadiging
bureau van dit blad.
van ƒ598,- voor ƒ398,- of
ƒ 5,- p. week. Schrift, gar.
Bert geeft de
Gratis l week op proef.
hoogste waarde! Vraagt folder. WEERA,
Lompen 30 et. Kranten en Kortenbos 50, Den Haag.
druk 5 ctTapijt en gewatt. Tel. 070 - 33.28.29.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Woninginrichting
Metalen: rood koper 200 et.
HEEMEIJER
geel koper 135 et., lood 62
Van Ostadestraat 7a
et., zink 55 et. Alles p. kg.
Telefoon 3116
POTGIETERSTRAAT 32
Kan weer stoffeerwerk
TEL. 4376
aannemen.
U belt, wij komen!
In het voorjaar betaalt U, TE KOOP: Cocker Spaniel,
als U nu uw wasmachine 2 mnd., kamp. afstamm.,
ƒ85,-. Tel. 070 - 725793.
of combinatie koopt!
VELO - Rivier Vismarkt 3 Vanaf 25 september iedere
Haarlem, tel. 10117
gekookte en geVELO, Zeestr. 37, tel. 4590 vrijdag
bakken mosselen
W O N I N G R U I L
Café Oomstee
Amsterdam - Zandvoort
Aangeboden (Geuzenveld) Zeestraat 62 - Telef. 2263
nieuw vrij huis, bov. 5 k.
en douchecel. Gevr. in HUUR Philips-TELEVISIE
Zandv. woning mia. 3 sl.k. voor ƒ 25,95 per maand,
bev. Br. no. 25-9 bureau zonder vooruitbetaling
van dit blad.
maar met recht van koop.
al bij U thuis? Bel
TE KOOP: Schotse Collie, Morgen,
dan vóór 6 uur 020-249767
2 mnd. (Lnssie), karnp. af- en
's avonds 02964 - 18664
stam., ƒ 100,-.
Tel. 070 - 725793.
2e PROGRAMMA
HULP GEVRAAGD in kl. zonder uw toestel omtegezin, 2 halve of l hele d. bouwen (al js het 10 jaar
p.w. Mevr. Berghoff, Cort oud), kijken naar het 2e
v.d. Lindenstr. 34,. tel. 4157 programma. Met garantie,
gem. betaling Antennebouw
WERKSTER GEVRAAGD Ook voor REM-antennes.
2 a 3 ochtenden per week. J. KERKMAN, BeeckmanThorbeekestr. 6, tel. 2010. straat 36, tel. 4307. •

-

-

Telefoon 2793

Van MAANDAG 28 SEPTEMBER
t.m. VRIJDAG 2 OKTOBER
GEEN VOORSTELLINGEN.

Sport- en Jiu-Jitsu - Judo Instituut

WIM BUCHEL
Privé: Hogeweff 60 - Tel. 3965 (tot 30 sept. 4700)
Zaal: Hogeweg 42 (ingang Zuiderstraat).

Aanmelden lessen dagelijks
Wij, zijn gespecialiseerd in:
JEUGDJUDO vanaf 5 jaar.
JUDO en JIU JITSU, zowel voor meisjes,
dames en heren.
KLEUTERGYMNASTIEK met JUDO,
leeftijd 4 en 5 jaar. ,
DAMESGYMNASTIEK (z.g. keep fit clubs).
. INDOORCLUBS HEREN (z.g. keep fit clubs).
Keep fit massages, boksen, body building etc.
OVERZICHT LESROOSTER CLUBS:
10.00 u.: Damesgymnastiek.
Dinsdagmorgen
Dinsdagavond
7.00 u.: Judo Heren.
Dinsdagavond
8.00 u.: Jiu Jitsu Heren.
9.00 u.: Damesgymnastiek.
Dinsdagavond
Dinsdagavond,
10.00 u.: Indoortraining.
Woensdagmiddag 1.00 u.: Jeugdjudo 5-7 jr.
Woensdagmiddag 2.00 u.: Jeugdjudo 8-9 jr.
Woensdagmiddag 3.00 u.: Jeugdjudo 10-12 jr.
Donderdagmorgen 10.00 u.: Damesgymnastiek. .
Donderdagmiddag 2.00 u.: Damesgymnastiek.
Donderdagmiddag 4.00 u.: Kleutergymnastiek.
Donderdagmiddag 4.45 u.: Jeugdjudo.
Donderdagavond 7.00 u.: Meisjesjudo 12-16 jr.
Donderdagavond
8,00 u.: Damesgymnastiek.
Vrijdagmiddag
2.00 u.: Damesgymnastiek.
Vrijdagmiddag
4.00 u.: Meisjesjudo 8-13 jr.
Vrijdagmiddag
5.00 u.: Jeugdjudo.
Vrijdagavond
7.00 u.: Jeugdjudo alleen
groen blauw bruine banden
Vrijdagavond
8.00 u.: Judo senioren.
Zaterdagmiddag
1.00 u.: Jeugdjudo 6-7 jr.
Zaterdagmiddag
2.00'u.: Jeugdjudo 8-9 jr.
Zaterdagmiddag
3.00 u.: Vrije training jeugd.

2550
Cf1 gedistilleerd!
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ANDVÖÖRI
IEUWSBIA
25e jaargang no. 1 2

„TREKT UNIETAEN WAT VEDER SECftT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!"

Langs de vloedlijn

Een probleem van onze lijd is
dat er jeugdigen zijn die boeken schrijven, welke ze eigenlijk nog niet zouden mogen
lezen.
Otto Weiss

2 oktober 1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,-; franco per post f 7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Appèl aan alle
Zandvoortse dierenvrienden!
Aan elkaar gewaagd
In" de uitwedstrijd tegen H.B.C,
heeft ons eerste' elftal zondag j.l.
in Heemstede het eerste puntje op
de competitie-ranglijst veroverd.
Een nog altijd pover resultaat,
waarbij we nog steeds de onderaan
bungelende positie innemen op genoemde ranglijst.
• '
Van bepaald indrukwekkend voetbal was ook in deze wedstrijd geen
sprake. Het 1-1 gelijke spel drukte
ten volle uit dat beide partijen aan
elkaar gewaagd bleken in alle opzichten. Aan elkaar gewaagd wat
betreft het doen verloren gaan van
mooie kansen, aan elkaar gewaagd
oolc in het enthousiasme, om de
overwinning te behalen.
Al met al blijven v/e optimistisch
en hoopvol. Waarom zouden we dat
niet blijven? Misschien daagt na
dit pover 'begin van de competitie
straks de vreugde van een serie
overwinningen, want we kunnen
onze spelers toch zeker geen gebrek
aan enthousiasme vrwijten.
Mogen we nu verwachten, dat ons
elftal wat meer op elkaar ingespeeld
geraakt en dat daarvan de resultaten in de komende wedstrijden zich
zullen openbaren?
De wens is hier de vader van de
gedachte en de toekomst zal het uitwijzen.
.
K.
2DE NOORDZEE-RALLYE
Evenals vorig jaar heeft de Vrijwillige Bloemendaalse Heddingsbrigade (V.R.B.) ook thans weer een
Noordzeerallye uitgeschreven voor
berijders(sters) van auto, motor of
scooter, welke zal gehouden worden op zondag 25 oktober met als
voornaamste prijs de wisselbeker,
beschikbaar gesteld door het Haarlems Dagblad. De opbrengst Van
deze rallye zal bestemd zijn voor
versteviging van de kas van de
brigade.
Met de organisatie en uitvoering
van. deze rallye, die het vorig jaar
een. groot succes werd, heeft zich
ook thans weer de motorclub ,Zandvoort' belast.
Er zal gereden worden in twee
klassen. Klasse A is voor geroutineerde rijders en voor hen, die wel
meer aan oriëntatie-ritten hebben
deelgenomen. De lengte van deze
rit bedraagt 75 kilometer over uitsluitend goede wegen.
Klasse B voor rijders die geheel,
of vrijwel geheel onbedreven zijn
in het rijden van puzzelritten. Deze
rit,~die zeer eenvoudig gehouden is,
heeft een lengte van circa 45 km.
Start en finish vinden plaats bij
het clubhuis: restaurant de la Course op hot circuit. Gestart zal worden op het circuit, waar de eerste
deelnemer om 13 uur zal vertrekken
Behalve genoemde wisselbeker
zijn nog vele fraaie prijzen te winnen, terwijl iedere deelnemer (ster)
een waardevolle blijvende herinnering aan deze rit ontvangt.
Inschrijving kan geschieden bij
de start, een uur voor het vertrek
van de eerste deelnemer(ster). Vooraf kan worden ingeschreven N bij
het secretariaat van de motorclub
„Zandvoort", Kijkdumstraat 21 te
Haarlem, terwijl men zich om inlichtingen kan wenden tot de heer
Th. Jansen, Rijksstraatweg 276
Haarlem-N., telefoon 51505.
OPBRENGST COLLECTE
De collecte, j.l. zaterdag in Zandvoort gehouden ten bate van het
reclasseringswerk, heeft opgebracht
een bedrag van ƒ 875,20.

.WURF-PRAET'

WULMJM v.d. WüBFF!
,,'k Kan nae D.W.S.
gien Turk meer zien!"

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Miranda, d. van M. F.
Vossen en E. M. Vosse.
Geboren buiten de gemeente:
Hendrik B. .T., 7. van F. N. van
der Zee en J. M. H. Koppen.
Patricia Carolina, d. van H. van
Houten en A. Kos. Frank Jurriaan
z. van W. Duyne en J.Haanraadts.
Simone Maria, d. van H. J. Maertens en A. M. F. H. Smits.
Gehuwd: J. Kroon en G.M. Zwemmer. J. Kooistra en J. Brink.
H. Zorge en P. N. Bakker.
Overleden: Jacobus Joh. van der
Vin, 71 jaar, goh. met W. Veen
(wonende te Haarlem).
Overleden buiten de gemeente:
Willem Koper, 86 jaar, geh. gew.
met M. Molenaar. Jacobus Franssen, 58 jr., geh. m. C.B. Huijboom.

Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l, Tel. 4941
In de Hotel Bar
en Indonesische zaal
entertainment
WIM LANDMAN
aan de vleugel.

Geopend 's zaterdags en 's
zondags van 3-7 en 8.-2.30 u.
Overige dagen van 5-2 uur.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

-

Haltestraat 57

- Zandvoort

HOTEL 80UWSS
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Serie

Zaterdag 3 en zondag 4 okt.
elke avond 8.30 uur:

1964

Kwartet
Giinther Moritz
*

In ons internationale cabaret
en variété-programma:

Teresita de Alba '
Spaanse zangeres
Een van onze grote landelijke
dagbladen heeft een rubriek, waarin van tijd tot tijd een dierenarts
aanwijzingen en raadgevingen geeft
naar aanleiding van binnengekomen vragen over dieren. Enkele
weken geleden vroeg in deze rubriek
een meneer of hij zijn zwarte kater, die hij acht jaar had en die nu
al geruime tijd ziekteverschijnselen vertoonde,
onder een. glazen
pendule-stolp kon zetten om vervolgens met de gasslang het beest
op deze Wijze' ,te vergassen, of dat"
hij beter wat cyaankali door het
dier z'n eten kon mengen. Diezelfde
meneer bleek ook nog een papegaai
te bezitten die niet spreken wou. Hij
vroeg, of het helpen zou, wanneer
hij bij de vogel de tong los zou
knippen en of dit zonder bezwaar
gebeuren kon, want hij had gehoord, dat deze operatie helpen zou.
Dat de dierenarts zich in zijn antwoord zeer verontwaardigd betoonde, behoeft zeker niet te worden
aangestipt.
Toen ik het las, heb ik mij wel
vol verwondering afgevraagd over
welk een mentaliteit een dergelijke
„dierenvriend" moet beschikken.
Persoonlijk rangschik ik hem onder
de dierenbeulen, onder de mensen
met geen enkel begrip over hun
positie ten opzichte van het dier,
waarvan er helaas nog maar al te
veel in onze wereld van vandaag
rondlopen. „Och, 't is immers maar
een dier" is een uitdrukking, die je
nog veelvuldig hoort en waarbij
dat woordje „maar" alles zegt.
Dit jaar bestaat de Nederlandse
Vereniging tot bescherming van
dieren honderd jaar. En men zou de
vraag kunnen stellen-die ook wel
wordt gehoord, of er in deze tijd
na zoveel jaren van vruchtbare en
zegenrijke arbeid voor deze vereniging nog wel werk aan de winkel
is. Met het beantwoorden van deze
vraag zijn we gauw klaar, omdat
het wel vas.t, staat, dat er in onze
geordende maatschappij altijd mensen zijn en blijven, die er ten opzichte van het dier vreemde gedachten op nahouden en daarnaar - indien dit al eens te pas zou komen,
- ook handelen. Ik zal U geen
voorbeelden noemen, daarvoor zou
deze krant te klein blijken, maar
ze zijn er nog legio en ze zijn meermalen ontstellend, een waarschuwing en een teken aan de wand.
Vrijwel elke plaats heeft zijn eigen onderafdeling van deze grote
landelijke vereniging. Zandvoort
óók. Daar heeft men er de veelzeggende naam '„Vereniging voor het
welzijn der dieren" aan gegeven en
een zeer aktief bestuur zorgt ook
inderdaad met raad en daad voor
dit welzijn.
Zondag 4 oktober wordt U weer
eens zeer bijzonder aan dit prachtige werk voor,het welzijn der dieren te zorgen, herinnerd. In alle
plaatsen in ons land geschiedt dit
en natuurlijk óók in onze gemeente.
Omdat deze jaarlijkse dierendag
ditmaal op zondag valt, zullen de
aktiviteiten plaats vinden morgenzaterdag 3 oktober. U zult dan op
ons Raadhuisplein weer de bekende marktkraam vinden, waar leden
van onze plaatselijke vereniging
U allerhande artikelen, betrekking
hebbende op het dier, zullen aanbieden. Lepeltjes, kalenders, boeken,
kaarten- enzovoort, enzovoort. Collectanten zullen U weer een collectebus onder Uw neus duwen en U
huis aan huis bezoeken. Zegt U dan
niet: „'t is maar voor een dier",
doch „graag voor het dier!" Zandvoort kent - naast veel dierenleed ook veel, heel veel ware dierenvrienden. De collecte die vorig jaar

Les Belmondes
werd gehouden, bracht het hoogste
bedrag op dat naar ik meen ooit in
Argentijns danspaar
-Zandvoort bij collectes voor het een
of ander doel werd bijeengebracht,
*
't Was ruim tweeduizend gulden en
's Zondags Matinee van 3-6
het minste, dat we mogen verwachuur, met volledig avondten is toch wel, dat dit bedrag a.s.
programma.
zaterdag weer gehaald wordt of
liever ver wordt overschreden.
Daarop rekent onze plaatselijke
U kunt toch ook rekcm-n n
vereniging al zo'n beetje want voor
vcrsclijUm '
alle aktiviteiten is veel geld nodig.
Men moet voorbereid zijn op een
strenge winter," om eventueel de vb"20 °/o KORTING
gels te kunnen bijvoeren, zoals dat
op alle
twee jaar geleden het geval was en
toen voor de kas oen ware aderstoomgoederen
ïating betekende. Daarnaast vraagt 1
mits prhracht rn ct'hnuU) l'i
het zorgen voor bet welzijn van,
onze dieren uiteraard veel geld. Ik
CHF.M. \ V A S S K R I I on
denk aan de polikliniek in de SwaVERVFIUI
luëstraat, aan de vele E.H.B.O.-posten, aan vervoer en aan alles wat
KEYSER
met dierenbescherming samenhangt.
De leden doen hun dikwijls opoffeKERKSTRAAT 26 - TEL. 2C5:
rend werk geheel gratis, zij stellen
Ook voor stor>p;iKr
hun kennis en hun tijd in dienst van
het dier en verdienen
daarvoor
zeker een woord van grote dank en
warme hulde, maar dieren bescherRadiatoren en
men kost geld, dat zal ieder weidenkend mens beamen.
Piintverwarming
"We moeten a.s. zaterdag onze
plaatselijke vereniging weer van de
.TECHNISCH WERK*
nodige middelen gaan voorzien voor
Thorbeckestraat 19, tel. 3270
het komende jaar. Het is maar éénmaal per jaar dat we dit behoeven
te doen en ik zou daarom zeggen:
breng morgen eens een werkelijk
„offer" voor dierenbescherming.
Dranken bestellen? OfiAO
Er heerst nog veel leed in de
Brokmeier bellen! L\J\JL
dierenwereld. Onze dierenartsen
kunnen U daarover welhaast ongelofelijke verhalen vertellen. De tijd,
heren haardat dierenbescherming bestond uit
het verwennen van hond of kat, die
verzorger
op dierendag met oen strik om de
hals rondliepen of een zacht gekookt eitje kregen, de tijd, dat dierenbescherming was ingesteld op het
sentiment, die tijd is al lang voorbij. In deze harde wereld van vanDiaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
daag wordt slechts praktische bescherming van het dier voorgestaan,
\
wars van alle sentimenteel gedoe.
Bedenk dit alles eens, wanneer U
morgen tegenover een dierenbeschermerdierenvriend komt te staan
en breng Uw genegenheid tot het
Haltestraat 55 - Telef. 2839
dier in het algemeen, tot uiting in
een milde, royale gift. Ook het dier
is een schepsel Gods, waarvoor aan
1 e keus NAADLOZE
de mens de zorg werd toevertrouwd.
NYLONS,
mt. 8' 2 -11
K.

48 cm. beeld ƒ825,-;

59 cm. beeld ƒ 895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom / 53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICK
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

\

De
Veenendaalse

25 JAAR IN OVERHEIDSDIENST
Op maandag 5 oktober hoopt de
heer J. G. Bisenberger, Tollenstraat
35 te Zandvoort het feit te herdenken, dat hij een kwart eeuw geleden in overheidsdienst trad. Hij
ving zijn ambtelijke loopbaan aan
als ambtenaar bij de distributiedienst
te Zandvoort. Toen deze dienst werd
opgeheven kwam hij als administratief ambtenaar in dienst bij Publieke werken te Zandvoort, waar
hij thans nog altijd als zodanig
werkzaam is.
Tijdens een bijeenkomst in het
bureau van genoemde dienst op
maandag 5 oktober des middags om
vier uur zal aan dit zilveren jubileum aandacht worden besteed.

ƒ 99,-

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Een hoekje in onze showroom

/t
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Taxi 26OO

98 ct.

is toch beter!

Grote sortering
wol/mousse KINDER
MAILLOTS,
vanaf ƒ3,50

BADHOTEL

Wegens vakantie
gesloten

Het nieuwste hotel
aan de kust
Boulevard Faulus Loot l
Telefoon 4941

van 28 september
t.m. maandag 12 okt.

In de Hotel Bar
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag, vanaf 20 uur:

Bar-Cabaret-Dancing

entertainment

H O O G W A T E R
oktober
Strand
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
2.29 10.30 14.54 23.- 6.30-13.00
3.13 11.— 15.34 23.30 7.00-13.30
3.51 11.30 16.10 24.- 8.00-14.00
4.25 12.30 16.45 24.30 8.30-14.30
5.01 0.30 17.17 13.— 9.00-15.00
5.35 1.— 17.52 13.30 9.30-16.00
6.09 1.30 18.23 14.— 10.—16.30
Samengesteld door P.v.d.MijeKCzn.

/ 189,-

Wim Landman
aan de vleugel.
Vrijdags, zaterdags en zondags
8.30 uur:

Cheese
Town Trio

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maand oktober
iedere vrijdag, zaterdag en.
zondag het populaire
DANS- EN SHOWORKEST

Ger, Dijkshoorn

CHIQUE; APART i ELEGANT'.
DENDERENDE NIEUWE

(Najaar- en Wintermode1964/1 965)
o.a. met ro/ale edelbontkragen als :
Persianer,
Indisch
Lam,
Nertz,

Blauwvos.
Petlt
Gris,
enz. enz.

Enige zeer fraaie bontmantels
(in lang, kort en 7/8 modellen)
en Tweedmantels
100% service! Schrif. garantie!
MEVR. j. COLLEWIJN

(mannequin)
Kleine Houtstraat 24 - Haarlem

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

r^^'-S^^'"*^

„BROKMIER" 1896

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

Vraagt naar onze' spéciale' wynaanbiedineen!

Dé speciaalzaak in wtfnen en gedistilleerd

Kwalitatief steeds vooraan
Rund-, Kalfs- en Varkensslagerg

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 -

Vanaf maandag 5 oktober
zijn wij weer tot Uw dienst!

j|

Vraag proefrit bij:

VANUTYP|DREM

Men ziet ze
steeds meer
op de weg
en dat heeft
meer dan.één reden
Economisch
snel
wendbaar
en uitstekende
service.

PAEAILELWEO 32
TEL. 2391

Z A N D V O O R T

is de Herlst-collectie
o.a. Clark's vachtlaarzen aangekomen!

Annex reparatieafdeling.
GROTE KROCHT, doch nu aan. de overzijde!

VANDERWERFF's
brood FIJN I

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.
U kunt thans weer
telefonisch afspreken.

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129
'"- Depot:
HOTEL
„DE SCHELP"
Tel. 4781

BU f eestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 21SO

Taunus,

Jriveyourseif

Kip off wild bestellen
even bellen 2358!
,

•i.

VOLGEND JAAR WEER
CARNAVAL IN ZANDVOORT
Reeds nu worden door de Directeur van het Badliptel, de heer J; J.
Pas .weer voorbereidingen getroffen';
voor de organisatie van een carna- •
valsfeest in dé badplaats en een
luisterrijke ontvangst van Prins;
Carnaval met zijn gevolg in 1965. i \
-, Dit.-evenement, .dat'.dit :j'aar $ïüct>
een groot succes werd,, zal in; 1965]
plaats vinden op zaterdag 20 fèbr.
en groter en grootser-:van ,opzet zijn
dan dit de~ laatste' 'maal het geval.'
was. In 1964 werd dit feest verzorgd
door een Carnavalsyereniging uit
Eindhoyén, het volgend jaar zal dit
.: geschieden door Bergen op, Zoom.

Groot en klein vinden

Braadkuikens
ƒ 2,25 p. »/s kg.
Braadstukken . . . . .ƒ2,50 p. '/s kg.
Soepkippen
ƒ 1,75 p. */2 kg.
Poulardes . . .
ƒ 2,25 p. »/s kg.
Soeppoulet
ƒ 1,75 p. J/« kg.
Piepkuiken
ƒ 2,25 p. =»/• kff.
WILDE EENDEN, vanaf
ƒ3,TALINGEN, vanaf
/2,~,
' VERSE KIP AAN 'T SPIT.
EIEREN ZO VAN DE BOER:
Grote 10 voor ƒ1,70.
Kleine 10 stuks ƒ1,35
Beleefd aanbevelend,

POELIERSBEDRIJF
CAS VAN BENTEN

1964

v w en simca

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

GEKOOKT EN GEBAKKEN

Stationsstraat 2A - Zandvoort - Telef. 2358
's Maandags de gehele dag gesloten!

dan naar:
VISRESTAURANT

DUIVENVOORDEN

WOENSDAG 5 OKTOBER a.s.

TELEFOON 2261

begin verkoop nieuwe

,

Geopend: donderdag, vrqdag, zaterdag, zondag.

staaf sloten
BREDERODESTRAAT 24 -

TEL. 2283

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p.kg. Tijdschriften 4,
kranten 5 et., karton 3 et. per kg. Lood 60 et.,
Zink 55 cl.; roodkoper ƒ 1,85; geelkoper ƒ 1,30.
alles per kg. Tapijt en gewatt. deken 8 et. p. kg.'
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.

Dansen 9

,De Schelp
Zandvoort
;;

"«.'^ ~,

.

.*i. ..•-..•" • •-. -.... ••

Geopend vrijdag, zaterdag,
zondagavond en zondagmiddag.
ledere vrijdag 8 uur, BEATLE-avond.
Zondagmiddag 2 uur, dansen'op TWIST,
HULLY-GULLY en SLOPïnuziek.

PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER
Specialist in klassieke meubelstotfering
BREDERODESTR. 30,
Telefoon (02507) 4973

ZANDVOORT

Wig bekleden Uw trappen
met TAPIFLEX

;

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat) ;
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.
i

Mosselen eten?

De winteravpnden
naderen weer!
Maak zé gezellig en lees eens .een boek.
Onze BIBLIOTHEEK werd opnieuw uitgebreid
met cle nieuwste werken.
Ook voor al Uw schoolbenodlgdheden:
Boek- en Kantoorboekhandel '-' Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18

TELEF. 4321

. .

•

•

• •

'M '^™ü> . - =win>iHANiïEL - SLIJTERIJ

j* ai:

,.„.«:

•

• ir,

:lV.Ï5 V.!

>y ..'<«.'.

^-'. • "* ' '

.--.".iV;;;

^&^Sf

S •'•'' ! »''/? 'i V l *

HEEMSTEDE/AERDENHOUT
...'-.i'

'•'

Zandvoortselaan 167:rr TeL'40270;-::^:--cT^

Vlotte afwerking raadsagenda

TELEF. 2616

SALON DE COIFFURE

•

jrS:" jjiHiiy'

Nauwelijks een uur had de 'ger
Grote Krocht wordt verbeterd
meenteraad van Zandvoort dihsZónder
enig- debat, (alleen de beer
dagavond j.l. nodig voor de afwer- ,
king .van ' de 16 punten tellende 'D. Petrovitch merkte op het. een
bijzonder fraai, plan te vinden) ging
agenda, waarbij enkele belang; rijke besluiten moesten worden
de raad akkoord met het voorstel
genomen.
tot het verlenen van een krediet
De vergadering stond onder leivan ƒ J20.000,— voor. het- aanbrending- van" locoburgemeester, wétgen van diverse wijzigingen 'X^e
houder A. Kerkman, die mededëelde dat de. burgemeester, - nog
verbeteringen op-, de; Grote ^Krocht,'»?
maar enkele uren van vakantie
waardoor deze' belangrijke winkelteruggekeerd - hem had verzocht,
straat in de badplaats 'een- geheel
de vergadering te willen presideander en vernieuwd aanzien zal
ren.
-.*.,.>„•;;
t
De Protestants - Christelijke
krijgen.
,_
. i
fractie;'-bleek geheel afwezig. De
heer W. van der Werf f was met
Verhoging subsidie stichting
vakantie en de heer Joh. W. Go• iGemeenschapshuis •
•
sen voor een Rheuma-behandeling
Het
voorstel,'
om
het
subsidie
aan
in het ziekenhuis opgenomen. Op
stichting Gemeenschapshuis ünverzoek van de voorzitter besloot ' de'
gaandë,1964 te brengen van ƒ 12.000,de raad tot het zenden van een
-ƒ,15.000,- per jaar, ontlokte nog
attentie naar het zieke raadslid. ::op
enig , debat. De heer L'. J.- Breure
V/,
Ingekomen stukken' usteldé-iénige vragen naar aanleiding,,
• het j aarverslag en .brak , tevens .
Bij,de ingekomen: stukken"bèvopdf 'van
een lans voor verhoging van het
zich een adres van .deibewoners varfc •subsidie
aan de Openbare leeszaal,
de Keespm, Treub- en Boërlage- 'die in hetzelfde
-is onderstfaat om; te brachten een busverr-. gebracht. De heergebouw
-,C. Slegers merkbinding tot ,stand te brengen:':met
te op, dat verschillende verenigingen.
deze''ver verwijderd liggende -strade verhoogde zaalhuur-- niet meer
ten in Zandvoort-noord en hét cenkunnen opbrengen en 'zag :meer heil
trum van;het dorp. Het" adres werd
in
een verlaging van;- deze -'huren,
ter afdoening in handen gesteld van
om
daardoor de verenigingen
meer
B. en Wc Eveneens kwam in han;
aan
te
trekken.
De
heer"D:
Fetroden , van B. en W. een' schrijven
het hiermee' wel' ten dele;
van 'dei heer -G.- P.i'pijkstra,' V.inkenïf; .vitch^was
eêhs^'doch
meende," dat': een vereni-straat 28, ,inzake ,he.t weigeren',van,' •'ging.-toch ook
niet teveel op de ge:
een, bouwvergunning^ voor, het^aah'-'.
-.
meenschap
moet-gaah-'leunen.^-;1
brengen" van 'dakkapellen "Vip' 'ds' • De voorzitter
beantwoordde de sprepercelen Vinkenstraat 26 en 28. •
kers, daarbij een open ' oog tonend
B. en W. zullen terzake 1de ~bouwvoor de moeilijkheden van het ver.procedure volgen, en ; daarna over. 'enigingsleven,
doch. meende, dat
deze kwestie door'het-indienen van
een.. • zaalhuuryerhoging ' tóch wel
een voorstel, de raad laten beslissen.
verantwoord ,was.. Wat een.' verhoGedeputeerde Staten bleken goedging van het subsidie aart de openkeuring te hebben onthouden aan
bare \eeszaal; betreft, deelde, sprehet raadsbesluit van 6,augustus
j.l..
ker mede, dat dit reeds" dé aandacht
tot het' aangaan van : twee geldheeft van het college, dat ervan'
leningen elk groot f 500.000..—. Op
overtuigd .is, dat da leeszaal steeds
enkele vragen van de heren Slegers
meer in. .een -behoef te f in. Zandvoort.
en Breure deelde de voorzitter megaat voorzien;
.
('
de, dat deze leningen bedoeld waren
voor het komende jaar. Omdat voor
Afbraak oude postkantoor
dit jaar reeds door het aangaan van
raad ging akkoord met het verleningen in de behoefte was vbpr- •De
lenen van een krediet van ƒ 26.000,zien, kon G.S. deze nieuwe lening
voor af braak- vari het oude postkan-,
thans niet goedkeuren. Een eventueel
toor en perceel Haltestraat 4, met
beroep op de Kroon zou dan ook
inbegrip van ƒ 10.000,-. vo'or -het
weinig baten.
voorlopig betegelen van. het gehele'
-.
Benoemingen
terrein in plaats van het beplanten
met helm, echter ónder voorwaar-'
Tot lid van het algemeen bestuur
van de Noordhollandse Bestuursr ,:de,. dat voor de afbraak zelf nog
school werd de gemeentesecretaris - een- openbare aanbesteding zal'
de heer: W: M. B. Bosman .benoemd ...plaats vinden. De heren' Koning en ;
en tot plaatsvervangend lid de refe- 'Breure meenden, dat' hierdoor de
gemeente wellicht nog goedkope.r
rendaris ter secretarie, de heer J.
zou uitkomen. ,Wethouder , J,,,.t(v C.
Hoogendporn.
Lindeman deelaë : 'mede, *'-' 'dat voor '~
*Besloten werd tot benoeming-van
een commies a en een commies bij ' deze'afbraak' een firma werd aangezpcht, waarmee da gemeente reeds
de administratie van de dienst van
• eerder prettige ervaringen had oppublieke werken.
Aan mevrouw A. Jqustra-Kuijper, : gedaan. , De wethouder^ wilde zich
werd "op'haar verzoek onder dank- ' echter 'niet verzetten" - tegen het
betuiging ontslag verleend, als ;be-, , houden van een 'inschrijving voor
stuurslid van de dienst voor' maat-:' dit karwei. Dé heren Slegers en van
Duijn hadden enkele praktische beschappelijk hulpbetoon.
zwaren tegen de te treffen vobrzieVrijwel alle agenda-punten werningen na de afbraak. 'De voorzitter
,den. daarna zonder of na een korte
deelde mede, dat het ontworpen gediscussie aanvaard.
wij zigd kernplan van de stedebouwDe raad ging akkoord met het
kundige, Dr. Ir. C.. Th. Nix. zeer
voorstel tot wijziging van de aanbinnenkort aan -dei raad zal,kunnen
passingsregeling voor de v/ethpuderspensioenen en met'een wijziging , worden voorgelegd en. dat dan deze
der verordening van de Algemene , bezwaren alsnog aan de .orde .Kunnen worden gesteld.
Bijstandswet
Voor aanschaffing van leermid;
.;
Rondvraag
delen ten behoeve van het eerste
De heer J. Koning vroeg wat er :
leerjaar van de Beatrixschool -werd
aan de hand is in het Gemeentelijk
een krediet van ƒ 176,- verleend.
verzorgingshuis nu de leiding weg
De bedragen voor het lager onderis. Mevrouw C. Stemler-Tjaden, 'de
wijs over 1963 werden voorlopig
wethouder van ;sociale en culturelevastgesteld. ••.. :•' • ' ' ' '.'-ï;:"•'•'
zaken deelde mede, .dat het laatste
De raad aanvaardde de bezoldiechtpaar, dat met de; leiding was':
gingsmaatregelen, voor het gemeentepersoneel, betreffende: de nacal- 'belastj', aanvankelijk zeer goed" voldeed, doch ide la'atste':tijd toch min- '
culatie „trend" 1964 en verklaarde
der geschikt bleek voor dit werk.
zich volkomen akkoord met het
Daarom werd ontslag aangezegd en
voorstel tot overdracht aan het
wordt thans naar ( nieuwe leiding
college van B. en W. van de begezocht. In deze overgangsperiode
voegdheid tot het benoemen van
wordt de leiding thans .op perfecte
onderwijzers en , vak-onderwijzers
wijze door een waarneemster verbij het openbaar gewoon en uitgericht.
•
..; '..'i v ' . ' . - . ' . . ' " ' " ,
breid lager onderwijs. Dé heer
.Op een vraag van de heer, Koning,
Breure meende, dat deze maatregel
hoe het staat met de, bouwterreinin de praktijk veel beter zal volbelasting antwoordde de. voorzitter,
doen en de voorzitter verklaarde,
dat het gemeentebestuur nog steeds
dat het college zich beraadt om dewachtende is op de .uitslagen van .
ze maatregel ook te gaan toepassen
het beroep tegen de ingediende beten opzichte van de aanstelling van
zwaarschriften.
- •
•-'"'
'
de lagere ambtenaren bij de dienst
De 'derde vraag van
de heer Kovan Publieke • werken.
1
hing"handelde
over
-de.
pier.
Spre-.
Van de heer Jb; Koning werd het'
ker wilde graag weten, of dié, nu nog .
eeuwigdurend erfpachtsrecht pp een
perceeltje .grond, aan de Lijster-l komt- en wat er gebeuren gaat «iet
straat onder nader bepaalde voor-'- de caissons,- die reeds geruime tijd
klaar zijn. Zeer diplomatiek antwaarden gekocht voor ƒ 12.500,—
woordde de -voorzitter., van een en
met recht van voorkeur voor de
ander net zóveel te: .-weten als de._
koop van,grond in het niéuwe plan
„Zuid" voor eenzelfde 'bedrag. De
vragensteller.
• ,-.y . n1
gemeente heeft eerstbedoelde grond
De heer D. Petrovitch;
bepleitte ••
nodig voor de bouw van het Alge.een /brievenbus viak'bij c 'het oude;
meen bejaardentehuis aldaar.
postkantoor in het ,hart van ;het
Met blijdschap werd kennis genódorpscentrum. 'De voorzitter ?ant-imen van het feit dat in hoofdzaak
woordde, dat dit onmogelijk was in
dank zij het gunstige seizoen 1964,
verband rriet door de P.T.T. vastwaardoor verschillende begrotingsgestelde normen voor ondelinge ' afposten aanzienlijk hoger werden,
standen van ; deze brievenbussen.
alsnog een geheel sluitende begroDe heer A. J. Zoet vroeg nog eens
ting kon worden verkregen ,en het
aandacht voor een oversteekplaats
nog bestaande tekort van ƒ 84.600,voor voetgangers in Bentveld.' ;De
kon worden weggewerkt.
voorzitter zegde toe;- deze zaak nog
eens in het college te zullen bespreBijdrage Kerkrestauratie
ken. De heer A. van der Moolen
De raad besloot 'tot het bcschikbracht de water-overlast in de ombaar stellen van een krediet van
geving van het Schoplplein weer'
ƒ 27.500,- als gemeentelijke bjjdrater sprake. Wethouder Lindeman
ge in de kosten van de inwendige
van mening, dat na de laatste
restauratie van de Hervormde kerk, • was
voorzieningen ook bij zware regenwaarmee een totaalbedrag van
val geen schade van betekenis meer .
ƒ 110.000,- zal gemoeid zon. T)e heer
was ontstaan. De zaak blijft echter
H. F. Hose uitte zyn bewondering
de aandacht houden van B. en W.
voor de wüze, w.aarop particulieTenslotte vroeg de heer van der
ren het grootste deel van dit bedrag
Moolen, waarom er een derde bebijeenbrachten op een spontane
wijze en de .heer L. J. Breure vond . vloeiingsveldi moest worden' aangebracht bij -de 'rioolwaterzuiveringsde argumentering voor het aaninstallatie.:' Wethouder Lindeman
vragen van • het .subsidie. bijzonder
antwoordde, dat dit nodig bleek te
slim bedacht, door'het kerkgebouw
zijn in verband met het peil van het
als geestelijk en "cultureel centrum
water in deze omgeving.
voor te stellen op grond van,het
feit, dat het Noordhèilands PjiU- >
.
i werd .daarna , o
harmonisch, orkest er 'wel eens' "conbijna!: negen -uur door de' voorzitter
certeert.
voor gesloten verklaard. \
K.

;',;Heden,.'

is..-.na een.;.langdurig
' '/doch geduldig gedragen lijden. van ons,. heengegaan,.; mijn
lieve.man en onze''zorgzame.
vader- behuwd- en grootva'der
GERARDUS JACÓBTJs' '"
TER; WOLBEEK
in de. leeftijd van 63 jaar.
Uit aller naam:"'
' .
, ,P.-G.:ter Wolbeek- ,
;"' ••••r'
' • - van, der Horst
? Zandvoort," 271 september-1964
Kruisweg. 32..,.,..._..,,...
•'~De
teraardebestelïirig heeft
;;
'plaats gehad''.op donderdag l
'oktober j.l;, cp'de'Algemene
;'~•;• Begraafplaats .te Zandvoort.

Met ,jdiep ;\ leedwezen^ geven
wij kennis yaii 'Het plotselinge
verscheiden^' va'rivs 'onze ^ zeer
gewaardeerde' medewerker,
goede vriend en bedrijfsleider
f
' ••• de heer -.v •:--•.•;
;Zijn nagedachtenis : zal ;ons
altijd '-in dankbare;, herinne- .
. ring blijven. .: C:'-::-- ..-..•."-. 'Directieven ;persönéeïrvan
••":'• Hotel-Restaurant .Delicia'
Kerkstraat 16.
,
' Zandvoort, 30 'septeniber 19BÏ.

.Begrafenissen

:

- '' Crematie's

Rouwkamer

JAC, KOPER
Verzekering in Natura
'Inlichtingen: geheel ;;..
- . vrijblijvend.", . , . . . _ .

Begraafplaats
Westërveld
opgericht 1888

Dit soiionè' stukje.
duinnatuur .^reri on.-.
langrs: „uitgebreid l njet!,'
. . nieuw . ' terrein,., .zodat''
weer familiegraven Deschikbaar .zün met nlm- "
rechten én altU'o'ciurend
onderhoud. Uit het'ge- .
hele ; land; , kiest men ;
;:','. Westerveid". ais waar-;-'
-". dlge ' rustplaats 'voor '
. - zUn geliefden.
'
Wü geven ;-.ü gaarne
alle gewénste InUchtln".- gen. ..-..-,..: -.
N.V. Begraafplaats
/ Driehuis-Velseri
tel. 02550-8448/8449

ARN^H. POLAK
Belastingconsulent • •

NIEUW
ADRES
. - . " • • • . v •• :• v. ; i .;v •
LINNAEUSSTRAAT 11» nol l
TELEFOON 4796

GODSDIENSTOEFENINGEN
'GEREFORMEERDE .KEEK
Zondag a.s. 10 en 7 uur: •
Ds. P. J. O. de Bruijne] •

f
•'•'

HERVORMDE KERK •;
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds.'C. de Ru.
Na de prediking .viering H. Avondm.
19 ;uur: Geendièhst! . v •'.
PAROCHÉ^H.
HH. Missen op 'zondag: 7.30, 9.30
(Hoogmis) en/11.30 üiir. Te'.19.30 uur
avonddienst. In de week H:H.; Misseri te. 7.30 en 9; uuv. ..-.-•*;
Bij: kerk Linnaeusstraat,':.Za*idvoört
Noör^d: HiH. MiSsën
prn"8,en;ll
u.
:
In jde week. om' ,8;"vuüi\
"
•.'.: NEp.*iPRQTES,TANTÈN.;BÖND
"
'
Zondag: a.s. !1Ö.30 uiür.'.'DsV" J;' Heidinga, Ned. Herv. : Haarlem! •~
19.30 uu?: Huis; in'- de;.;Düinen
Ds. 'H.;-"WethmaiS;UJt '-Zaandam.
NED. CHR. GEMEEJNSGHAPSBQND
Dinsdagmiddag a.s. 3 uur," samenkomst in „Pniël", Zuiderstraat .3.
Spreker: H. Veldkamp, evangeliëtf
Den Haag
JEHOVAH'S . GETUIGEN
Maandag 20-21--:uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag '9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.
j
- !: Assurantie Kantoor ' .

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
. .....;;, Telef. 3394
_y

m.

Voor alle
verzekeringen

EN

Electrp-Radio,
Technisch Bureau

ERRES - BLAUPUNKT
< ADVERTENTIETARIEF
losse'' adv.-- per m.m.; regel
' •Kólombrèedté 4i m.m. •
pïagina' 3xpf'4,' 12 et. p.m.m.;
Kolombreedte' 54 mm. '7
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.'
pagina' 2 ^ ' •'•• / 22 et p. m.m.
pagina !••• •"• "•' - 42'et. p. m.m.
Liefdadigh.adv.;40°/ored..
Bij .contract belangr. kort.

Koelkasten - Stofzuigers

Burg. Engelbertsstraat 64
J. KEU R Telef.
2914

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

fiets!

De gezellige dameskapsalon met uitzicht op zee!
In binnen- en buitenland erkend met de hoogste
onderscheidingen. Specialisten in haarverven!

• 'Schoonheidsspecialiste ; . ;
Wegens vakantie'-'"''
"
- ....

.

OOK UW ADRES VOOR: Knippen, Kleurspoeling, Blonderen, Verven en Permanent.
Onovertrefbare aanbieding wassen en watergolf.

Steeds méér rnensen ontdek-;:.
' ken', dat In de. verkeersdrukte '
;variivandaag 'en voor de vrije
'weekends de fiets onmisbaar

,lsl' Fietsen gaat veilig en
vlu'g.-Fietseri is-gezondi ~••
*'"•"''jT^.

T

•'

' •

:

GEVRl: een HULP bij een
bejaard gezin voor hele of
halve .dagen. Br... no. .7.740
'bureau"'van'dit blad: ''''•'•' : '
.'' STRANÖPA'CHTEiÉiS
f"-"- Ï3ROGK" 'OP'StAGRUrtaTE
•? ,-te;huur,;V.d., winterm.:Inl.
•: A. Alkeitia, Brpüwersstraati
'

Iriv hefc'Voorjaar ;betaalt ..tl,
als J3; 'nuluy? .wasmachine
. . . óf combinatie.kó.opti .'
VELO --Rivier Vismarkt 3
Haarlem, /tel;-.10117 ''
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590

*

Gediplomeerd personeel
"

Steeds de nieuwste en meest moderne coiffures.

:

sortering de fiets naar.,uw

'eigen smaak.'

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de: nieuwste-wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan t -, Rekord
Kadett - Volkswagens Dat en Chevrolet Impala's
- - Haarlemmerstraat ,2,
Tel. ,4200 en 3652; ;

. "

. Kies bij ons uit-een rul ma

//? f.'/#£/?£?*\

• v

• Rywielhandel
JAG. VERSTEEGE & ZN.
Fakvéldstr. 21 - Tel. 2323
Wed. • vraagt ONGEMEUB.
KALMER m. stookgelegenh..
Nette stand. - Br. -no. 30-9
bureau van dit blad.
RUIL OF KQOPRUIL
' Amsterdam - Zandvoort
•Aaogeb.: imoderne.' 3 -:kam.
woning mi. douche., enz. in \
centrum :.van Amsterdam..
<Geyrï iets, dërg? ofl'.groter,'
te iZvrt. Genegen ibij- ruil
'evérit.. fin: ;' offers te getroöstcn. Br. no.. 16.-9,,bur.
van dit blad. .
TE KOOP: Dwergppedeltje
21/2 maand, gekr. gitzwart
ƒ85,-' Tel. 070 - 725793. "
Vanaf 25 september iedere,
vrijdag; gekookte én 'gebakken Vmosse.len

BOULEVARD DE FAVAUGE 10 (N.-Boulevard)
TEL. (02507) 4364 - ZANDVOORT

Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a
]NSU PRINZ 1000,-een auto meteen eigen karakter, representatief voor de zakenman, elegant
voor de dames en interessant vóór de sportieve jeugd.
•Technische-stand? Anno> 1965! Alle autotechnische snufjes en de huidige ontwikkeling van
hedendaagse automobielen zijn de nieuwste NSU eigen.
Prestaties: 43 DIN pk • topsnelheid 135 km/u • acceleratie van 0—80 km/.u in 12,5 sec •
Juchtgekoelde viercylinder NSU-motor met bovenliggende nokkenas en solide bouw zoals
xa. de'vijf maal gelagerde krukas.
:

Zeestraat 62 - Telef. 2263
GEVRAAGD bij dame .alT
leen: HUISH. HULP v-.;2
a' 3 - ocht. p.w., tevens:, v.
gezélsch. • Mevr. 'Merens,
Brederodestr. 40, tel. 2587.
Huur hu uw ; wasmachine
• vanaf:/9,- per maand
met recht van koop.
Géén vooruitbetaling.
VEL.Ö - Rivier .Vismarkt 3
.Haarlem, tel. 10117' ; ;
VELO,:Zeestr. 37,: tel. 459p'

iBert geeft de
hoogste>

GEVRb •„ MEISJE "üï.halve.
Lompen."30 et'."Kranten.en of hele dagen. Mevrouw
druk. 5 ct.Tapijt en"gèwatt."- Dresmé, Cort v.d. 'Lindenfleken 8 et. Bedveren.25 c>: straat;; 16, telef.. 4142..:.,/
Metalen: rood koper'200 dt:
geel koper" 135".ct„< lóÓd:62
; SINGER'•' '
'.et, zink 55 et'. Alles P- kgl Naaimachines, koelkasten,
PTOTGIETERSTRAAT 32V wasautomaten,' schrijfma'~r .-.:. • TEL. 43T6; - •;; ^~%' chines Nog enkele: weken
£ U belt, wij komen!' •£•"
INRUIL-AKTIE
' plus korting, óók voor
'-^ K O O P R;U I L •£
^Bevraagd:: 2 .aparte bené^
REPARATIE
_denhüizen.,'.Aangëb.-: dubj- Haarlem,
Rijksstraatweg
1
t>ele woriing',' beyl' 10 kam.
122 V " Tel. '02500, -•65185
'iuinhuïs, 3' keukens/
2
kamérV^ ériz.:- Br:':,'nr'. ^
.DAMMEN!! • .;. •:
:bureau van dit blad. '"
Het" damseizoen is weer
•3,„,2e. FRJOGRAMMA..,;.^ geopend. Voor: .elk recht-zónder• uw'rtóêsïeïv""ôm'té- geaard dammer v bestaat de
-bouv/en (al is .het .10,.jaar gelegenheid oTn élke maan-oud), kijken naar het 2e dagavpnd gezellig te damtpfogramma. Met garantie, nieri, zowel,In kompetitiegemrbetaling Antennebóüw verband , Eils louter vóór
Ook; ,vooriüREM-:antènnes. zijn; genoegen.' Komt U
J. KERKMAN, Beeckman- eens kijken? ,Het verplicht
U: tot niets. Het klublokaal1
straat 36, t.tel. i43a?. -.;
is in het Gemeenschaps-:
TE KOOP: Wieg bekleed, huis., Aanvang 19.30 uur.
te bevr.: Haarlemm.str. 42.
WERKSTER GEVRAAGD
2 a 3 ochtenden 'per week.
T'horbeckestr; 16, tel. 2010
Woninginrichting
HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a
.- : Telefoon 3116
Kan weer stoffecrwerk
aannemen;
: i Grammatica
Conversatie/bijwerken
van
leerlingen," d.J' lerares- M.Oi
Mej. J. W.'yan.OvèrklUt,
Zandvoortselaan 293
Telef. .41015. (02500)
Zoekt tt een BABYSIT?
;
Bel 2472!
NAAIMACHINES
Reparatie,. .taxatie, inruil.
W. Örayerstr. J2, TeL 3751

GEDIPL. OPTICIEN

WERKSTER. GEVRAAGD
voor l of 2 ocht. per week.
ƒ 2,50 p. uur. Mevi'i Van
Oostrum, Tj. Hiddesstraat
6; flat 4, telef. 3647. -'•

G R T E K R O.C H T 20a TE KOOP: Fiat-1100 '57,'... ......' Telefoon- 4395
i.pr.st. ƒ850,-., Schoolstr. 6

•.,:-3;MAANDEN. ' ., • • ' ' : •,•'• . ' .

v

•'•

;

gratis W.A. verzekering

Vraagt een proefrit bij:
PAKVELDSTRAAT 21

Flinke Kuip gevraagd
~:
voor 2-halve dagen per.week.
•Mevr. J. V.asternian, Brederodestr. 41, tel. 2864.

Gevraagd:
af was in de keuken

manl.:of vr.l. ' •
. . . • > •
i,.;.;.-.;-..,;, r : Aanmelden Badhotel.

Jï S. FOLKERS j

~\-•' DrV Schaepmanstraat. l
Hoek Brp.derodestraat • .
Tel. 4580 ; - t

f

TELEFOON 2323

' s Avonds:
..••..
Thorbeckestraat 17
Tel. 3283
.

Elke ifijnproever prefereert:

ZANDVOORT
VRIJE VESTIGING
TE KOOP:/ zonnig gelegen
nieuwbouw BROEKHUIS, garage,, voor- ' e n achtertuin.
. Woon-eetk., open haard, 3
slaapk., douche, 2 toiletten,
sousterrairi, 2 kamers, c.v.
olie. 'Prima staat. Vraagprijs
ƒ 92.000,- :k.k.; incl. stoffering.
Aanvaarden in i overleg. Vinkenst.raat 34, telef. 02507-3816

TAPIFLEX vloeren, 20 moderne kleurschakeringcn.
TAPIFLEX ook voor trappen.
Warm, geluiddempend.
Bestemd tegen naaldhakken.
Vrijwel geen onderhoud.
'~ ' Zo nu en dan een natte dweil
er over en . . 't is weer als nieuw.
Ook voor het betere behangvverk.

."'••.

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT'

By feest, of party,
LEFFERTS dranken erbQ! •
Telef. 2254
Telef. 2150

Voor leden komt beschikbaar de woning
voor bejaard echtpaar:

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

Gasthuishofje no.ll

J.H. KONING, Haltestraat 62

Huurprijs per week ƒ11,40.
' Opgave vóór dinsdag a.s. 's avonds 7 uur schriftelijk bij !de secretaris D. van. Dijk, Dr. C. A.
Gerkestraat 22, onder vermelding van het
rangnummer.

MAKELAAR - fAJÜA'fÊ
AGENT:
fries Hollandse Hypotheekbank

OKTOBER
MAAND VAN
DE PLAAT

Onze vakantie
is weer voorbij

"PRE'MÏÉPLAAT"'
WIM ZONNEVELD

Dinsdag 6 oktober zijn wij weer tot
Uw dienst, met onze bekende service

zingt

< i .

FRATER FINANCIUS

1,95

DAMESSALON

Bij aankoop van ƒ5,—
gramofoonplaten.

Kerkstraat la
Telefoon 4009
Depositaire „Stendal".
. . .

. L. Batöedux &
HALTESTRAAT 27 - 29 - TEL. 2596 of 3759

„'t Tuinbouwhuis"
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 81714

Bloembollen!
Bloembollen!
Bloembollen!
TUdens de Kerstdagen bloeiende bollen in huis?
Dan nu op glas of bak zetten!
Grote voorraad tulpen, hyacinthen, croqussen, narcissen, paperwhites. Ook voor tuincultuur.
PRACHT SORTERING BOLLENGLAZEN EN BAKJES.
VOOR UW TUIN: compost, stalmest, turfmolm.
;.
Elke bestelling wprdt met de meeste SP.0ED zondgr pr^sverhogin'B thuisbezorgd! •
Wü geven ook Cöhtantzcgelsl
Onze nieuwe prijscourant
„Bollen voor huis en tuin" is gratis
verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.

Vraagt naar

DISCOTARIA
Zeker de moeite waard
is het orn eens in onze zaak te komen kijken.
Ons bedrijf is weliswaar een eindje uit het
, winkelcentrum. Vandaar deze uitnodiging eens
* .'„•
' deze kant uit te komen.
U ''vindt 'bij ons een zeer ''grote en met zorg
'-' ;. uitgekozen collectie horloges.
Ook'' als Ü een horloge" zoekt voor weinig geld,
slaagt U bij ons uitstekend!
In elk geval koopt U een goed horloge.
PRIMA SERVICE EN GARANTIE.
Wist U dat een horloge, klokje of wekkertje een
-geweldig mooi cadeau is?
:

C.

'''

feoRBECKESTRA

ontspiegelde brilleglazen

AT 15

Brillenspecialist LOOMAN
Geen huis zo klein, of het kan.
goed GESTOFFEERD zijn! '.S

Mr. Opticien
TELEP. 2174 - HALTESTRAAT 5

J,; vanden Bos

Erkend fondsleverahcier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

BU feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Voor het komende winterseizoen
alleenverkoop voor Zandvoort van

woninginrichting
Bilderdykstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

ROMIKA-PANTOFFELS
^

Horloger
Kostvcrlorenstraat 68 - Telef. 2071

'
voor BROMFIETSERS
' ' . ; ' ; • , ::
'M-' •••'«:';•, indient U .zich ï-NlJ bij ons 'verzekert!

f

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESXELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

Autömobielbedrijf Jac. Versteege en Zn.

ENGELS

fl G Slinger

...

olie-, kolen- en
gashaarden

Café Oomstee

Wij vragen voor -ons filiaal
in^Zan<lvóórt;-hKerkstr. -•30.:,
EEERLING-CAISSIèRES'(..
Si CAISSIêRES;^; :; ^
en cèri".\TUFFROUW-voor.
de afd;;;k,aas-.' en - vleeswkjèn (leeftijd" 18 - 20 jaar):'
Ï3e bédrljfsleider'Va'n het
filiaal, de heer Th. Linne^
kamp, verstrekt -U gaarne
|lle inlichtirigériï' over het
salaris en de arbeidsvoor-'
waarden.': Tel.-102507^- 2162Ï

'

ZIET ONZE SHOWROOM

blij f jong... blijf fit...

COBl :BEEK^MEISNER

:'.-;ri'-fot;"2'0 oktober.

Betaling desgewenst in overleg

EIGEN REPARATIE-INRICHTING
.uitgerust met electronische apparatuur.

Schildersbedrijf

C J.PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 475S
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk;

VERF GEEFT'FLEURI

N.V. VAN STEÜN's
SCHOENHANDEL
Thorbeckestraat 1, tegenover Hotel Bouwes

en gedistilleerd!

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 1502
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

'si

U zit bij de Olympische
Spelen steeds op de
beste plaats
met PHILIPS TELEVISIE

Onze langjarige ervaring verzekert U een
prima service.
Bestel heden bij ons uw nieuwste
PHILIPS TELEVISIE.
PHILIPS TELEVISIE 48 cm. beeld v.a. ƒ 728,of ƒ 7,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld vanaf ƒ 898,of ƒ 9,50 per week nè de eerste betaling.
PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS
Grote sortering, uit voorraad leverbaar!

PHILIPS nieuwste PORTABLE
RADIO-GRAMOFOON ƒ199,Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijze de betaling met U. Komt U eens kijken en luisteren?
Vraagt bij ons inlichtingen.
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

F.H.PENAAT

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

MONOPOLE
ZATERDAG 3 en ZONDAG 4 OKTOBER, 8 uur

...en let
terdege
op de
kwaliteit!"

„Ik kijk
scherp
naar
de prijs.

Een prijsbewuste huisvrouw
telt voor twee!
Koopjes-kopen is geen kunst. Maar thuiskomen met de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs... ah, daar moet je vakbekwaam huisvrouw voor zijn. Met een oog voor voordeel én een neus voor het fijnste. Wees óók prijs- en kwaliteitsbewust:
kom óók naar Albert Heijn. En niet alléén voor die sappige rook worst voor die happige negen-en-negentig centen..!
ONVOORWAARDELIJKE KWALITEITSGARANTIE

De dodenlijst van A.M.
(14 jaar).
ZONDAGMIDDAG 4 OKTOBER, 2.30 uur

Vlammen over Kansas

Appelmoes 55
Sperziebonen 68
Tonijn
69
Speculaas 89

(Alle leeftijden).

1/1 bjik

Van MAANDAG 5 t.m. VKIJDAG 9 OKTOBER
GEEN FILMVOORSTELLINGEN.

7&?2550

1/1

blik

Muziekschool „MUSETTE"
Lucellestraat 66(1) -

Amsterdam-West

StarKist . . blik, hele moot

Geeft accordeon en gitaarfessen
ACCORDEON-TESTCURSUS, 3 maanden gratis accordeon mee naar huis!
Privé- en clubverband.
Tel. 020 - 162714, of Zandvoort 2760 (na 7 uur).

«LEBRU

Albert Heijn

FONDSPAK
(500 gram)

ROOKWORST

Delicata
kwa.Iiteit melk, puur,
extra bitter

vacuum-verpakt

, 250 gram

2

voor 8
^•^^8
^^^^

HET ADRES VOOR U!

Weet U nog hoe glad het was de afgelopen
winter? Wij hebben nu al een partij glijbeschcrmers in voorraad. Wacht dus niet tot het
glad is maar koopt nu reeds Uw glijbeschermers.
Verder hebben wij een grote sortering Suède
dames- en kinderwanten tegen zeer voordelige
prijs. Dames en heren suède JASJES, ELLEBOOG- en KNIEBESCHERMERS, TASSEN,
PORTEMONNAIES, PORTEFEUILLES, KOUSEN, SOKKEN. Ook de originele NOORSE
SOKKEN, MAILLOTS, SHAWLS.
ZOJUIST AANGEKOMEN:
de nieuwste PARAPLUIES in diverse kleuren.

gio^s 68
ioogram 29
2 uoq-es 99

KapUCijtierS kant en klaar

Rozebotteljam

J/1 blik

P er po tnu

met worst

69

89

2

ChOC. Hagel melk of puur FONDSPAK (500 gram) 1 ^9

KORTING of T \ƒ 59 cm.
i.v. super
TONFUNK
Vakkundige voorlichting eigen reparatie werkplaats en goede service „op de koop toe"

DISCOTARIA
THORBECKESTRAAT 15 - TELEFOON 3378

Life Plafenkookboek
KOOK
BOEK

blikjes
naar
keuze

POSTSTRAAT ,12
(t.o. Consultatiebureau)

Korn kijken en vergelijk
PHILIPS - GREATZ - KORTING - TONFUNK

jaar Alberf Heijn Zelfbediening

PLATEN
A na n aS 8 halve schijven

«LEBRU»
TELEVISIE
EN RADIO

AH presenteert ter gelegenheid van

t/lblHe.89

Rode Bessen
Aardbeien

NERGENS KOOPT U VOORDELIGER

1

AH-Appelsap
Gebraden Gehakt
Soepballetjes

Prima Witte Bloem ..... KILOPAK 69
Zuurkoolspek ........ . . 2sognun 79
DrOp diverse soorten . . . . . . . . . . 2'üakjesnu

79

Kleutertaai
..........
zaksoogram 85
AH-Knakworst ..... róotuikio stuks 98
Sherry Pale medium dry . . . per flesj^nnu

Formaat: 29 x 22 cm.
292 pagina's
waarvan 159 in kleur -f meer dan 600
.recepten, een wereldsucces!
Nu voor het eerst in de Nederlandse
taal! 'n • Fantastisch boek boordevol
voortreffelijke recepten .van overal
met ontelbare kleurenfoto's. Chefkoks verklapten hun keukengeheimen,
en geven u honderden suggesties om
zelf een nog beter gastvrouw te zijn.
Klant of geen klant: profiteer van dit
uniek' voordelige aanbod!

15.

Speciale
jubileum- r
prijs ƒ ,

Prijs Engelse editie: £.3.3.- = ± f31.SO
V R A A G U I T G E B R E I D E FOLDER IN DE AH-WINK EL.

Wees prijsbewust.. .kom ook naar

Albert Heijn
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Turken in Zandvoort
Na een tijdelijk verblijf van enkele
weken in Wijk aan Zee, zijn einde
vorige week tachtig Turkse bouwarbeiders in Zandvoort gearriveerd,
die daar zullen verblijven tot eind
maart 1965. Het grootste deel van
hen vond een onderkomen in hotel
pension Friesland aan de Hogeweg,
waar ook allen de maaltijden gebruiken, een twintigtal geniet logies in pension „de witte hoeve"
aan de overzijde van eerstgenoemd
hotel.
Het zijn allen werknemers bij de
Industriële woningbouw „IndecoCoignet" n.v. te Zaandam, een nieuwe" onderneming, die dinsdag j.l.
door Z.K.H. Prins Bernhard officieel geopend werd.
De komst van zulk een groot aantal vreemdelingen in de stille tijd
in de badplaats is vanzelfsprekend
niet onopgemerkt gebleven en allerwegen vroeg men zich af, wat ze
in Zandvoort kwamen doen, waarbij de vreemdste verhalen in omloop
geraakten. Zij werken in een dag en
een nachtploeg en worden met autobussen van de Zaandamse onder
neming gebracht ea gehaald.
Het is een wereldje op zichzelf,
deze Turkse kolonie, die gelukkig
beschikt over een tweetal tolken,
die Duits en Engels spreken, zodat
de taal geen. al te grote moeilijkheden biedt.
Bovendien beschikt
hotel „Friesland" thans over twee
Turkse koks, terwijl ook een Turkse kapper zich in het gezelschap
bevindt. Onder hen bevinden zich
metselaars, timmerlieden betonwerkers en ongeschoolde bouwvakarbeiders. Allen kunnen lezen en
schrijven, hetgeen zij zelf een interessante bijzonderheid vinden.
• Tijdens een gesprek, dat wij met
enkelen van hen hadden met behulp van een der tolken bleek, dat
zij over hun verblijf in Zandvoort
opgetogen waren. De eigenaars van
hotel „Friesland" doen dan ook alSTICHTING PROTESTANTS
CHRISTELIJK KRAAMCENTRTJM
Florapark 8, Haarlem
Ingaande oktober '64 spreekuur elke 2de en 4de donderdag van de maand van 10 tot
11 uur in het Gemeenschapshuis.

les, om het hun gasten zoveel mogelijk naar de zin te maken. Zo
werd speciaal voor hen een televisie-toestel aangeschaft en daar in
Turkije nog geen televisie-net bestaat is dit voor velen van hen geheel nieuw, waarvan zij steeds opnieuw genieten.
De heer en mevrouw Voorthuijzen
van hun kant hebben niets dan lof
voor het optreden van deze, zoals
zij het noemen- rustige en dankbare
mensen, die zich een voorbeeld tonen van reinheid en netheid en gelukkig met elke oHcntie, die men
hun bewijst.
Het zijn bijna allen' gelovige Islamieten, waarin een moeilijkheid
is gelegen, daar slechts den Haag
over een moskee beschikt, doch ook
hierin werd zoveel mogelijk voorzien, doordat zij in het hotel gelegenheid hebben hun godsdienstige
voorschriften te kunnen naleven,
speciaal wat de gebeden betreft.
Men wil trachten in de komende
maanden in Zandvoort af en toe
iets voor deze Turkse gemeenschap
te gaan doen door het organiseren
van film en dia-avonden, om hen
tijdens de avonduren en de weekeinden wat verstrooing te brengen.
Contact zal hiervoor worden gezocht mot het gemeentebestuur, met
stichting „Touring Zandvoort" en
met hiervoor in aanmerking komende Zandvoortse verenigingen, terwijl overleg zal worden gepleegd
met de „Holanda-Türk Cemiyeti",
de Nederlands-Turkse Vereniging
en het Turkse Consulaat te den
Haag.
In alle opzichten bereidt Zandvoort zich voor, oin het deze vreemde gasten uit het verre Oosterse
land in alle opzichten in de komende wintermaanden zoveel mogelijk
naar de zin te maken.
In een der eerstvolgende nummers
hoop ik U over de omgang met
Turkse arbeiders in Nederland wat
meer te vertellen, naar aanleiding
van een interessant artikel hierover,
geschreven door Ir. B. Stephan,
voorzitter van de Nederlands-Turkse Vereniging te den Haag.
K.

WIJZIGING SPREEKUUR
Het spreekuur van de burgemeester van Zandvoort,, Mr. H. M.
van Fenema, zal op de woensdagen
7 en 14 oktober geen doorgang vinden. In plaats daarvan zal het
spreekuur worden gehouden op
DOKTERSDIENST
dinsdag 13 oktober, 's morgens van
Inlichtingen over de weekend- 10-12 uur.
diensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts. AVONDSLUITING
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181, BUREAU BEVOLKING
Na heden, vrijdagavond 2 oktober,
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
zal de openstelling van de GeZwerver 2499).
meentesecretarie te Zandvoort, afd.
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Bevolking, voor het behandelen van
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout, aanvragen en afhalen van paspoorvan Lennepweg 57, telefoon 4294. ten beëindigd worden. Gedurende
de seizoenmaanden was hiervoor
VERLOSKUNDIGE:
elke vrijdagavond gelegenheid van
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma, 7-8 uur.
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB"
DIERENARTS:
Donderdag j.l. werd- de derde
Zondag a.s.: J. Berjers, Raamsingel ronde van de competitie om het
clubkampioenschap gespeeld. De
28, Haarlem, tel. (02500) 13164.
kopgroep tot de 10de plaats werd:
APOTHEKEN:
1. Lindeman; 2. Luykx; 3. Sloof;
Van zaterdag 3 t.m. vrijdag 9 okt. 4. De Jong; 5. Roetemeyer; 6. Glasna 6.30 uur 's avonds: avond- nacht- bergen; 7. Gerritsma; 8. Bais; 9.
dienst van 18.30-8 uur en zondags- Hoekmeyer; 10. Eldering.
dienst de Zandvoortse apotheek,
Nieuwe leden kunnen nog steeds
Haltestraat 8, telefoon 3185.
ingedeeld worden.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN1'
Uitslagen zaterdag 26 september:
Jong Hercules - Zandvoortm. 0-2
V.E.W. 2 - Zandvoortm. 2
3-3
Zandvoortm. 3 - S.I.Z.O. 6 10-0
Adspiranten:
Zandvoortm. b - N.A.S. a
2-2
Zandvoortm. c - O. Gezell. b 1-2
D.S.K. a - Zandvoortm. d
4-3
Zandvoortm. e - Geel Wit c 6-1
Zandvoortm. f - N.A.S. c
4-4
Pupillen:
H.B.C, a - Zandvoortm. a
4-0
H.B.C. b - Zandvoortm. b
0-2
Zandvoortm. c - Schoten b 1-0
H.B.C, c - Zandvoortm. e
5-1
Zandv.m. d - Bloemendaal e 3-1
Uitslagen zondag 27 september:
H.B.C. - Zandvoortm.
1-1
Zandvoortm. 2 - West Frisia 2 1-3
Stormvogels 3 - Zandv.m. 3 3-1
Zandvoortm. 4 - v. Nispen 2 2-2
E.H.S. 6 - Zandvoortm. 5
1-9
Zandvoortm. 6 - K.C.H. 8
5-1
T.Z.B. 4 - Zandvoortm. 7
1-4
D.S.O.V. 4 - Zandvoortm. 8 4-1
Interr. juniorenkompetitie:
Zandvoortm. - Beverwijk
5-7
Junioren:
Zandvoortm. b - Alliance a 3-5
Zandvoortm. c - E.D.O. b
3-6
Zaudvoortm. e - R.C.H, e
1-1
Programma zaterdag 3 oktober:
Zandvoortm. - A.M.V.J.
16 u.
6. Zandvoortm. 2 - T.Y.B.B. 16 u.
20. Zandvoortm. 3 - Energie 2 16 u.
Adspiranten:
46. H.F.C, a - Zandv.m. a 15.15 u.
58. Haarlem b - Zandv. b 15.15 u.
79. Haarlem d - Zandv. c 15.15 u.
102. T.Y.B.B. d - Zandv.m. d 15.15 u.
111. T.Y.B.B. e - Zandv.m. e 15.15 u.
120. Haarlem g - Zandv.m. f 15 u.
Pupillen:
157. Zandv.m. a - H. Boys a 15.30 u.
171. Zandv.m. b - T.Y.B.B. b 14.30 u.
177. Zandv.m. c - T.Y.B.B. c 14.30 u.
181. Zandv.m. e - T.Y.B.B. d 14.30 ü.
182. Zandv.m. d - T.Y.B.B. e 14.30 u.
Programma zondag 4 oktober:
T.Y.B.B. - Zandvoortm. 14.30 u.
Zandv. 2 - Kon.H.F.C. 2 14.30 u.
7. Terr.vogels 2 - Zandv.m. 3 12 u.
31. T.Y.B.B. 4 - Zandv.m. 4 12 u.
76. Zandv.m. 5 - Alliance 3 12.30 u.
86. N.A.S. 4 - Zandv.m. 6
12 u.
113. Zandv.m. 8 - H.F.C. 14 9.45 u.
Interr. juniorenkompetitie:
R.K.A.F.C. - Zandv.m.
12 u.
Junioren:
146. T.Y.B.B. c - Zandv.m. b 14.30 u.
158. O.Gezell. b - Zandv.m. c 12 u.
165. R.C.H. d - Zandv.m. d 9.45 u.
174. T.Y.B.B. f - Zandv.m. e 14.30 u.

pende Jan Castien doelpunten van
de tegenpartij in de weg. 'n Keur
van doelpuntpn kwamen uit de
schietgrage voeten van onze voorwaartsen. Voor de thee waren het
Hans Castien en Ruud Stcggerda
die ons naar een 3-1 ruststand
schoten. Na de rust beheerste TZB
volkomen de strijd Kees Heiligers,
nogmaals Hans Castien en Ruud
Steggerda wisten het doel van de
tegenpartij te vinden, zodat er tenslotte een 7-1 stand aan de positieve
zijde van het scorebord kwam te
staan.
Moge ik de heren van het eerste
gelukwensen met deze hanversterkende overwinning en hun supporters verwijzen naar de komende
v/edstrijd a.s. zondag in en tegen
Vogelenzang.
Uitslagen zaterdag 26 september:
Adspiranten:
Vogelenzang a - T.Z.B, a
3-3
T.Z.B. b - H.F.C. f
2-9
Uitslagen zondag 27 september:
D.S.B. - T.Z.B.
1-7
T.Z.B. 2 - D.C.O. 3
2-5
Alliance 4 - T.Z.B. 3
3-6
T.Z.B. 4 - Zandv.m. 7
1-4
VI. Vogels a jun. - T.Z.B, a 6-2
Programma zaterdag- 3 oktober:
81. T.Z.B. adsp. a - B.S.M, b 15 u.
172. T.Z.B. pup. a. - D.C.O. 14.30 u,
Programma zondag 4 oktober:
18. Vogelzang - T.Z.B.
14.30 u.
28. K.H.F.C. 4 - T.Z.B. 2
12 u.
103 Heemstede, 3 - T.Z.B. 4
12 u.
122. T.Z.B. 5 - H.B.C. 10
12 u.
179. T.Z.B. a jun. - K.H.F.C. g 12 u.

DANSCURSUS
De heer A. Laurens, internationaal gediplomeerd dansleraar en
eigenaar van het bekende restaurant „Lido" aan de Noprdboulevard
no. 10, stelt zich voor in de tweede
helft van oktober te starten met
een gezellige danscursus in zijn
restaurant, waar een bijzonder
mooie dansvloer aanwezig is. Het
zal een cursus worden voor beginners en gevorderden en zowel klassieke als 'de meest moderne dansen
zullen worden onderwezen.
Reeds eerder organiseerde de
heer Laurens in onze gemeente
dergelijks cursussen met groot succes, zeker niet het minst door zijn
gezellige en prettige manier van
lesgeven.
We hebben zo de indruk, dat ook
nu weer voor dit voornemen veel
belangstelling zal bestaan. Degenen,
die dansen willen leren of hun
danskunst willen uitbreiden, zullen
hier zeker vinden wat zij zoeken.
Voor verdere bijzonderheden verGROTE REVANCHE VAN T.Z.B.
wijzen wij gaarne naar de in dit
T.Z.B, heeft zich afgelopen zondag nummer voorkomende advertentie.
volkomen gerevancheerd van de
forse nederlaag van vorige week Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
door een 7-1 overwinning te behalen Afd. Handbal
op D.S.B. Weliswaar moest er aan- Uitslagen zondag 2? september:
getreden worden tegen een zwak- Hr. sen.: Z.M. l - IJmond 2 11-7
kere broeder uit deze kompetitie,
Zandv.m. 2 - Atlas
8-5
maar dit heeft onze jongens niet Dames sen.: Z.M. - Bunkert 3 1-1
weerhouden om voetbal te spelen Hr. jun.: Z.M. - Concordia
5-9
op een zeer aanvaardbaar niveau. Dames jun.: Z.M. 3 - H.B.C. 2 5-1
D.S.B, startte met een overdpnde- Jongens: Odin - Zandv.m.
3-8
rend offensief. De iets gewijzigde Meisjes: Z.M. l - Concordia l 7-6
achterhoede bleek nog niet voldoenZandv.m. 2 - H B.C.
5-3
de op elkaar ingespeeld om de in
Zandv.m. 3 - Conc. 2 n. doorg.
de begin fase gevaarlijke situaties
voor ons doel op te lossen. Zo kon Programma zondag 4 oktober:
het gebeuren dat E.S.B, na 10 mi- Hr. sen.: Rapiditas 2 - Z.M. l 10 u.
Full Speed - Zandv.m. 2 15 u.
nuten spelen met 1-0 kwam voor te
staan, 'n doelpunt gescoord door Dames sen.: Rap. 2 - Z.M. 11.10 u.
12 u.
een formidabel afstandsschot. En- Hr. jun.: IJmond l - Z.M.
kele wijzigingen in het team deed Dames jun.: T.Y.B.B. - Z.M. l 12 u.
het' spelbeeld totaal veranderen.
Full Speed - Zandv.m. 2 14 u.
De combinaties vlotten beter, de op- Jongens: IJmond l - Z.M.
12 u.
bouw vanuit de achterhoede werd Meisjes: IJmond l - Z.M. l
12 u.
T.Y.B.B. l - Zandv.m. 2 13.10 u.
uitstekend verzorgd en in laatste
instantie stond de uitstekende keeT.Y.B.B. 2 - Zandv.m. 3 12.20 u.

e Favaug-e 10 - Zandvoort - Tel. 4364
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Langs de vloedlijn

Er is niets waarvan de mensen
zoveel houden en waarmee
toch zo lichtzinnig wordt omgesprongen als het leven.
Jean de la Bruyère

9 oktober 1964

„TREKT UNIETAEN WAT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!"
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Zilveren ambtenaar
Zilveren ambtenaar
Ruim 20 jaar trek ik nu al met
hem op als collega in de journalistiek, mot Joop Bisenberger, die
maandag j.l. zijn zilveren jubileum
vierde als ambtenaar bij Publieke
werken.
Als hij verhinderd was of weg
moest, viel ik voor hem in, omgekeerd deed hij dat voor mi3 en hoeveel gebeurtenissen, vergaderingen
en wat dies meer zij op journalistiek gebied zouden wij tezamen al
hebben meegemaakt? Ik heb met
hem gezworven bij zware stormen
langs ons strand en talrijke, soms
avontuurlijke belevenissen hebben
wij tezamen ondergaan.
Dit alles is oorzaak geworden, dat
er tussen ons een hechte vriendschap is ontstaan, een vriendschap
zeker niet op gronden van het altijd
met elkaar eens zijn, integendeel,
de „Catamaran-geschiedenis" en het
„Volkswagenbusje" waren daar onder meer sprekende voorbeelden
van, maar een vriendschap, die
hecht bleek en sterk, omdat we ons
tenslotte toch door de journalistiek
nauw aan elkaar verbonden gevoelden en dat is altijd zo gebleven, 't
Zal wel altijd zo blijven óók, daar
ben ik vast van overtuigd.
„Bies" is geen gemakkelijke kerel.
Maar hij is eerlijk en oprecht en als
hij eenmaal ergens een mening over
heeft, dan handhaaft hij die, tegenover wie dan ook en al zou hij erdoor in de grootste moeilijkheden
komen. Hij is strijdvaardig en strijdlustig en z'n hart ligt op z'n tong,
misschien, ja vast is juist dat hetgene, wat mij in hem zo aantrekt.
Ik was bij hem tijdens zijn officiële huldiging j.l. maandag bij Publieke werken. In zijn dankwoord
was^-hij weer in ouderwetse -vormen zo geheel afwijkend van hetgeen men in het algemeen bij dergelijke jubilea in dankwoorden
hoort. Daarom waarschijnlijk zo
aantrekkelijk!
Bies, proficiat ter gelegenheid van
je jubileum. Ik heb van harte met
je meegeleefd en heb deze gelegenheid aangegrepen, om even iets over
je te zeggen. Moge onze vriendschap nog vele jaren bestendigd
blijven. Aan jou zal het niet liggen
en aan mij zeker óók niet. Welnu,
dan zit 'et toch snor?
K.
PAC-traditierit
Gaarne vestig ik nog even Uw
aandacht op de jaarlijkse PAC-traditierit, die a.s. zondag weer wordt
gehouden. Van twee uur af worden
de historische auto's op het circuit
verwacht, waar een behendigheidsproef zal moeten worden afgelegd.
Nu eens geen feest van snelheid,
maar een feest van kleuren en autohistorie, waar U keurig verzorgde
auto's uit de oertijd van de autoindustrie zult kunnen bewonderen.
Een kostelijk evenement, deze
kleurige en kleurrijke wagens,
prachtig opgepoetst op het circuit
bezig te zien. Een jaarlijks gebeuren, dat U zeker niet moogt missen
en dat ik warm in Uw aller belangstelling aanbeveel. In Uw aller belangstelling, omdat het met wedstrijdsport niets te maken heeft.
Het organisatiecomité deelt ons
mede dat de wagens in groepen
van 25 a 30 van. half twee af naar
het circuit zullen vertrekken vanaf
restaurant Groenendaal in Heemstede. Dit zal ongeveer l uur duren.
Als men dus langs de weg wil
gaan staan om de auto's te zien
voorbijtrekken, dan moet men tussen 2 en 3 uur aanwezig zijn. K.

.WURF-PRAET"

Op hartelijke en spontane wijze
is maandagmiddag in de tekenkamer van de Dienst van Publieke
werken de heer J. G. Bisenberger,
administratief ambtenaar bij deze
dienst, gehuldigd in verband met
het feit, dat hij gedurende 25 jaar
in overheidsdienst werkzaam was.
Onder de talrijke aanwezigen,
waaronder het vrijwel geheel voltallige personeel van de dienst, bevonden zich onder meer de heer C.
W. Franken, districtsbestuurder van
de Algemene Bond van Ambtenaren
en de heren Cohen en Harting, bestuursleden van de plaatselijke afdcling van deze bond. Namens de
Zandvoortse politie was aanwezig
de heer adjudant H. Sandbergen.
Wethouder J. L. C. Lindeman, wéthouder van publieke werken verwelkomde de aanwezigen en noemde
dit nu eens een recht prettige bijeenkomst, omdat hel geen afscheid
betrof. Spreker memoreerde, dat de
zilveren jubilaris op 4 oktober 1939
onder zeer bijzondere omstandigheden m overheidsdienst, kwam,
namelijk bij de distributiedicnst te
Zandvoort, waarna hij in juni 1945
werd benoemd tot administratief
ambtenaar bij Publieke werken. Op
prettige en aangename wijze verrichtte deze ambtenaar zijn taak,
doch was daarnaast buiten zijn
diensturen zeer aktief werkzaam
voor de Zandvoortse gemeenschap,
hetgeen hem zeker niet tot „huismus" maakte. De wethouder memoreerde dat de jubilaris voorzitter is
van de Zandvoortse reddingsbrigade
voorzitter van het plaatselijk bestuur van de Algemene Bond van
Ambtenaren, voorzitter van de toneelvereniging ,Op hoop van Zegen'
tevens regisseur van diverse toneelverenigingen buiten
Zandvoort,
voorzitter van de Zandvoortse Con-tactcommissls voor Culturele Belangen, voorzitter van de Zandvoortse bridgeclub en correspondent
van het A.N.P. en enkele landelijke
dagbladen. „Ik begrijp niet, dat U
nog thuis kunt komen om te eten
en te slapen" merkte de wethouder
onder veel hilariteit op. Namens
het gemeentebestuur bracht spreker
dank voor alles wat hij op sociaal , cultureel en verenigingsgebied ten dienste van de Zandvoortse gemeenschap verrichtte en. nog
altijd verricht en sprak de hoop uit,
dat de heer Bisenberger nog vele
jaren dit werk zou kunnen voortzetten, waarna hij hem een geschenk
onder couvert overhandigde.
Daar de wethouder door ambtsbezigheden vrijwel direct daarna vertrekken moest, wees de heer Bisenberger in zijn dankwoord erop, dat
de door de wethouder genoemde
lijst van aktiviteiten totaal onvolledig was, dat hij met veel pleizier
altijd zijn werk verrichtte en hoopte
dit nog vele jaren te kunnen blijven. doen. Tenslotte verzocht hij,
zijn dank aan het gemeentebestuur
te willen overbrengen.
De directeur van Publieke werken,
de heer C. H. Vogt sprak de jubilaris op zeer sympatieke wijze toe. Hij
wees op de bevorderingen, die de
jubilaris in de loop der jaren kreeg,
thans tot commies A en noemde dit

een zeer mooie carrière. Als geboren
en getogen Zandvoorter, evenals
zijn echtgenote, was niets hem
teveel, wanneer het de belangen
van zijn gemeente betrof en steeds
werkte hij op velerlei gebied met
grool optimisme en de strijdvaardigheid, die hem nu eenmaal eigen
is. „Uw functie bij de overheid is
dienen", eindigde spreker, „U diende en dient nog steeds, op een veel
breder terrein daarbij" al Uw gaven
in dienst der gemeenschap stellend,
waarbij U ook Uw journalistieke
gaven niet verwaarloosde. U wist
goed te leven en te werken en stelde
Uzelf daarbij tol een voorbeeld voor
velen".
De heer L. C. Cohen sprak namens
de plaatselijke afdeling van de Algemene Bond van Ambtenaren en
gewaagde er onder andere van, dat
de jubilaris meestal zelf jubilarissen huldigt uit hoofde van z;n functie
bij de ABVA, doch dat hij thans
moeilijk zichzelf kon huldigen. Bijna 25 jaar bleek de jubilaris een
getrouw lid van de afdeling te zijn
Hij ontving een dlplomatentas en
zijn echtgenote een kamerplant.
De heer van der Heijden sprak als
voorzitter van de personeelsverenigmg van ambtenaren en memoreerde dat de jubilaris van de oprichling af lid was van deze vereniging
en hoopte, dat dit nog vele jaren zo
zou blijven. Hij schonk een gramofoonplaat. Het hoofd van de administratie, de heer C. J. Tol, herinnerde eraan, dat in de loop der jaren
vele vraagstukken moesten worden
opgelost. Dank bracht spreker voor
alle steun die hij daarbij van de
jubilaris had mogen ondervinden en
waardoor heel veel moeilijkheden
konden worden opgelost. Uit de
„kwartjespot" van het personeel
schonk spreker de heer Bisenberger
een tweetal gramofoonplaten en
diens echtgenote een doos bonbons.
Tenslotte sloot de heer Vogt de rij
van sprekers met een laatste woord
en schonk de jubilaris nogmaals een
geschenk onder couvert en zijn echtgenote bloemen..
In zy'n dankwoord toonde de heer
Bisenberger opnieuw zijn welhaast
spreekwoordelijke strijdvaardigheid.
Hu zei, de vriendelijke woorden tot
hem gericht met een zekere gelatenheid te hebben aanvaard en verklaarde, dat hij dikwijls veel strijd
moest voeren, doch daarbij stond
altijd dienst of gemeentebelang hem
voor en ondanks dikwijls ontstaande verschillen van mening mocht
hij altijd zijn ware vrienden behouden.
Met woorden van dank speciaal
gericht tot adjudant H. Sandbergen
en districtsbestuurder Franken en
verder tot alle sprekers en aanwezigen, besloot de zilveren jubilaris
zijn toespraak.

BADHOTEL
Het nieuwste hotel
aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telefoon 4941
In de Hotel Bar
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag, vanaf 20 uur:
entertainment

Zundag gaen we allegaer
naer de antiek-race

KI

Wlm Landman
aan de vleugel.

Vrijdags, zaterdags en zondags
8.30 uur:

Cheese
Town Trio

Een hoekje in onze showroom

H

- TJ kunt torh ook rekenen eti
*
verselükrn !

20% KORTING
op alle
stoomgoederen
mits prbracht en gehaald hy
CHEM. WASSERIJ en

ƒl

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Technisch Bureau FEENSTRA
.

Telef. 2065

-

Haltestraat 57

- Zandvoort

VERVERIJ

KRYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653
Ook voor stoppape

Serla

„ZKbatto&"

1M4

.{39e fjuisiwnur ,ban Hanbtioort)

48 cm. beeld /825,-;

3Jntiem ftoe&je in liet restaurant
GEZELLIG UIT?
SATé ETEN?

59 cm. beeld ƒ 895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdezen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS In kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis
Grote kenze in Draagbare
Radiotoestellen

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING

ƒ 189.—

^>-*-<ÖJ

/ 99,-

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

FIRMA

UITSPRAAK SATURNESPEL
L Balledux & Zn.
UITGESTELD
De Haarlemse rechtbank, die
Haltestraat 27-29
donderdag j.l. uitspraak zou doen
Telefoon 2536 - 3759
over de vraag of het in het Badhotel bedreven Saturnespel een hazard-, dan wel een behendigheidsspel zou moeten worden genoemd,
heeft haar oordeel hierover een
week opgeschort, omdat, naar het
Prachtige collecte voor
oordeel van de president, Mr. H. J.
dierenbescherming
Ferwerda, het onderzoek nog niet
De akties, (kraamverkoop en col- volledig is geweest.
Haltestraat 55 - Telef. 2839
De rechtbank wil op de hoogte
lecte) die de Zandvoortse vereniging
tot het welzyn der dieren zaterdag komen van alle mogeiykhcden van
1e keus NAADLOZE
j.l. ter gelegenheid van de jaarlijkse het spel in eigen omgeving en zal
dierendag had georganiseerd, heb- daarom een zitting houden in het
NYLONS,
ml. 8V«-11
ben een welhaast in Zandvoort by Badhotel op vrydagr 16 oktober a.s.
collectes ongekend succes opgele- tijdens welke zittiiig het spel zal
98 Ct.
verd. Niét minder dan ƒ 1652,29 worden beoefend. Alle getuigen, die
werd bijeengebracht, tegen/ 1472,64 tijdens de zitting van 24 september
Grote sortering
in 1963. De vereniging dankt allen aanwezig waren, zullen ook hier
wol/mousse KINDER
hartelyk, die aan dit prachtige re- moeten verschijnen. Fotografen en
MAILLOTS,
vanaf ƒ3,50
sultaat hebben meegewerkt, inzon- radio en televisie zullen echter niet
derheid de collectanten
en
collecworden
toegelaten.
;
trices.
'
E.H.B.O.-CURSUS
REDDINGSBRIGADE
Schoorvoetend
Radiatoren en
Evenals in vorige jaren organi't Gaat wel schoorvoetend, maar seert
de
Zandvoortse
reddingsbriPlintverwarming
we zijn dan eindelijk van de laat- gade ook het komende winterseiste plaats onderaan verdwenen op zoen weer een volledige cursus
de competitie-ranglijst en hebben E.H.B.O., welke zal aanvangen op
*TECHNISCH WERK*
zegge en schrijve twee punten ver- maandag
19 oktober in het GemeenThorbeckestraat 19, tel. 3270
overd. Hè, hè„ 't heeft wel lang schapshuis.
cursus zal worden
geduurd, maar 't is er dan toch geleid door De
dokter J. F. Zwerver
van gekomen.
Overigens heeft ons eerste elftal en de heer A. Loos.
het j.l. zondag in de uitwedstrijd HUISHOUDELIJKE EN
tegen TYBB niet gemakkelijk ge- GEZINSVOORLICHTING
had. Vele stormlopen op onze veste
De commissie voor huishoudelijke
vonden hun einde in vastberaden en gezinsvoorlichting te Zandvoort
optreden van doelman Vlug, die is weer gestart met haar winteris toch beter!
deze wedstrijd in alle opzichten aktiviteiten. Zo wordt een naaicurredde, daar de vrij sporadisch voor- sus georganiseerd, welke aanving
komende aanvallen van de onzen, op woensdag 7 oktober des avonds
steeds op niets uitliepen.
om half acht. Een cursus „hoeden
Al met al een weinig zeggende maken" begon op donderdag 8 okwedstrijd mot ean dubbelblanke tober, des morgens om half tien.
heren haarstand, die ons in elk geval een Beide cursussen worden gehouden
verzorger
puntje bezorgde.
in het voormalig kantoortje van het
A.s. zondag zal het erom gaan Gemeente Gasbedrijf aan de Tolspannen. UW prijkt als derde op weg 10. Voor inlichtingen kan men
de ranglijst met 6 punten. De on- zich wenden tot mevrouw A. Blaauzen kunnen nu lonen, wat ze waard boer-Zwart, Hogeweg 82, telefoon
zijn, Van harte hoop ik, dat ze dat 4655 tussen 12 en 2 uur. Deelname
ook zullen doen!
'
K. is nog mogelijk.
Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

De
Veenendaalse

Taxi 26OO

WULLUM v.d. WUKFF:

i >,,

Ücutkotd

Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l, Tel. 4941

In de Hotel Bar
en Indonesische zaal
entertainment
WIM LANDMAN
aan de vleugel.

Geopend 's zaterdags en 's
zondags van 3-7 en 8.-2.30 u.
Overige dagen van 5-2 uur.

Dranken bestellen?
Brokmeier bellen!

2002

HOTEL 80UWSS
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar ecopend

Wegens vakantie
gesloten
van 28 september
t.m. maandag 1 2 okt.
Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maand oktober
iedere vrijdag, zaterdag en
zondag het populaire
DANS- EN SHOWORKEST

Ger Dijkshoorn

Zaterdag 10 en zondag 11
oktober, elke avond 8.30 uur:
het gevierde orkest:

The Bouncers

o.l.v. Koos v.d. Heeft.
In ons internationale cabaret
en variété-programma:

Betty Berkel

met haar marionetten.

Odips
de beroemde
Franse goochelaar.

Erika Violaniy

met haar charmante show
„Aroünd the world"
,
's Zondags Matinee van. S-8
uur, met volledig avondprogramma.

RONDOM DE KERKRESTAURATIE
Ook orgel-restauratie
Nu - mede dank zij een nog gehoudon aktie onder de leden van de
Hervormde kerk, die niet aanwezig
Opnieuw heeft Zandvoort dins- de de plechtigheid met het bidden waren op de gemeenteavond van
dagmiddag- 3.1. een van die typische van het „Onze Vader". Door zijn 10 september j.l., en de toezegging
oud-Zandvoortcrs ten grave gedra- van hart tot hart gaande toespraak van het Zandvoortse gemeentebegen uit een der oudste Zandvoortse zullen zeker velen zijn getroost en sluur een subsidie voor de inwengeslachten, geslachten, die steeds geroerd.
dige restauratie van de Hervormde
minder in aantal worden. Een man,
Een ekster krijste in een der hoge kerk te zullen toekennen, de finanbezield met die hechte en grote lief- dennen rondom het graf en hoog ciële zijde van deze restauratie geen
de voor zijn geboorteplaats, die in boven ons ronkte een vliegtuig, onoverkomelijke
moeilijkheden
deze mate slechts echte Zandvoor- maar hier beneden was dit met meer biedt, oyerweeg_t de kerkeraad
ters eigen kan zü'n en die voor zijn bloemen bedekte graf en is het U
of het mogelijk zal rijn tegelijk met
geboortegrond dan ook alles over gegaan zoals mij, dan is er van dit deze restauratie van het interieur
had, wanneer bet erom ging, te laatste afscheid van een algemeen
ook het kerkorgel te restaureren,
geacht en geliefd Zandvoorter een dat in deplorabele toestand verkeert.
helpen.
Albert Dorsman, onze ondercom- ongelofelijke rust en bemoediging Zo spoedig mogelijk zullen hierover
mandanl van de Zandvoortse vrij- uitgegaan. De runt van een \velbe- nadere mededelingen worden gedaan
willige brandweer, waarvan hij ge- stced leven, waaraan, hier op aarde
Tijdelijk verhuizen
durende veertig jaren een aktief lid nu een einde kwam en de bemoeIntussen is met de restauratie
was, altijd in de voorste gelederen, diging dat een afscheid na een leonverschrokken en het gevaar niet von, zoals Ab Dorsman ons dit ten reeds aangevangen door het verwij deren van de oude verwarmingstellend. Do brandweer had altijd voorbeeld stelde, alleen maar ten
SALON DE COIFFURE
van de vroegste tijden af de groot- goede kan werken.
K.„ installatie. Het aanbrengen van de
nieuwe centrale verwarming zal
ste belangstelling van de Dorsmantenminste enkele maanden vergen.
nen. Zijn vader was brandweerman,
WINTERPROGRAMMA
Contact werd opgenomen mot de
zijn broer was het eveneens en van
Haltcstraat 63 - Telef. 2214
kerkeraad van de Gereformeerde
kind af aan was Ab Dorsman met HUMANISTISCH VERBOND
hart en ziel aan de brandweer verDe Gemeenschap Zandvoort van kerk, om gedurende enige koude
Maandags gesloten.
bonden en wist - na alle rangen te het Humanistisch Verbond heeft maanden in het Gereformeerde
hebben doorlopen, - het tenslotte het programma voor de komende kerkgebouw aan de Julianaweg de
diensten te mogen houden. Men
tot ondercommandant te brengen.
wintermaanden bekend gemaakt.
VAN STAL TOT HAL
Dat is met de steeds strenger wor- In totaal zullen acht bijeenkomsten heeft dit spontaan toegestaan.
Dat hel mogelijk is een oude schuur dende voorschriften tegenwoordig worden gehouden.
Vermoedelijk zullen dan de Herof stal om te bouwen tot een mo- zeker geen kleinigheid.
Op donderdag 22 oktober zal Dr. vormde diensten in de Gereformeerderne groente- en fruithal, dal heeft
Dinsdagmiddag nebben we hem A. L. Constandse uit Haarlem spre- de kerk een uur vroeger worden
de heer Rückert, eigenaar van de begraven, want na een vrij lange en ken over „Het Humanisme en de worden gehouden, namelijk orn half
Zandvoortse groente- en fruithal slepende ziekte ontviel hij ons on cultuurcrisis van het Westen".
tien, terwijl de mogelijkheid bestaat
aan de Diaconiehuisstraat 9 bewe- zijn begrafenis is tol een indrukOp donderdag 26 november dat er ook nog gedurende een pezen, door op waarlijk verbazing- wekken.de plechtigheid geworden.
spreekt Drs. A. J. Wichers uit Ren- riode gewisseld zal worden, zodat
wekkende wijze tijdens de vakanBedolven onder een schat aan kum over „Honest to God" (Eerlijk de diensten om kwart voor elf zullieweken zijn eertijds wat rommelig bloemen en omringd door zeer, zeer voor God.)
len aanvangen. Een en ander zal
aandoende verkoopruimte, om te velen, die hem de laatste eer kwaOp donderdag 7 januari volgt een t.z.t. nog nader worden bekend gelaten bouwen tot een fraaie ver- men bewijzen, daalde de kist met gezellige nieuwj aarsbij eenkomst.
maakt.
koophal. Deze modernisering is zó zijn stoffelijk overschot in het met
Op vrijdag 29 januari spreekt de
lotaal, dat men zich nauwelijks denncgroen afgedekte graf. Op dat heer A. J. van der Kooij uit Voor- FILMAVOND
kan voorstellen, dat dit dezelfde moment lieten leden van de Zand- burg over: „Het recht van de Hu- NED. REISVERENIGING
ruimte is. De wanden werden voor- voorlse poslcluivenvercniging „Plei- manist".
De Nederlandse reisvereniging
zien van overzichtelijke rekken, nes" een groot aantal postduiven
Op vrijdag 12 februari volgt de organiseert de jaarlijkse grote filmwaarin de talloze conserven op aan- los. Luid klapwiekend vlogen de jaarlijkse algemene ledenvergade- avond heden vrijdag 9 oktober in
Irekkelijke wijze werden geplaatst. sierijks vogels ovor het vers gedol- ring en op donderdag 11 maart zal,, het Gcmeenschapshuis.Vertoond zulDe grootste verrassing is echter ven giaf, ccn laatste, indrukwek- Prof. Dr. Ir. J. P. Mazure uit den len worden de films „Snceuw-zonzeker wel het zomers aandoende
kende groet van do vereniging, Haag het onderwerp: „Persoonlijk- en -winterplezier", j.Londen-Parijsluifeltje, waaronder de groenten en
waoi-van hij vele i m c n voorzitter hcid en levensbeschouwing" be- Mallorca', Land Salzburg ein Traum
het fruit werden opgeslagen, in
was on waaraan mj eveneens zijn handelen.
en ,Op vakantie'. Deelgenomen zal
fraai verzorgde vakken, op een gehele liarl had verpand.
Op vrijdag 2 april spreekt Dr. G. kunnen worden aan de landelijke
wijze, die een waarlijk schilderHet vrijwel geheel voltallige Stellinga uit Utrecht over: „De ver- „kijkwedstrijd", met als hoofdprijs
achtig geheel vormen.
Zandvoortse brandweerkorps en on- anderde plaats van het gezin in de ƒ 500,— voor een vakantietrip in '65
De heer Rückert kan mei recht
dercommandantcn en leden van het maatschappij".
op deze metamorfose van zijn zaak
Haarlemse brandweerkorps vormAl deze bijeenkomsten worden getrots zijn. Er is vrijwel niets meer
den een erohaag, toen de kist het houden in het Gemeenschapshuis SCHOORSTEENBRAND
In de nacht van vrijdag op zaterdat herinnert aan het oude. Het kerkhof werd opgedragen.
aan het Schoolplein.
precies om 12 uur werd de
werd een fleurige en kleurige
Aan het graf sprak burgemeester
Op maandag 4.0 mei is men de dag
groente- en fruithal, waarin het Mr. H. M. van Fenema hartverwar- gast in „Het huis in de duinen". brandweer van Zandvoort gealargezellig en overzichtelijk winkelen mende woorden. Hij wees op de Tijdens deze slot-bijeenkomst zal meerd voor een schoorsteenbrand,
is. Wij feliciteren de heer Rückert waardevolle herinneringen,
die de voordrachtskunstenaar B. Hoge- welke bleek te zijn ontstaan in perceel Tolweg 38. Bij aankomst van de
van harte met deze verandering van Zandvoort aan deze Zandvoorter weg uit Nieuwendam optreden.
brandweer sloegen hoge vlammen
„stal tot hal" en verwijzen voor de bewaart en die thans de eerste
uit de schoorsteen doch met een
extra reklame, die aan deze her- etappe op de weg naar volmaakt- NAJAARSVERGADERING
straal op de hogedrukspuit - wist
opening dit weekeinde verbonden is, heid heeft afgelegd, een man die REDDINGSBRIGADE
men na een half uur het vuur genaar de in dit nummer voorkomende Zandvoort nooit zal vergeten!
Op
vrijdag
16
oktober
zal
de
Zandadvertentie.
Commandant J. Zeepvat bracht voortse Reddingsbrigade de jaar- heel te doven. De aangerichte schaeveneens de grote verdiensten van lijkse najaarsvergadering houden de was slechts gering.
BURGERLIJKE STAND
zijn overleden
ondercommandant
het Gemeenschapshuis, waar VOETBALWEDSTRIJD
Geboren: Irma, d. van "W. Beil- naar voren. Hij schetste hem zo juist in
onder meer het afgelopen seizoen HORECA-PERSONEEL
schmidt en M. C. de Jong. Freddy
toen hij hem noemde: eenvoudig, zal worden besproken.
Na een druk en ingespannen zoJan, z. van W. C. A. Bakken- oprecht, eerlijk en betrouwbaar. Inmerseizoen heeft eeri aantal persohoven en J. Koning. Johanna
derdaad waren dit wel zijn belang- Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN,,
neelsleden uit de Horeca-sector beCornelia, d. van J. A. Wendrich rijkste eigenschappen en daarmee
zaterdag 3 oktober:
sloten, bij wijze van ontspanning
en F. C. Brouwer.
werd zijn gehele figuur ten voeten Uitslagen
Zandvoortm. - A.M.V.J.
2-4 een^ voetbalwedstrij d, Ie organiseren.
Ondertrouwd: F. J. Herwegh en W.. uit getekend.
Zandvoortm/2 -' T.Y.B.B.
3-r Peïsoneel Van'restaurant' TreslqngJ. M. Versteege. W.H.A. Serné en
Ds. C. de Ru sprak woorden van
Zandvoortm. 3 - Energie 2
4-4 in Hillegom en van hotel Bouwes
Chr. W. M. Lemmens. F. Pool en
troost en bemoediging en beëindig- Adspiranten:
in Zandvoort zal namelijk a.s.
A. M. Hoekmeijer.
H.F.C, a - Zandvoortm, a
3-2 maandagmiddag om 3 uur op de
Gehuwd: F. Glasbergen en A. E. C.
Haarlem b - Zandvoortm. b 3-5 grasmat verschijnen in het KenneNijendaal. C. Brouwer en M. A. J. OPBRENGST COLLECTE
Haarlem d - Zandvoortm. c 5-0 mer sportpark om een pittig parDe in september j.l. in Zandvoort
Groebe. C. H. ten Broeke en J.
T.Y.B.B. d - Zandvoortm. d 4-1 tijtje te gaan voetballen. Dat er
Tuinstra. F. J. Steenman en G. C. gehouden collecte, voor de Stichting
Haarlem g Zandvoortm. f
9-3 voor deze unieke wedstrijd in Ho„Nieuw Unicum", revalidatie- en
Paap.
T.Y.B.B. e - Zandvoortm. e 1-8" reca-liringen speciaal veel belangOverleden: Anthonie Fonkert, 73 jr., verpleeghuis voor langdurig zieken
stelling bstaat, behoeft zeker geen
gehuwd met M. E. P. Timmerman. en gehandicapten te Heemstede, Pupillen:
Zandvoorlm. a - Hfd. Boys a 10-0 nader betoog.
heeft opgebracht in totaal ƒ2080,97.
Overleden builen de gemeente:
Zandvoortm. b - T.Y.B.B. b „ 3-2
Gerardus J. ter Wolbeek, 63 jaar, Alle helpers en gulle gevers harteZandvoortm. c - T.Y.B.B. c 1-1 T.Z.B. OP' HET GOEDE PAD
gehuwd met P. G. van der Horst. lijk dank.
Zandvoortm. e - T.Y.B.B. d 3-0
Afgelopen zondag is T.Z.B, zegeZandvoortm. d - T.Y.B.B. e 4-0'i. vierend te voorschijn gekomen uit
Uitslagen zondag 4 oktober:
,'n bikkelharde wedstrijd tegen VoT.Y.B.B. - Zandvoortm.
0-0, gelenzang. Deze overwinning is
Zandv.m. 2 - Kon.H.F.C. 2 3-3' enerzijds te danken geweest aan
Terrasvogels 2 - Zandv.m. 3 0-4 enige produktieve momenten in de
T.Y.B.B. 4 - Zandvoortm. 4 0-0 voorhoede, anderzijds aan de goed
Zandvoortm. 5 - Alliance 3 3-0 sluitende verdediging met als laalN.A.S. 4 - Zandvoortm. 6 1-12 ste hinderpaal de uitstekend keeZandvoortm. 8 - H.F.C. 14 2-0 pende Jan Castien.
Interr. juniorenkompetitie:
'
Weliswaar waren er 20 minuten
R.K.A.F.C. - Zandvoortm.
3-4 van wederzijds aftasten voor noWETENSWAARDIGHEDEN UIT VROEGER EEUWEN
dig alvorens er voor T.Z.B, een
Junioren:
«
(Vervolg)
T.Y.B.B. c - Zandvoortm. b 0-15 licht overwicht te bespeuren viel.
O.Gezellen b - Zandv.m. c 5-2 Na deze 20 minuten hebben onze
ZIEKTE EN ARMOEDE
plaats. Deze belasting, die oorspronR.C.H. d - Zandvoortm. d
3-2 jongens plentie kansen gehad om
kelijk een heffing op het gehele
T.Y.B.B. f - Zandvoortm. e 3-2 een ruime voorsprong Ie nemen.
Zandvoort heeft in de loop van
vermogen was, werd later de grondDoor nonchalance
en onbeheerst
vroeger eeuwen talrijke perioden
belasting, zoals wij die, ook nu nog Programma zaterdag 10 oktober:
schieten en oen enigszins slecht gegekend van ziekte en armoede zó
VI.
en
Vaardig
Zandv.m.
16
u.
kennen.
zinde Vrouwe Fortuna werden deze
erg, dat we ons daarvan maar nau7. S.V.J. 2 - Zandv.m. 2
15 u. kansen
Uit de antwoorden, door pastoor
jammerlijk gemist. Er was
wclijks een voorstelling kunnen maClaesz op 23 mei 1494 gegeven aan Adspiranten:
een penalty voor nodig, overigens
ken. Talrijke voorbeelden daarvan
41. Zandv.m. a - E.D.O. a 15.30 u. beheerst genomen door R. Heiligers,
een commissie, die Zandvoorts aanzijn ons uit oude geschriften be52. Zandv.m. b - E.D.O. b 15.30 u. om onze ploeg aan een 0-1 rustdeel in de belastingen kwam bepawaard gebleven. We lezen daarvan
Zandv.m. c - E.D.O. d 15.30 u. stand te helpen.
wat het jaar 1348 betreft het vol- len, leren we voor het eerst iets
100. Zandv.m, e - E.D.O. g 15.30 u.
meer omtrent ons dorpje.
De tweede helft was amper 5 migende: „Omtrent 1348 heeft Godt
110. R.C.H. g - Zandv.m. f
15 u. nuten oud of we stonden met 0-3
Er waren in dat jaar 50 „haerdvan hemclrijck de gantsche werelt
stcden" (woningen), maar, zegt de Pupillen:
voor door 2 magistrale doelpunten
ghekastijdl met eer.e schrikkelijke
pastoor vóór 30 jaren hadden wij er
peste, waervan de helft dar men148. D.C.O. a - Zandvoortm. a 15 u. van M. Vossen, waarvan het laatste
wel 100. De bewoners leefden van 159. Zandv. b - Sp.vogels a 14.30 u. doelpunt door A. Lammers prima
schen nauwelijks ie lijve ghebleven
de visvangst. Op de vraag waaraan
169. Zandv.m. d - Zandv.m. e 14 u. werd aangegeven.
is, alsoo dattcr veel steden, dorpen
die achteruitgang Is toe te schrijven
Doch wie zich inbeelde er te zijn
ende casteeleu Icdich end onbeProgramma
zondag 11 oktober:
antwoordt
Claesz:
met deze 0-3 voorsprong kwam bewoonl bleven staen. Deze plaghe is
Zandvoortm. - U.V.V. 14.30 u. drogen uit. Het gehele team heeft
„Dat het zoo gekomen is, overghevolcht door bloedloop ontalliche
W.F.C. 2 - Zandv.m. 2 14.30 u. tot de laatste minuut hard moeten
menschen met een nooit ghehoorde mits dat uit armoede haar visserij
7. Zandv.m. 3 - St.vogels 3 9.45 u. vechten om deze voorsprong te bemanier van smcrten verteerendc, vergaan is, dat zij groote pestilencie
27. Zandv.m. 4 - D.S.K. 2 9.45 u. houden. Dit is uiteindelijk gelukt,
mitsgaeders van een heymlyek vier, gehad hebben, on mede om den du83. T.H.B. 4 - Zandv.m. 6 9.45 u. want Vogelenzang dat toch echt nog
ren tijd wille, die geweest is ende
(vuur) het vlees tot de beenen toe
100. Zandv.m. 7 - D.I.O. 5 9.45 u. wel heel wat noten op zijn zang
zonderlinge om de laatste oorlogen
afknaegende en vernielende."
112. Zandv.m.8 - O.Gezell. 7 12.30 u. had, wist slecht éénmaal te scoren,
van het Kaas- en Broodvolk, toen
Ook later lozen we nog dikwijls
en wel uit een onoverzichtelijke
van de pest o.a. in 1509, 1529, 1558 zij geplunderd, gevangen en groote- Oefenwedstrijd:
lijks gerantsoeneerd zijn.,,
Zandv.m. 9 - Zandv. 10 12.15 u. situatie.
en 1578.
Over
die
duurte
lezen
we:
„dat
Interr. juniorenkompotitie:
A.s. zondag spelen we tegen kopDe ziekte versnreidde zich snel
de zomer van 1490 wederom zeer nat
Zandvoortm. - Velox
12 u. loper V.V.H. Ieder die T.Z.B, een
en door de weinig afdoende bestrijwarm hart toedraagt en dat zijn er
ding dier dagen oiste zeer zware geweest was en daardoor de veld- Junioren:
vruchten niet tot haren wasdom
offers.
140. D.I.O. a - Zandvoortm. b 9.45 u. velen wordt uitgenodigd dit belangIn 1494 heet het voor ons dorp: konden komen. De invoer van le- 151. Geel Wit b - Zandv.m. c 12 u. rijke treffen bij te wonen. Bent U
vcnsmiddelen door het Marsdiep bij
„dat zij in den voorleden zomer
160. Zandv.m. d - E.II.S. b 14.30 u. nog geen vaste supporter van T.Z.B.,
Den Helder werd door de Hoekse
komt dan a.s. zondag kijken, want
groote peslilencie gehadt hebben
vaartuigen gestopt, zodat men in Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN,,
dan wordt U het zeker.
ende verloren wel die helft van
deze streken zich met beestcnvoer Afd. Handbal
hare volcke.,,
moest tevreden stellen". Eindelijk
R.K.S.V. „T.Z.B."
Voor het voeren van de vele oorsloeg het volk van Kennemerland Uitslagen zondag 4 oktober:
Uitslagen zaterdag 3 oktober:
logen-cn ook wel om andere redeHr.
sen.:
Rapiditas
2
Z.M.
l
9-14
tot opstand over en vermoordde
T.Z.B. a adsp. - B.S.M, b
3-1
non, - hadden do Hollandse Graven
Full Speed - Zandv.m. 2 5-4
T.Z.B. a pup - D.C.O. b
2-1
vanzelfsprekend veel geld nodig. rentmeester Claes van Ruyven. Her- Dames
sen.:
Rapiditas
2
Z.M.
2-4
zondag 4 oktober:
Dal geld wisten ze op eenvoudige tog Albrecht van Saksen heeft toen Hr. jun.: IJmond l - Z.M.
14-0 Uitslagen
de boeren weer onderworpen. In
Vogelenzang - T.Z.B.
1-3
wijze te verkrijgen. Zij vroegen naDames
jun.:
T.Y.B.B.
Z.M.
l
4-5
Zandvoort werden gedurende 9 weK.H.F.C. 4 - T.Z.B. 2
7-3
melijk aan de Stalen verlof, om
Jongens
adsp.:
IJmond
l
Z.M.
15-5
ken 100 ruiters ingekwartierd en
Heemstede 3 - T.Z.B. 4.
0-2
een zogenaamde „bede" te mogen
Meisjes
adsp.:
IJmond
1-Z.M.
l
4-0
veel hadden de arme bewoners van
T.Z.B. 5 - H.B.C. 10
2-5
uitschrijven. Werd dit toegestaan,
T.Y.B.B. l - Zandv.m, 2 2-0
T.Z.B, a jun. - H.F.C, g
3-2
- hetgeen meestal wel het geval deze ruwe gasten te lijden. HoogstProgramma zaterdag 10 oktober:
was - en was de grootte \an de waarschijnlijk is het dat toen ook Programma zondag 11 oktober:
de kerk door brand vernield werd, Hr. sen.: IJmond 3,- Z.M. l 15.10u.
Bloemendaal c adsp. - T.Z.B, a 15u
bede vastgesteld, dan schreef men
T.Z.B, b adsp. - O.G.D
15 u.
Rapiditas 3 - Zandv.m. 2 10 u.
de belasting uit. Hierbij bleef het daar de klok het jaartal 1494 droeg.
In het jaar 1514 verklaarde kape- Dames sen.: F. Speed 2 - Z.M. 15 u.
R.C.H. b pup. - T.Z.B, a
15 u.
aan de Gemeentebesturen voorbe12 u. Programma zondag 11 oktober:
houden voor iedere burger het aan- laan Claesz: dat er in Zandvoort Hr. jun.: Z.M. - IJmond 2
waren „76 haerdsteden waaronder Dames jun.: Z.M. l - Rapiditas 13 u.
T.Z.B. - V.V.H.
14.30 u.
dcel in deze belasting te bepalen.
21 die leegstaan. Dit komt door
Zandv.m. 2 - Concordia
14 u.
T.Z.B. 2 - TYBB 4
12 u.
Om nu te weten, hoeveel een
groote sterfte en overmits er veel Jongens: Zandv.m. - Atlas
14 u.
T.Z.B. 3 Geelwit 4
14.30 u.
stad of dorp moest betalen, stelde
T.Z.B. 4 - TYBB 8
12 u.
Meisjes: Odin l - Zandv.m. l 11.10 u.
men een onderzoek in, naar de toe- verdronken, zijn.
TYBB g jun. - T.Z.B, a
14.30 u.
Zandv.m. 2 - F, Speed l 13 u.
Wordt vervolgd.
•stand van de inwoners van iedere

In memoriam A. Dorsman

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Zondag a.s. 10 en 7 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne.
HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. F. J.
Antonides, pred. te Terborg.
19 uur: Ds. W. J. Koole, pred. te
Amsterdam. Jeugddienst.
10.30 uur: Jeugdkapel in het jeugdhuis". Spreker dhr. C. Spaans.
Het huis in de duinen:
19.30 uur: Ds. C. de Ru.
Kapel Woodbrookers Bentveld, 10.45
uur: Mej. Da. W. H. Buijs.
PAROCHIE H. AGATHA
HH. Missen op zondag: 7.30, 9.30
(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Missen te 7.30 en 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat, 'Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8 en 11 u.
In de week om 8 uur. ^ "
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15;
Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. Dr. C.
Bleeker, N.H. Asdam.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagmiddag a.s. 3 uur, samenkomst in „Pniël", Zuiderstraat 3.
Spreker: H. Veldkamp, evangelist,
Den Haag
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Drarjerstraat 5.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

JAN^KIEWIET
en
CILIA DE VRENG
hebben de eer, U, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden dinsdag 13 oktober a.s. om
9.45 uur in het raadhuis te Zandvoort.
Gezongen Huwelijksmis om 10.30
uur in de parochiekerk St. Agatha,
Zandvoort.
Zandvoort,
Kostverlorenstraat 25.
Dr. Joh. G. Mezgerstraat 50.
Receptie van 15.00-17.00 uur
Restaurant „Kiefer", Zuidboulevard
Toekomstig adres:
Dr. Joh.G. Mezgerstr. 50, Zandvoort.
Donderdag 22 oktober 1964
hopen onze geliefde ouders
A. KOPER
en
J. KOPER-BLOEMEN
hun 50-jarig huwelijksfeest
te vieren.
A. M. Bol-Koper
C. Bol
G. v.d. Berg-Koper
J. v.d. Berg
Ineke en Joke.
Gelegenheid lot feliciteren
donderdag 22 oktober van 3-6
uur in café A. Koper, Kerkplein 6.

Gemeente Zandvoort

Officiële 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 - l mei, krachtens plaatselijke verordening ingevolge de Woonruimle-wet 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, 30 september 1964.
De burgemeester,
VAN FENEMA.
De secretaris,
W. BOSMAN.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van (9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166
GESLAAGD VOOR HOOFDAKTE
Mejuffrouw T. J. van Duijn te
Zandvoort slaagde voor het diploma hoofdakte onderwijzeres. Zij
ontving haar opleiding- aan de
Rijkskweekschool te Haarlem.
Onze hartelijke gelukwensen.
UITBREHHNG •
P.W.-ADMINISTRATIE
Bij de Dienst van Publieke werken te Zandvoort zijn bij de afdeling
administratie benoemd tot commies
A de heer P. G. Eutte uit Amstelveen en tot commies de heer J.
Wijfje uit Schoonebeek.
WINTERDIENST
VERKEERS-REGELING^'
De hoofdinspecteur van gemeentepolitie te Zandvoort deelt mede,
dat de tijdelijke invoering van een
wachlverbod voor de oostelijke zijde
van de Seinpostweg en de Zuidboulevard met ingang van l oktober
j.l. is opgeheven. Tevens is de aanwijzing van de Zuidboulevard als
weg waarover slechts in zuidelijke
richting mag worden gereden (éénrichtingsverkeer) met ingang van
diezelfde datum ingetrokken, evenals de aanwijzing voor de Brederodestraat - voor wat betreft het gedeelte gelegen tussen de Zuidboulevard en het Groen van Prinslererplein zuidzijde, als weg; waarover
slechts in noordelijke richting mag
worden gereden.
Zowel de Zuidboulevard als het
genoemde gedeelte van de Brederodestraat zijn dus thans weer in beide richtingen voor het verkeer
opengesteld, terwijl het parkeren
aan beide zijden weer is toegestaan,
evenals op de Seinpostweg.
ZANDVOORT NADERT
DE 15.000 INWONERS
Na een aanvankelijk kleine daling in het eerste halfjaar van 1964,
nam het aantal inwoners van Zandvoort in de maand september weer
met 43 personen ioe, waarvan 19
mannen en 24 vrouwen. Op l sept.
was het inwoner-oantal 14.713, op
30 september 14.756, waarvan 6.996
mannen en 7.760 vrouwen.
Geboren werden 10 mannen en 9
vrouwen, er vestigden zich 43 mannen en 59 vrouwen.
Door overlijden ontstond een vermindering van 5 mannen en 6
vrouwen en er vertrokken naar een
andere gemeente 29 mannen en 38
vrouwen.
TONEELVERENIGING
„OP1 HOOP VAN, ZEGEN"
Tijdens de gehouden jaarvergadering van de Zandvoortse toncelvereniging „Op hoop van zegen" zijn
de periodiek aftredende bestuursleden de heren J. G. Bisenberger
(voorzitter) en L. H. Cohen (penningmoester) bij akklamatie herkozen. Verder werd uitvoerig gesproken over de toneeluitwisseling
met de Belgische toneelvereniging
„De Volksstem" uit Berchem. Op
zaterdag 31 oktober geven de Belgen een voorstelling in theater
Monopole in Zandvoorl, op 21 november speelt „Op hoop van zegen"
in Berchem.

Heden ging nog geheel onverwacht van ons heen mijn
lieve zorgzame vrouw, onze
lieve moeder en grootmoeder
MARIA DE LEEUW, VAN DE GEER
op de leeftijd van 75' jaar.
G. de Leeuw
D. G. de Leeuw
T. de LeeuwHoogeibrugge
Dagobert
Rietje
Annelies
Amsterdam:
P. C. de Leeuw
B. de Leeuw-Millard
Bart
Zandvoort, 2 'oktober 1964.
Stationsstraat 7.
De crematie heeft woensdag
7 oktober in het crematorium
te Velsen plaats gehad.

Heden is tot onze grote droefheid overleden, na een geduldig gedragen lijden, mijn geliefde Man, onze Broeder,
Zwager- en Oom
ALBERT DORSMAN
op de leeftijd,van 59, jaar.
Uit aller naam:
A. Dorsman-Zwemmer.
Zandvoort, 2 oktober 1964.
Kerkstraat 12.
De teraardebestelling heeft
plaats gehad op dinsdag 6
oktober j.l. op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.

Met leedwezen geven wij
kennis van hel overlijden-van
de heer
ALBERT DORSMAN
Ondercommandant
van de vrijwillige
brandweer Zandvoort.
Zijn nagedachtenis zal in onze
herinnering blijven voortleven.
,
Vrijwillige Brandweer.
Zandvoort.
DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddienslen, worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, MoVRobbers 2813,
Zwerver 2499).
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster E. Reitsma,
van Lennepweg 42, telefoon 2382.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: G. Verhagen, Anthonie
Fokkerlaan 31, Haarlem, telefoon
(02500) 63070.
APOTHEKEN:
Van zaterdag 10 tm. vrijdag 16 okt.
na 6.30 uur 's avonds: avond- nachtdienst van 18.30-8 uur en zondagsdienst de Zeestraat apotheek, Zeestraat 71, telefoon 3073. '
Depot:
HOTEL
„DE SCHELP"
Tel. 4781
Taunus, 1964
V.W. en Simca
GEVRAAGD hulp in de huishouding
voor hele- of halve dagen.
Fam. Slagveld, Koninginneweg 26,
telefoon 2897
H O O G WA T ER
oktober
Strand
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
11 6.42 2.30
18.56 14.30 10.30-10.30
12 7.20 2.30
19.36 15.— 11.30-17.30
13 8.06 3.30
20.30 16.— 12.00-18.30
14 9.12 4.30
21.44 17.— 13.00-19.30
15 10.30 5.30 23.15 18.30 14.30-21.00
16, 12.02 7.- 24.34 20.— 16.00-22.30
17 -.34 8.30 13.04 21.— 4.30-11.00
Samengesteld door P.v.cLMrjeKCzn.
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ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

PHtUPS

U zit bij de Olympische
Spelen steeds op de
beste plaats
met PHILIPS TELEVISIE

„BROKMEIER" A° 1896
Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

Bij Drommel vindt U wat U zoekt,
Want Drommel staat nog steeds
(geboekt,
(U zult 't ervaren als U ft ziet),
Als 't best gesorteerd op rookgebied.
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

olie-, kolen- en
gashaarden
BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.

VRAAGT VOOR DIRECT

GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN

een net betrouwbaar persoon

'Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

voor de avonddienst van 7-11 uur.

Onze langjarige ervaring verzekert U een
prima service.

BEHANGEN o£ STOFFEREN,
zeil leggen of tapijt keren!

Bestel beden bij ons uw nieuwste
PHILIPS TELEVISIE.

J. van den Bos
woninginrichting
BüderdÖkstraat 5 - Tel. 3796

Leverantie van alle meubelen
De eerstvolgende

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISGUIT v'an

Bakker v.d.Werff

is vastgesteld op donderdag 22 okt.
's mor&ens 10 uur.
Nette goederen kunnen nog worden
ingebracht of afgehaald.

Gasthuisplein 3

Inlichtingen veilinggebouw
„DE WITTE ZWAAN"
Dorpsplein 2 - Tel. 2164

Xelef. 2129

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA

. Veilingdirectie
Fa. Waterdrinker.

Voor alle
verzekeringen

BÖ feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

Auto wassen?

Enorme sortering!

GROTE KROCHT

Zandvoortse Groente- en Fruithal
Diaconiehuisstraat 9

-

Tel. 4752

Ter gelegenheid van de heropening
van onze geheel gemoderniseerde
groente- en fruithal geven wij vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober

1 kg. James Grieve
handappelen cadeau
Wij leveren tegen de scherpst
concurrerende prijzen alle soorten
gesneden groenten.

Maak ze gezellig .en lees eens een boek.
Onze BIBLIOTHEEK werd opnieuw uitgebreid
met de nieuwste werken.
Ook voor al Uw schoolbenodigdheden:

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321
Kip of wild bestellen
even bellen 2158!
Braadkuikens
ƒ 2,25 p. i/2 kg.
Braadstukken
ƒ 2,50 p. >/« kg.
Soepkippen
ƒ 1,75 p. 1/3 kg.
, Poulardes
ƒ 2,25 p. »/s kg.
Soeppoulet
ƒ 1,75 p. i/j kg.
Piepkuiken
ƒ 2,25 p. »/s kg.
WILDE EENDEN, vanaf . . . . / 3,TALINGEN, vanaf
ƒ2,VERSE KIP AAN 'T SPIT.
EIEREN ZO VAN DE BOER:
Grote 10 voor ƒ1,55.
Kleine 10 stuks ƒ1,15

Beleefd aanbevelend,

POELIERSBEDRIIF
CAS VAN BENTEN
Stationsstraat 2A - Zandvoort - Telef. 2358
's Maandags de gehele dag gesloten!

Topwcdstrijd
om de bovenste plaats

/t Tuinbouwhuis"
9
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 8 1 7 1 4

Bloembollen!
Bloembollen!
Bloembollen!
Tydens de Kerstdagen bloeiende bollen in buis?
Dan nu op glas ut' bak zetten!

Grote voorraad tulpen, hyacinthen, croqussen, narcissen, paperwhites. Ook voor tuincultuur.
PRACHT SORTERING BOLLENGLAZEN EN BAKJES.
VOOR UW TUIN: compost, stalmest, turfmolm.

Elke bestelling w.ordt inefc de meeste SPdEp zonflgr pry^verhoging thuisbezorgd!
WQ geven ook Cobtantzcgelsl
Onze nieuwe prijscourant
„Bollen voor huis en tuin" is gratis
verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.

DAMES DOET UW VOORDEEL BIJ

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

-

TELEFOON 2682

500 gr. SCHOUDERCARBONADE
ƒ 2,75
500 gr. DOORR. OSSELAPPEN
ƒ 2,75
500 gr. RIBLAPPEN
ƒ 3,75
500 gr. ENTRECôTE . . .. ƒ 4,50
250 gr. gekookte worst 95 et.
250 gr. leverworst . . . . 80 et.
150 gr. ham
98 et.

Hieibij maken wij melding van
het overlijden van ons aller damvriend Gerd ter Wolbeek. In hem
verliezen wij een goed en trouw
damvriend. Het is moeilijk te geloven dat Gerard er niet meer is.
Hij moge ruste m vrede. Ons alIer sympatie gaat uit naar zijn
vrouw en familie. Wij wensen hen
namens alle leden van de Damclub
sterkte toe.

150
150
150
150

gr.
gr.
gr.
gr.

pckelvlecs . . . .
gelard. lever
gebr. gehakt
pork

RAADSVERGADERING

De eerstvolgende openbare vergadering van de Gemeenteraad van
Zandvoort is vastgesteld op dinsdag
27 oktober, aanvangend om 8 uur.

„OEFENING STAALT SPIEREN"

De jaarlijkse voorwedstrrjden van
de
Nederlandse turnkampioenschappen, de zgn. districtswedstrijden, zullen voor de provincies
Noordholland,
Zuidholland
en
Utrecht op* 25 oktober a.s. voor de
dames worden georganiseerd door
de Kennemer Turnkring in de P.H.
v.d. Leijschool te Haarlem.
De najaarsvergadering van de
Kennemer Turnkring wordt gehouden op 3 november a.s. in Haarlem. Het nieuv/e reglement van het
K.N.G.V. wordt onder de loupe
genomen, terwijl een secretaris gekozen dient te worden door het aftreden van de huidige.

98 et.
98 et.
68 et.
65 et.

SCHAAKCLUB

In verband met de jaarvergadering werd er vorige week niet gespeeld voor de clubkompetitie. De
aftredende bestuursleden werden bij
acclamatie herkozen, t.w. dhr. Merkelbach, penningm.; dhr. De Jong,
1ste wedstrijdleider - 2de voorzitter
en dhr. Van Keule, 2de wedstrijdleider. Voor de Bondscompetitie zijn
weer twee tientallen ingeschreven.

v

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

Dansen!

Half oktober starten wij met onze

danscursus

voor beginners en gevorderden

Er kunnen nog enkele ECHTPAREN en enige
JONGELUI worden ingeschreven.
KLASSIEKE EN MODERNE DANSEN
onder leiding van gediplomeerd dansleraar.

Gezellige, prettige sfeer.
Breek er eens een avondje uit en ga DANSEN!
Alle inlichtingen ontvangt U in:

JUdoBoul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

f,
i!f;|i
\•

Wijnhandel Lefferts
ZEESTRAAT 44
is met VAKANTIE tot 17 OKTOBER

Café-Bar-SHjterü

Bernard Lefferts
-

TELEF. 2150

is echter geopend!
GARAGE

JAC. VERSTEEGE & ZN.

l

Telefoon 2323
Pakveldstraat 21
Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.

Al deze merken uit voorraad leverbaar.

MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Fraaie originele RACEFIETS, met 8 versnellingen derailleur, voor
slechts ƒ 198,—. Een waar juweeltje!
Ziet onze showroom!

TELEVISIE
RADIO
G R A M O F O O N P L A T E-N

goedo seivice „opl de koop toe"

DISCOTARIA

THORBECKESTRAAT 15 - TELEFOON 3378

HOCKEYCLUB

In restaurant Kiefer aan de Zuidboulevard belegt de Zandvoortse
hockeyclub op zaterdag 10 okt9ber
de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Onder meer zal een bestuursverkiezing worden gehouden. De periodiek aftredende leden J. A. B. van
Pagée, P. C. W. J. Krot, A. Balledux
H. P. Aben, R. Borntsen en mevrouw M. van den Bergen hebben
zich herkiesbaar gesteld. Voor de
heer K. Mulder, die als bestuurslid
bedankte, stelde het bestuur de heer
J. van Vessem sr. kandidaat.
De agenda vermeldt voorts een
bespreking over de viering van. het
dertig jarig bestaan der vereniging,
dat in 1965 zal worden herdacht.

ZANDVOORTSE

Tel. 4 02 70

Voor Uw drukwerk?

' KERKSTRAAT 9
ZONDAG a.s. 14.30 uur:

ZANDVOORTSE

Als U naar eerste kwaliteit vraagt
is 't zeker dat U bg ons slaagt!

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4380. Indien gesloten 3283.

De winteravonden
naderen weer!

LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

De onderlinge competitie draait
nu op volle toeren en als U dit
leest .is de eerste bonds wedstrijd
tegen B.D.C, l uit Beverwijk, ook
al weer achter de rug, in het geheel
spelen wij 12 wedstrijden. Deze
competitie lijkt spannend te worden omdat zowel de eerste als de
tweede klasse bij elkaar zijn gevoegd
Dit gebeurt één jaar, in de gemengde klasse van dit jaar, blijven de
zelfde regels gelden als wanneer zij
apart waren, dus de best aankomende klasse wordt als kampioen beschouwd en promoveert naar de
eerste klasse. Dit kan spannende
wedstrijden geven.
Hier zijn de uitslagen:
F v. Beem - C. Draijer sr. 0-2
L. J. v.d. Werff - J. Koper 2-0
E. Fransen - J. Schuiten
0-2
J. v. Dijk - J. Ovaa
0-2
Th. ter Wolbeek-C. Draijer jr. 1-1
M. Weber - M. J. Klatser
0-2

bij aankoop van minimum ƒ 3,—
aan boodschappen

VERHUUR VAN OPELS
.en VOLKSWAGENS met roldak

Bü feestkjanken:

VOOR HEN DIE DAMMEN

Annex reparatieafdeling:.

Bekgkt U dan meteen even onze grote
sortering auto-accessoires.

Autoverhuur
ZANDVOORT

Ga dan naar een erkende rijschool.
Dan bent U er zeker van een goede
opleiding te krijgen. Bij ons krijgt
U de theorielessen gratis en indien
U wenst, een gratis TENTAMEN.
Indien U zich vóór 24 oktober laat
inschrijven krijgt U tevens een
gratis proefles.
DOE HET NU !!

IN MEMORIAM

U kunt er op wachten S

Z A N D V O O R T
PARALLELWEG 32 - TEL. 2391

Lid Nederlandse Bond
voor Autorijschoolhouders

Kennemer Sportpark.

Najaarsschoenen

V

Tel. 4251

T.Z.B.-V.V.H.

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

VAN YPEREN

De Ruyterstraat 42

Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

F.H. PENAAT

N.V. A U T O B E D R I J F

RIJSCHOOL
.WELTEVREDEN

WENST U EEN
GOEDE RIJOPLEIDING?

Veiling

Onzo washmobile wast Uw wagen perfekt
en snel, U kunt erop wachten.
Wilt U volledige zekerheid, dat U iedere
week aan de beurt komt, neem dan een
WASABONNEMENT
{
voor 12 autowassingen.
'
( Voor een middenklasse wagen kost dit
' b.v. ƒ48,— (voor witte zijvlakken iets
extra). Ook de hele zaterdag wassen en
doorsmeren.

Zandvoortselaan 167 -

Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

ORANJESTRAAT

PHILIPS nieuwste PORTABLE
RADIO-GRAMOFOON ƒ 199,Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijze de betaling met U. Komt U eens kijken en luisteren?
Vraagt bij ons inlichtingen.
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

HEEMSTEDE / AERDENHOÜT

Vraagt naar onze speciale wynaanbiedingen!

RINKO GARAGE

PHILIPS TELEVISIE 48 cm. beeld v.a. ƒ728,of ƒ 7,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld vanaf ƒ 898,of ƒ 9,50 per week na de eerste 'betaling.
PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS
' Grote sortering, uit voorraad leverbaar!
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Dansen 9

,De Schelp Zandvoort
Geopend vrijdag, zaterdag,
zondagavond en zondagmiddag.
Iedere vrydag 8 uur, BEATLE- avond.
Zondagmiddag 2 uur, dansen op TWIST,
HULLY-GULLY en SLOPmuziek.

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et; kranten 8 et.; plat* karton 4 et.;
Ujdschr. 7 et; tapijtTct.; gonje en gewatt. deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 25 et., aïïes eer
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2.10 et.;
geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.;
lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
WU zün elke dinsdag in Zandvoortl

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bJJ
geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEUR VERZORGER

Specialist in klassieke meubelstofferine
BREDERODESTR. 30, ZANDVOORT
Telefoon (02507) 4973

Grote collectie meubelstoffen

4;'
ill

Electro-Radio
Technisch Bureau

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS - ERRES - BLAUPUNKT
ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.
Bij contract belangr. kort.

Enige Wollen Smyrna
V L O E R K L E D E N
door Groothandel op Jaarbeurs gebruikt; / 150,- p.
st. Grote maten. Niet van
nieuw te onderscheiden.
Evt. thuis te bezichtigen.
Br. no. 8-10 bur. v.d. blad.

RUIL OF KOOPRUIL
Amsterdam - Zandvoort
Aangeb.: moderne 3 kam.
woning m. douche enz. in
centrum van Amsterdam.
Gevr. iets derg. of groter
te Zvrt. Genegen bij ruil
event. fin. offers te geAutoverhuur D. F. Pieters troostcn. Br. no. 16-9 bur.
Steeds de nieuwste wagens van dit blad.
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord Jong echtpaar zoekt ongeKadett - Volkswagens - meub. WOONRUIMTE.
Daf en Chevrolet Impala's Br. no. 9-10 bur. v.d. blad
Haarlemmerstraat 2,
HUUR Philips-TELEVISIE
Tel. 4200 en 3C52.
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
TE KOOP: Ronde tafel en maar met recht van koop.
4 stoelen (van Pander).
Morgen al bij U thuis? Bel
Oosterparkstr. 83, tel. 4007 dan vóór 6 uur 020-249767
en 's avonds 02964 - 18664
HUIS TE KOOP GEVR.
a.d. Zandv.laan, v. mge- HULP IN DE HUISH. GEzetene. Br. no. 7-10 bur.VRAAGD l ocht. p. week.
van dit blad.
Julianaweg 20.
2e PROGRAMMA
Zoekt U een BABYSIT?
zonder uw toestel omteBel 2472!
bouwen (al is het 10 jaar
Automobielbcdrijf
oud)-, kijken naar het 2e
Y P E R EN
programma. Met garantie, VAN
gem. betaling Antennebouw Parellelweg 34 - Zandvoort
Telefoon 2391
Ook voor REM-antennes.
J KERKMAN, Beeckman- BIEDT AAN:
Simca 900 1003
straat 36, tel. 4307.
Simca 1300 1054
Ter overname gevraagd:
Simca stationcar 'Gl
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

of mogelijkheid om dit te
vestigen. Br. no. 10-10 bur.
van dit blad.
Nette WERKSTER GEVR.
2 ocht. p. week. Dameskapsalon Yvonne, Haltestraat 63.

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ctTaprjt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!

met Kush-moior
Fiat 500 Giardimera 1961

Woninginrichting
HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

Koelkasten - Stofzuigers

in de maand!

Maar voor EEN VLOT EN MODERN SCHOENTJE moet U beslist eens kijken bij

Tijd voer VITAMINEN
en LEVERTRAAN.

Drogisterij
BLAAUBOER

N.V. VAN STEUN's
SCHOENHANDEL

Haltestraat 46 - Telef. 2392

Aanleg en onderhoud van tuinen

Thorbeckestraat 1, tegenover Hotel Bouwes

Alles voor de tuin!
Parallelweg 28 - Zandvoort

Een echte gezinsauto

In binnen- en buitenland erkend met de hoogste
onderscheidingen. Specialisten in haarverven!
OOK UW ADRES VOOR: Knippen, Kleurspoeling, Blonderen, Verven en Permanent.
Onovertrefbare aanbieding wassen en watergolf.
Gediplomeerd personeel
Steeds de nieuwste en meest moderne coiffures.

BOULEVARD DE FAVAUGE 10 (N.-Boulevard)
TEL. (02507) 4364 - ZANDVOORT

Geen bezwaart
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Schildersbedrijf

HET RASPAARD VAN DE MDJDENKLASSE, voor een
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ4795,— tot ƒ4995,—.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p.kgr. Tijdschriften 4,
kranten 5 et., karton 3 et. per kg1. Lood 60 et.,
Zink 55 et.; roodkoper ƒ1,85; geelkoper ƒ1,30.
alles per kg. Tapijt en gewatt. deken 8 et. p. kg.
Geysers, baden, haarden, tegen de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

C. J PAAP

Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Zeestraat 62 - Telef. 2263

Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrijfszeker.

Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Buitenwerk - Binnenwerk
Muurwerk
VERF GEEFT FLEUR!

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C.
Zandvoorts enige volledige
rijschool
N.S.U. Prinz 4, D.A.P., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419
VOOR DE BOTERHAM:

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 -

TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan
RUNDERLAPPEN vanaf ƒ 2,75 per 500 gram

Meisje gevraagd
voor üe morgenuren in klein gezin.
Wilhelminawög 36, telefoon 3528.

100 gr. pokelvlees en 100 gr. pork . . . . 95 et.
l blikje Wcenso "/orst
98 cl.
250 gr. Gelderse gekookte worst
95 et.
100^ gr. ham en 100 gr. "ootcrhamworst .. ƒ 1,00
100 gr. ontbijtspek sn 100 gr. gekookte worst 90 et.

MONOPOLÏ
ZATERDAG 10 en ZONDAG 11_OKT. 8 UUR

.CENTRUM'

Een vrouwtje aan de haak
MET KERSTMIS
BLOEIENDE BOLLEN
IN HUIS?
Dan nu opzetten!
Wij leveren U gaarne narcissen, croqussen, tulpen, hyacinthen, papur-whites
Ook voor tuincultuur.
Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze leuk opgemaakte BLOEMSTUKJES.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

< -

(14 jaar).
ZONDAGMIDDAG 11 OKT. 2.30 UUR

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bloeiende planten voor tuin en bloembak.
Bediening-, pry's en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

(Alle leeftijden).
Vrijdag 9, maandag 12, dinsdag 13, woensdag
14 en donderdag 15 okt. geen voorstellingen.

*Têé 2550

P. SCHAAP
A. J. v.d. VOORT

De oude zaak met een jong hart!

Weet U nog hoe glad het was de afgelopen
winter? Wij hebben nu al een partij glijbeschermers in voorraad. Wacht dus niet tot het
glad is maar koopt nu reeds Uw glijbeschermers.

ZOJUIST AANGEKOMEN:
de nieuwste PARAPLUIES in diverse kleuren.

«LEBRU»
POSTSTRlAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

en Noorse fantasie sokken
Draion overgooier leeftijd 3 tot 7 jaar
* Draion Deux pièces leeftijd 3 tot 9 jaar
Kleuter- en meisjes jurkj es
Hclanca pantalons en zeer mooie truien
Wollen jasjes voor kleuters tot 6 jaar
Nylon pakken
"Wollen mutsen en wantj es
Draion vestjes en twinsets

NOTTEN
Haltestraat 59
Contant- en Voorzorgzegels

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

We zijn er weer
met onze. bekende
rauwe roukworst 50 et. per 100 gram
gekookte rookworst 44 et. per 100 gram
Uw adres voor het fünste rund- kalfsen varkensvlees

WIJNEN EN DELICATESSEN

HET ADRES VOOR U!

In onze HERENSALON
wordt hierdoor lang wachten voorkomen!

vv

HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215

«LEBRU»

is ons gediplomeerd personeel.

Wollen maillots

De dood rijdt mee

TELEFOOO 2060

Verder hebben, wij een grote sortering Suède
dames- en kinderwantcn tegen zeer voordelige
prijs. Dames en heren suède JASJES, ELLEBOOG- en KNIEBESCHERMERS, TASSEN,
PORTEMONNAIES, PORTEFEUILLES, KOUSEN,
SOKKEN. Ook de originele NOORSE
SOKKEN, MAILLOTS, SHAWLS.

voor dames en heren
HALTESTRAAT 14
TELEFOON 2462

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbü'.
Telef. 2254
Telef. 2150

De gezellige dameskapsalon met uitzicht op zee!

Krijgt U gasten?

Café Oomstee

Vier man sterk

ZIET ONZE SHOWROOM

De R is

Zover zijn we nog niet

Automobieibedrijf Jac. Versteege & Zn

Huur nu uw wasmachine
vanaf ƒ 9,— per maand
GEVR. hulp i.d. huish.
met recht van koop.
donderdag 9-1 uur.
Géén vooruitbetaling.
Mevr. van Oostendorp,
Oosterparkstr. 27, tel. 3300 VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
JUFFROUW zoekt zit- VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
sl kamer met voll. pens.
Br. no 11-10 bur. v.d. bl.Dame wenst enige hele of
halve dagen haar vrije
TE KOOP: Morris Minor tijd productief te maken.
'54, v. port. Goed onderh. Winkel of kantoorwerkz.
Prijs ƒ650,-. Mr. Enschedé- heden. Brieven 12-10.
wcg 16, Aerdenhout, Telef.
NAAIMACHINES
02500 - 41716.
Reparatie, taxatie, inruil.
In het voorjaar betaalt U, W. Draijerstr. 12, Tel. 3751
als U nu uw wasmachine
of combinatie koopt!
VELO - Rivier Vismarkt 3 Hout- en boardhandel
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
TE KOOP AANGEBODEN Naast dr. Flieringa
Opel kachel. Nieuwprijs Brederodestraat l
ƒ 360,- nu ƒ 150,-. Telef.
METSELZAND
4251, De Ruyterstraat 42.
PORTLAND CEMENT
CARBOLINEUM
TE KOOP
electr. naaiEternieten
machine merk „Pfaff"
BLOEMBAKKEN
prijs ƒ 95,-, tel. 3858.
TUINVAZEN
Hogewcg 59 zw.
RONDE TAPSE
TAFELPOTEN,
verschillende maten.
POLYCEL
PLAFONDPLAATJES
HEKPALEN
BOKKEPOOTJES
KJPPEGAAS
ALABASTINE
KUBUSVERF
LOODWITPLAMUUR
CEKRUSOOT
carbolineum
in 15 verschillende
briljante kleuren
SCHUURPAPIER
RUBBEROID
GUPA
KASTPLANKEN
TEGELBOARD
HOEKLAT Parana pine
Halfronde LATTEN.
LADDERVERHUUR
Voor kamerwanden,
lambrizeringen enz.:
HOUT O LUX
PARANA PINE
Dagelijks geopend.
Jb. SLAGVELD
G R O T E K R O C H T 2 0 a Telof. winkel: 2963
Telefoon 4395
Privé: 2897

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914
Betaling desgewenst in overleg

Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

MEISJES GEVRAAGD
voor Plastic Industrie.
Korlhof, Zuiderstraat 13a.
GEM.
ETAGE te huur
Telefoon 3472

J. KEUR

Speciaal aanbevolen:
VIN DE, PAYS (rouge)
.. .. per fles ƒ 1,95
CôTES BARGEOIS (rouge)
.. per fles ƒ 1,98
ZWARTE OLIJVEN
.. per 100 gram ƒ l,VERSE VLEESSALADE
per 100 gram ƒ0,55
ZOUTE KRAKELINGEN .. per pakje ƒ 0,80
HAAGSE BESCHUITJES .. per pakje ƒ 0,80
PASTEI BAKJES, per 4 stuks
ƒ 0,90
PASTEI VULLING, per blik
ƒ 1,40
LOSSE GEMBER, per 100 gram .. .. ƒ 0,55

Zeker de moeite waard
is het om eens in onze zaak te komen kijken.
Ons bedrijf is namelijk een eindje uit het
winkelcentrum. Vandaar deze uitnodiging eens
deze kant uit te kamen.
U vindt bij ons een zeer grote en met zorg
uitgekozen collectie horloges.
Ook als U een horloge zoekt voor weinig geld,
slaagt U bij ons uitstekend!
In elk geval koopt U een goed horloge.
PRIMA SERVICE EN GARANTIE.
Wist U dat een horloge, klokje of wekkertje een
geweldig mooi cadeau is?

C.
Horloger
Kostverlorenstraat 68 -

Telef. 2071

EIGEN REPARATIE-INRICHTING
uitgerust met electronische apparatuur.

Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat9 - Telefoon2150

ANDyOOKT
IEUWSBIA
«S>„

25e jaargang no. 14

'

Langs de vloedlijn

/

..TREKT UNMETAEN W/AT YiDEK SECHT - MAER DOET DAT BI LL l J KIS EN RECHT!"

Wanneer U Ie veel naar goede
raad luistert loopt U gevaar
andermans fouten te gaan
maken.

16 oktober 1964
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Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Zandvoort heeft f 238.000,tekort op de begroting 1965
De gemeente Zandvoort heeft
de begroting over het jaar 1965
gepubliceerd, waarbij men er wederom niet in slaagde, - zoals dit
nu al reeds vele jaren hel geval
is - deze direct sluitend te krijgen.
Voorlopig bedraagt het tekort
ƒ 238.000,—, doch het college van
B. en W. streeft ernaar in overleg
met de commissies van bijstand
na een kritische onderwerping van
deze ontwerp-begroting, deze alsnog sluitend te maken.
Aanvankelijk bedroeg het nadelig, saldo ƒ 274.905,- doch B en W
raamden een stelpost van ƒ 36.900,onder de inkomsten, door de
Rijksbijdragen aan het Algemeen
Burgerlijk pensioenfonds te berekenen op 24%, inplaats van 21°/o,
daar deze verhoging door de Minister reeds in uitzicht werd gesteld.

van voorbereiding gebrachte plan
voor de bouw van een wandelpier.
Naar de mening van B. en W. zal
eerst als dit bouwwerk met de daarb« behorende landbebouwing tot
stand is gekomen, gesproken kunnen
worden van een afronding van de
wederopbouw 'van Zandvoort. Het
feit, dat vóór 1940 in Zandvoort geen
pier aanwezig was, achten B. ejn W.
geen argument, om deze pier niet in
het kader van de \vederopfaouw te
bezien. Men wijst erop, dat indien
Zandvoort niet door de massale sloping getroffen was geweest, maar
de pijlsnelle ontwikkeling van het
recreatiepotentieel (niet geremd door
de wederopbouwperikelen) had kunnen volgen, de badgasten ongetwijfeld reeds lang1 een wandelpier zouden hebben gehad.
Daarom beraadt het college van
Burgemeester en Wethouders zich
omtrent van gemeentewege te ondernemen stappen om de ten aanzien van de verlening van de
Rijksgoedkeuring voor de wandelpier ontstane impasse te doorbreken!

20 jaar Wederopbouwplan
In hun uitvoerige toelichting herinneren B. en W. er allereerst aan,
dat het in het komende begrotingsjaar 20 jaar geleden zal zijn, dat met
de wederopbouw van 't door de oorlog zo zwaar getroffen Zandvoort
Wegenvraagstuk
een aanvang werd gemaakt. Voor
Wat het voor Zandvoort ook steeds
de uitvoering van dit wederopbouwnijpender wordende wegenvraagstuk
plan werd tot nu toe een bedrag van
betreft, delen B. en W. mede, dat
ƒ 3.696,000,— uitgegeven, waarvan
ook in het nieuwe begrotingsjaar
voor Rijksbijdrage in aanmerking
er krachtig naar zal worden gekomt een bedrag van ƒ 2.450.000,—,
streefd, de oosf-west-verbinding, waarvan de gemeente als voorschot
welke deze dan ook mag zijn - spoein totaal tot nu toe ƒ 1.986.000,—
dig tot uitvoering te brengen en de
ontving. Op zeer korte termijn
voor de badplaats noodzakelijke
wordt een beslissing van de regering
aanleg van de aansluitende randverwacht, omtrent het definitieve wegen naar de kust wordt ter hand
percentage van de Rijksuitkering,
genomen.
waarmee een factor van onzekerSanering dorpskern
heid bij de-beoordeling van de financiële positie zal worden opgeB. en W. wijzen erop, dat door de
heven. Het, college stelt zich voor,
voorgenomen sloop van het oude'ide raad .danJ.een- voorstel Je- doen
postkantoori de aanleg van het nieutoekomen omtrent de" *afschrijving , we busstatiori, de verbetering van
van de ten laste van de gemeente
de Tramstraat en de Grote Krocht,
gebleven uitgaven.
het karakter van het dorpscentrum
Omdat de wederopbouw nog steeds
een ingrijpende wijziging zal onderniet is voltooid, werken de nadelige
gaan. Een en ander zal niet alleen
gevolgen voor de gemeentelijke fieen verbetering voor het verkeer
nanciën, - in verband met de slo(parkeron-betere geleiding van het
ping van een zeer groot aantal geverkeer) inhouden, maar ook het
bouwen, nog altijd door, waarbij B.
esthetische aanzien van het dorpsen W. wijzon op de terreinen voor
centrum ten goede komen. De verde Zeestraat, de van Lennepweg en
dere verfraaiing van de dorpskern
de van Galenstraat. Met veel waarheeft daarnaast de voortdurende
dering gewagen B. en W. van de
aandacht van B. en W. Uit sociale
medewerking, bij het bepleiten van
overwegingen achten B. en W. het
de financiële belangen der gemeendaarbij niet langer verantwoord, dat
te in verband met de wederopbouw
krotten nog langer bewoond worden
van de op de zevende plaats staande
Men meent, dat het in deze tijd van
gemeente op de ranglijst van door
hoogconjunctuur mogelijk moet zijn
oorlogshandelingen getroffen geom spoedig tot realisering van een
meenten, door Gedeputeerde Staten
saneringsplan te komen, waarvoor,
en ~het college van de planologie.
wat Zandvoort betreft een advies
De gewijzigde maatschappelijke
van de stedebouwkundige wordt
structuur heeft naar het oordeel
ingewacht.
van B. en W. de betekenis van
Politie
Zandvoort als toeristisch en recretieoord ingrijpend gewijzigd, hetMet ingang van l juli 1964 is de
geen niet alleen consequenties heeft
sterkte van het Zandvoortse politievoor de gemeentelijke financiën,
korps bepaald op 53 man. (Nu nog
doch ook voo? de stedebouwkundige
altijd 48). In verband hiermede stevormgeving, in verband met de hargen de uitgaven tot ƒ 978.200,- en
monische ontwikkeling van de badde inkomsten tot ƒ 907.200,— zodat
plaats in' verband met haar natiohet nadelig verschil f 71.000,— benale en internationale betekenis.
draagt.
Wandelpier noodzakelijk geacht
Waterbedrijf
Worden de tarieven verhoogd?
B. en W. betreuren het, dat in bovengenoemd verband, de Minister
De begroting van dit bedrijf vervan Volkshuisvesting en Bouwny'toont een batig saldo van ƒ 661.—
verheid nog geen voldoende termen
tegen ƒ 17.530.— over 1964. De lageheeft kunnen vinden om ztfn medere raming van de winst is eent gewerking te verlenen aan een provolg van de stijging der lasten.
ject, dat de ontwikkeling van ZandB. en W. achten het derhalve noodvoort als badplaats aanzienlijk zal
zakeiyk de tarieven te herzien. Het
stimuleren en tevens gezien mag
centraal bureau voor de verificatie
worden als een waardige afsluiting
werd reeds aangezocht, hierover van
van de wederopbouwperiode van
advies te dienen.
Zandvoort. Hierbü heeft men het
Gasbedrijf
oog op het in zo ver mogelijke staat
Hoewel de stijging van de kosten
zich ook in dit bedrijf deed gevoelen
kon deze voor een deel worden opgevangen door do laming van een
vergrote omzet. De winst kon daardoor op ƒ 44.912,— worden begroot
tegen ƒ 52.667,- over 1964.

.WURF-PRAET'

Kapitaalslasten
De rente der vaste geldleningen,
vergt over 1935 een bedrag van
ƒ 767.497,— waarvan wordt terugontvangen van de woningbouwvereniging „Eendracht maakt macht"
wegens rente van verstrekte voorschotten ƒ 351.414,—, zodat netto, ten
laste van de gemeente
komt
/ 416.083,-.
De afschrijvingen worden geraamd
op ƒ 891.614,— met inbegrip van de
afschrijvingen op het woningbezit
van. de woningbouwvereniging „Eendracht maakt macht", voor zover
gefinancierd met
gemeentelijke
voorschotten ƒ 97.383,—, zodat netto
ten laste van de gemeente blijft
ƒ 794.231,-.

WtJLLTJM v.d. WURFF:
Al is ons durrepie klain,
de tekorte magge er zain.

Geldleningen
Het schuldrestant van de lopende
vaste geldleningen bedraagt op
l januari 1965 ƒ 18.845,425,-, waardoor de schuld per inwoner per genoemde datum stüst tot ƒ 567,— tegen ƒ 559,- in 1964, ƒ 476,- in 1963
en f 219,- in 1957.

GRAND PRIX 1965
Van de negen wedstrijden, die in
1965 worden georganiseerd en die
meetellen in de strijd om het wereldkampioenschap der coureurs, is
Nederland het vijfde land, dat deze
wedstrijden te verwerken, krijgt. De
jaarlijkse Grand Prix zal namelijk
in 1965 op het circuit van Zandvoort
worden verreden op zondag 18 juli.

HOTEL 80UWES
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57

- Zandvoorl

Zaterdag 17 en zondag 18
oktober, elke avond 8.30 uur:
het gevierde orkest:

The Bouncers

Seri»

o.l.v. Koos v.d. Heeft.

1964

Het eerst is Zuid Afrika aan de
beurt, namelijk op 1. januari. Dan
volgt op 30 mei Monaco, op 13 juni
Belgié, op 10 juli Engeland, op 18
juli Nederland, op l augustus West
Duitsland, op 12 september Italië,
op 3 oktober Amerika en op 24 oktober Mexico.

H O O GW A T ER
oktober
Strand
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
18 1.25 9.30 13.51 22.- 5.30-12.00
19 2.08 10.— 14.29 22.30 6.00-12.30
20 2.45 10.30 15.03 23.- 6.30-13.00
21 3.21 11.30 15.39 23.30 7.30-13.30
22 4.13 12.— 16.18 24.- 8.00-14.00
23 4.36 12.30 16.52 -.- 8.30-15.00
24 5.15 0.30 17.32 13.— 9.00-15.30
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.
Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA

In ons internationale cabaret
en variété-programma:

Trio Los Aventureros
Zang.

Marisay Juan Antonio
Spaanse dansen.
*

48 cm. beeld ƒ825,-;

's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

Het nieuwste hotel
aan de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telefoon 4941
-In de Hotel Bar
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag, vanaf 20 uur:

Dansen!

Wim Landman

Ger Dijkshoorn

BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERYICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

BADHOTEL

Stationsplein - Zandvoort

Gedurende de maand oktober
iedere vrüdag, zaterdag en
zondag het populaire
DANS- EN SHOWORKEST

59 cm. beeld / 895,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten

entertainment
aan de vleugel.

ƒ 189,-

^-^3?

ƒ 99,-

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Vrijdags, zaterdags en zondags
8.30 uur:

Cheese
>* Town Trio

Onbeperkt MOSSELEN ETEN voor
GEKOOKT-en C?EBAr.:;™f bij

~,

Visrestaurant DUIVENVOORDEN
Haltestraat 49

Vier man sterk

„,

-

Telefoon 2261

2,5O

•-- •-

GEOPEND: DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG.

is ons gediplomeerd personeel.
In onze HERENSALON wordt
hierdoor lang wachten voorkomen!
c

's Maandags gesloten.

***
*,*.*

Spoetdec's
voor dames en heren
Haltestraat 14 - Telef. 2462

Zandvoort
Telef. 3599
Het gehele jaar geopend.
Accomodatie voor
familiediners, partijen en
vergaderingen tot 50 personen
Restaurant a la Carte.
Menu's vanaf ƒ4,50.
Restaurant-Pattiscrie
„LA REINE"
Kerkstraat 15 - Telef. 2253
Gedurende de winter alleen
zaterdags en zondags
geopend.

Dranken bestellen? OfiAO
Brokmeier bellen! LVV L
U kunt (och ook rekenen en
' vergelUkrn !

20% KORTING
op alle
stoomgoederen
mits eebracht en gehaald bij
CHEM. WASSERIJ en
VERVERIJ

Een hoekje in onze showroom

ticktin, /t lwkeüeu&'
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

KEYSER
Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l, Tel. 4941

KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653

In de Hotel Bar
en Indonesische zaal
entertainment
WIM LANDMAN
aan de vleugel.

Taxi 26OO
is toch betert

Radiatoren en
Plintverwarming

VOOR

TAPIFLEX

/TECHNISCH WERK»

Geopend 's zaterdags en 's
zondags van 3-7 en 8.-2.30 u.
Overige dagen van 5-2 uur.

s" fltabeerne
.{29e fmte&amtr hart Hanbüoott)

"

INTERIEUR VERZORGING

Thorbeckestraat 19, tel. 3270

FIRMA

De
Veenendaalse

L Balledux & Zn.
de nieuwste

Haltestraat 27-29
Telefoon 2596 - 3759

Haltestraat 55 - Telef. 2839

1e keus NAADLOZE
NYLONS, ml. 8Y2-11

Herfst en wintermodellen '64-'65
SALON DE COIFFURE

98 Ct.
Grote sortering
wol/mousse KINDER
MAILLOTS,
vanaf ƒ3,50

heren haarverzorger

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.
Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

Intiem boeltje in &et rtstautnnt
Gezellig uit?
Saté eten?
•Beschaafde pianomuziek?

j

GODSDIENSTOEFENINGEN
Gehuwd:
_ ""',, ':- 'ïi'i
<" GEREFORMEERDE KERK , .
." J. HERMAN ERIKSSÓN
Zondag a.s.'lO uur:*'
en"
Ds. P. J. O. de Bruijne
E. G. J. LIMINER
7 uur: Ds. J. J. Bouwman van
Zandvoort, 15 oktober 1964.
Heemstede.
Thorbeckestraat 3, flat 9.
• 7.30 uur: Ds. P. J. O. de Bruijne
in het „Huis in de Duinen".
Een uitslag die moed geeft
HERVORMDE KERK .
Dankbetuiging-,
Wanneer ik seg, dat ik de wed- Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru Voor de vele blijken van belangstrijd van j.l. zondag een interesBediening H. Doop.
stelling, ondervonden bij' "de hersante, fair gespeelde, en in alle op- 19 uur: Geen dienst.
denking van ons 50-jarig huwelijk
zichten het aankijken waard zijnde 10.30 uur: Jeugdkapel in het jeugd- en de voltrekking van ons huwelijk
wedstrijd vond, dan zeg ik dat heus huis. Spr. dhr.- F. H. Gëursen.
op 'vrijdag 9 oktober j l., betuigen
niet, omdat het ons eerste elftal in
wij U — mede namens de wederH. AGATHA
deze competitiestrijd thans voor de HH. PAROCHIE
zijdse families — onze hartelijke
Missen
op
zondag:
7.30,
9.30
eerste maal gelukte, de volte winst
dank.
(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
te behalen, al was dat vanzelspreHet gouden bruidspaar:
avonddienst. In de week" H.H. Miskend wel een heel prettige bijkoH. H. de Graaf.,- >
sen
te
7.30
en
9
uur.
mende omstandigheid.
••C. de Graaf-Waasdorp.
Bij
kerk
Linnaeusstraat,
Zandvoort
Tegen een technisch ongetwijfeld
H.H. Missen om 8 en 11 u.
Het groene bruidspaar:
knapper spelend U.V.V., dat echter Noord:
H.-Mager.,
maar steeds geen kans zag, hun be- In de week om 8 uur.
',
W. A." Magér-Efjk..
tere techniek in productiviteit om te
NED. PROTESTANTEN BOND
zetten, gaven de onzen blijk van •- ƒ** •? Brugsttaat'lS,"'"" ,
Zandvoort, 16 oktober 1964.
sportieve vechtlust. Ik-schreef vori- Zondag a?s." 10.30 üurf Ds. L. Doorn,
ge weck: „het zal er zondag om
N. H. Amsterdam.
f ^
gaan spannen. U.V.V. prijkt - als NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dankbetuiging.
derde op de ranglijst met 6 punten. Samenkomst in „Pniël", Zuiderstr.3. Hartelijk! dank voor de. vele blijken
De onzen kunnen nu tonen, wat ze Maandag
van~ medeleven en de attenties bij
19 oktober, 3 uur n.m. .
waard zijn en van harte hoop ik, dat
de viering van mijn zilveren dienstSpr.
J.
W.
van
Zeijl.
..
,
,
ze dat ook zullen doen".
jubileum.
Welnu, ze hebben het gedaan van
JEHOVAH's GETUIGEN
J. G. Bisenberger.
het begin tot aan de laatste minuut Maandag 20-21 uur Gemeenschappe- Tollensstraat 35.
-, •
en dat men in staat bleek dit vrij
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
hoog geklasseerde elftal uit Utrecht Korte ochtenddienst, beide op adres
Dankbetuiging.""'
te bedwingen, dat was mijns inziens
Willem Draijerstraat 5.
Voor uw hartelijk, bewijsrvah-medede grootste verdienste van deze
leven ons betoond na het overlijden
sportieve ontmoeting, die door geen
van;- mijn lieve man,, onze lieve
wanklank werd verstoord. Het
vader en grootvader
geeft ons - als mensen langs de lijHoestdrank
in
tabletvorm.95ct
nen - moed, hoeveel moed zullen
JACÓBUS FRANSSEN .
onze jongens dan niet uit deze mooie
betuigen
wij u 'onze oprechte dank.
overwinning hobben geput.
BURGEMEESTER
Wanneer ik nu de ranglijst, na j.l. SPREEKUUR
Uit aller naam:
De burgemeester van Zandvoort,
zondag eens bekijk, dan staan we er Mr.
C. B. Franssen-Huijboom.
H.
M.
van
Fenema,
is
verhinheus nog zo gek niet voor. We zijn
Zandvoort, oktober 1964.," - ', . '.;
derd
op
woensdag
21
oktober
zijn
aardig aan 't klimmen, staan met
Oranjestraat 16.
vier punten als vierde op een lijn wekelijks spreekuur te houden.
met Celeritudo en boven ons een VOLKSMUZIEKSCHOOL _
- .
heel lijstje van clubs, die zes pun- "De Volksmuziekschool" „Zandvoort",
Begrafenissen i - • - Crematie's
ten wisten te vergaren.
onderafdeling van de Volksmuziek, Het was een wedstrijd, die .stellig ,school te Haarlem, die zich elk jaar
Rouwkamer
stimulerend zal werken op de vcr- 'in eeri steeds stijgende bélangsteldere verrichtingen van ons elftal en ling bevindt, zal . op maandag 26
daarom wachten v/e in vol vertrou- oktober beginnen met de nieuwe
wen de komende gebeurtenissen
cursus in Algemeen vormend muDORPSPLEIN 11:--TEL. 2872
maar weer af.
K. ziekonderwijs in het GemeenschapsVerzekering in Natura
huis te Zandvoort.
Wie van de drie?
Inlichtingen geheel
Hieraan
voorafgaande
zal
op
maanHet zal zeker voor velen in Zandvrijblijvend^"-''- ' ', •'
dag
19
oktober
eveneens
in
het
voort een verrassing zijn geweest, Gemeenschapshuis een openbare les
toen in de AVRO-quiz „Wie van de worden gegeven, welke zal worden
drie" zaterdagavond j.l. een drietal
door de Directeur van de
in judo-pakken gestoken inwoners geleid
te Haarlem, de
van Zandvoort op het televisie- Volksmuziekschool
C. S. Proper.
scherm verschenen, namelijk de ju- heer
Begraafplaats
zal - om nader kennis
do-leraar Wim Buchel, de chef van te Iedereen
maken
met
de
wijze
van
lesgede politie-administratie, de heer M. ven en de vorderingen, die daarbij
Westerveld
J. Methorst en de heer C. de Leeuw, door de leerlingen worden gemaakt
opgericht
1888
melkhandelaar in Bentveld.
Voor de meesten onzer was het hartelijk welkom z
dus niet moeilijk, vast te stellen,
. Dit schone 'stukje
wie de echte Wim! Buchel -was. Des- DOKTERSDIENSX
duinnatuur, werd onondanks werd het toch ook voor ons
langs uitgebreid", met
Inlichtingen over de ' weekendeen gezellig en interessant gebeu- diensten
nieuw terrein, ;zodat,
worden verstrekt via het
ren, dat we met grote belangstelling
weer familiegraven bevan de huisarts.
volgden en waarbij we ons steeds telefoonnummer
: schikbaar zün met;nim(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
meer verbaasden over de werkelijk
• mer- vervallende graf-"
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
zeer onnozele viagen van de vier
rechten en aïtüa durend
juryleden, die beslissen moesten wie Zwerver 2499).
onderhoud. Uit'het gede echte Wim Buchel was. Men.stel- DIENST WIJKVERPLEEGSXERS*
ihele' land Most"men',
~de veelal vragen, die ervan getuig- -Zon'dag'a'.s.: Zuster. S. M.-de Wilde, •
i „Wésterveld"-sus'ivaarJ1-^ •IAA
den, dat men. 2ich in het minst niet
;dige' 'rustplaats 'voor "
Zeestraat 67, telefoon 2720.
'op,deze judo-uitzending had voorbe'zijn geliefden. ~"
reid waartoe vooraf toch alle tijd VERLOSKUNDIGE:
was. De vraag tweemaal toe her;Wi]
geven U ^gaarne'
haald „Wat is de konijnenslag?" was Zondag a.s.: Mejuffrouw G: Bokma,
'alle gewenste iniichtinSophiaweg
3,
telefoon
2816.
daar wel een sterk sprekend voorgen.
beeld van.
DIERENARTS:
Dat men dan ook niet raadde, wie Zondag a.s.: J. Hagedoorn, Heemde echte Wim Buchel was, v/as dan steedse Dreef 11, Heemstede.
N.V. Begraafplaats
ook zeker geen wonder.
„Westerveld" .
Desondanks hebben we ons met Telefoon (02500) 856C9.
Driehuis-Velsen
deze uitzending, die een leuke pro- APOTHEKEN:
iel. 02550-8448/8449
paganda voor Zandvoort betekende, Van zaterdag 17 t.m. vrijdag 23 okt.
uitstekend vermaakt, doch het had na 6.30 uur 's avonds: avond- nachtalles veel spannender en amusanter
dienst van 18.30-8 uur en zondagskunnen zijn, wanneer de vragenstel- dienst de Zandvoortse apotheek,
lers(sters) meer ad rem waren ge- Haltestraat 8, telefoon 3185.
weest.
K.
;

Men ziet ze

steeds meer
op de weg
en dat heeft

meer dan één reden.
Economisch
snel
wendbaar
en uitstekende
service.

Vraag proefrit bij:
N.V. A U T O B E D R I J F

PARALLELWEG 32

VAN YPEREN

TEL. 2391

• •Z A N D V O O R T

Depot:
HOTEL
„DE SCHELP"
Tel. 4781
Taunus, 1964

GEVRAAGD:
Verkoopster en
leerling-verkoopster

JnveyoursTK

BURGERLIJKE STAND

Prettige werkkring.

Geboren: Franciscus C. M., z. van
C. Vink en C. M. Ruigrok.
Karine Marj a, d. van J. Brugman
en E. Kerkman.
Geboren buiten de gemeente:
Ulco, z. van F. C. Piet en E.Troost.
Ondertrouwd: L. J. Krijger en D. S.
Lanting. H. W. L. M. Tichelaar en
W. E. A. Kühn. G. van Dijk en
J. de Haan.
Gehuwd: H. Mager en W. A. Eijk.
R. Jochems en H. Tijl.
J. S. Kiewiet en C. B. de Vreng.
R. H. B. Olland en A. C. Hoep.
Overleden: Johannes Göbel, 75 jaar,
geh. met C. D. M. E. Magerhans.
Paulus L. H. Ensinck, 60 jaar,
geh. met A. Kaiser.

SCHOENHANDEL
GROTE KROCHT

dient
heel de huid

Bü feest of par', g,
LEFFERTS dranken erbij'.
Telef. 2254
Telef. 2150

Wij exposeren

v w en Simca

Wö vragen speciaal Uw aandacht voor de nieuwe

FIAT 850

ZATERDAG 17 en ZONDAG 18 OKTOBER
verschillende typen

Fiat
Automobielbedrijven
automobielen Gebr. Beekman
r

op het terrein van het Shell-station .Zandvoort',
(hoek Brederodestraat - Dr. Schaepmanstraat)
te Zandvoort.
,

Dansen!
^f\\

Binnenkort starten wij met onze

/ v danscursus
voor beginners en gevorderdenr
Er kunnen nog enkele ECHTPAREN" en' enigeJONGELUI worden ingeschreven.
KLASSIEKE EN MODERNE DANSEN
onder leiding van gediplomeerd dansleraar.
Gezellige, prettige sfeer.
Breek er eens een avondje uit en ga DANSEN!
Alle inlichtingen ontvangt U in:

JlidoBoul. de Favauge 10 .- Zandvoort - Tel. 4364

HAARLEM
TEL. 22087 •

BLOEMENDAAL
TEL. 63350

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

We zijn er weer
mefr ónze- bekende,.,

rauwe rookworst 50 cfc per 100 gram
gekookte rookworst 44 et. per 100 gram
Uw adres voor het fijnste rund- kalfsen varkensvlees

MONOPOLE

Bfonchïletten

J AC. KOPER

Oude tijd herleefde in negende P.A.C.-traditie-rit
Hoe hebben we j.l. zondag
op ons circuit de oude romantische tijd weer herbeleefd.
De tijd, dat de vigelante meer
en meer verdrongen werd
door de auto.

ZATERDAG 17 en ZONDAG 18 OKT. - 8 UUR:

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p. kg. Lood en zink
70 et.; roodkoper ƒ2,-; Geel koper ƒ1,40, alles
per kg. Verder: kranten, karton, tapijt, gewatt.
deken, veren bedden, geysers, baden, haarden, tegen de hoogste waarde!
Wij rijden elke dag in Zandvoort.
Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEP. 2845

Zeker de moeite waard
is het om eens in onze zaak te komen kijken.
Ons bedrijf is namelijk een eindje uit het
winkelcentrum. Vandaar deze uitnodiging eens
deze kant uit te komen.
U vindt bij ons een zeer grote en met zorg
uitgekozen collectie horloges.
Ook als U een horloge zoekt voor weinig geld,
slaagt U bij ons uitstekend!
In elk geval koopt U een goed horloge.
PRIMA SERVICE EN GARANTIE.
Wist U dat een horloge, klokje of wekkertje een
geweldig mooi cadeau is?

C.
Horioger
Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

EIGEN REPARATIE-INRICHTING
uitgerust met electronischc apparatuur.

Mandrin,
de gentleman-bandiet
Toegang 14 jaar.
ZONDAGMIDDAG 18 OKTOBER - 2.30 UUR:

Tantes laatste stunt

Alle leeftijden.

Vrijdag 16, maandag- 19, dinsdag 20, woensdag 21
en donderdag- 22 oktober GEEN voorstellingen.

*TeS. 2550
Voor Uw drukwerk;
Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Telef. 2518 - Gr. Krocht 36a

olie-, kolen- en
gashaarden
BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

Hartverwarmend was dit
jaarlijks weerkerend schouwspel, waarvan opnieuw, ondanks guur en koud weer duizenden hebben genoten.
Hoe sprak opnieuw uit het- "
geen do P.A.C.-rijders ons
deze middag voorschotelden
de liefde en het enthousiasme
voor deze wagens, waarvan
er velen stamden uit de oertijd van de automobiel-industrie.
Meermalen als oud, verroest
wrak uit een schroothoop gevist, toevallig op de kop getikt, zagen de kenners iets in
deze oude wagens, waarvan
dikwijls
niet veel meer
over was. Met eindeloos geduld, na uren zwoegen, na
De glorie van hot P.A.C.-park. De bijzonder mooie en opvallende wittenauwkeurige
kennisname
Mercedes-Benz, eens eigendom van do opera-en operettezanger Richard
over hetgeen bekend was over
Tauber. Een enorme compressor-wagen, die het nog altijd goed doet.'
deze auto's in hun glorietijd,
heeft
men
soms
duizenden het heden, waarin alles ingesteld moesten worden afgelegd. Het gaf
ons een duidelijk inzicht in de mo-,
guldens
eraan
besteed
om werd op snelheid en schoonheid niet
de wagen weer in haar oude toe- meer meetelt. Tot nadenken over die gelijkheden, die deze oude auto's
stand terug te brengen. Keurig op- oude romantische tijd, waarin de nog altijd hebben. Meermalen ver-!,,
vulde dat mét bewondering en vér^T
getuigd, tot in de finesses opgepoetst auto Tiaar intrede deed. En U gaat
bazing.
en voorzien van alle accesoires, die filosoferen over de mensen, die in
Ik' heb slechts één bezwaar tegen in die tijd gebruikelijk waren, wist deze wagens gereden zullen hebben
men, - meermalen na maanden, ja Beelden verrijzen van Prins Hendrik 'deze jaarlrjkse'P.A.C.-traditierit. Dit
is de datum, waarop deze wordt ge- :••
jaren ingespannen arbeid en ten van Richard Tauber, van zeer gekoste van heel veel financiële offers fortuneerden, voor wie het slechts houden. Het najaar is daarvoor aben bijna hopeloze teleurstellingen, mogelijk was, een dergelijk voer- soluut ongeschikt. Voor de rijders
zelf en voor de toeschouwers, want"de wagens toch weer in hun oude tuig te bezitten.
toestand te brengen en dat alles Deze negende Pac-traditierit heeft bijna altijd is het koud en guur.
Ik zag Waarom niet in het voorjaar? Doch 5
vervult met bewondering en is er mij persoonlijk veel gedaan.
K
het liefst'zag ik deze kostelijke gewaarschijnlijk oorzaak van, dat we er vele nieuwe oudjes, het bleken
deze producten uit de oertijd van alle prachtige aanwinsten te zijn in beurtenis midden in het seizoen. Het
kan'een evenement worden,'waar- ,onze auto-industrie, met een zekere de serie historische auto's.
De behendigheidsproef, of zo U
aan badgast en- inwoners grote
eerbied bekijken. Ging het U, zoals
mij, dan maakte de aanblik van wilt snelheidsproef, ditmaal vastge- waarde zullen hechten. Ik meen, dat
'deze prachtige opgetuigde en opge- steld op binnen een bepaalde tijd men de grote betekenis- van deze
poetste wagens - naast de humo- het gehele circuit rond met wagens, rit nog altijd te veel kleineert. Laat
ristische kant, die zij opleveren, U ingedeeld in diverse klassen, was men daarmee volgend jaar, als het
stil en brengt U tot nadenken. Tot zeker zo aantrekkelijk als de behen- tweede lustrum wordt gevierd, jernstig rekening houden.
K.
nadenken over de nuchterheid van digheidspro&vcn, die in vorige jaren

'EliniENlUFS
lllintllICE

Electro-Radio
Technisch Bureau

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS -

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombr,eedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina. l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

ERRES

«•
•

P. f LIERINGA
ARTS

tot maandag 26 oktober.
Waarnemers: de doktoren
Drenth, v. Es en Zwerver.

-

BLAUPUNKT

WASMACHINES en CENTRIFUGES ' alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen..

Koelkasten - Stofzuigers

Walgemoed & Wingelaar
Accountants

•
*

a) gevorderde
administratieve krachten
•

b) typiste
in verband met huwelijk van een van hun typistes.
Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij genoemd kantoor, eventueel
telefonisch onder no. 02500 - 13926.

Bespreking van de sollicitatie kan desgewenst ook in de avonduren
•
Autoverhuur D. F. Pieters
plaats vinden;
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan. - Rekord
Kaden - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
2e PROGRAMMA
Tel. 4200 en 3C52.
zonder uw toestel omtebouwfen (al is het 10 jaar
Vishandel Kerkman & Loos
oud), kijken naar het 2e
Kinderrokj esatelier
Haltestraat 16 - Telefoon 2473
programma.
Met
garantie,
5te Bentveld,-VRAAGT: .«~ gèm. betaling Antennebouw
VRAAGT voor huishouding en winkel
r2 MEISJESi 15 a 16 jr. voor Ook voor REM-antennes.
ieenvdudigprettig ''werk' J. KERKMAN, BeeckmanJ
, .van 9-18 uur. .> Geen. stik-: straat 36, tel. 4307.
werk. Góe'd loôn;''s"Zaterd.
"vrij. Zandvoortselaan 355, TE KOOP aangeboden:
'Bentveld. Tel. 02500-40891. HUISKAMER AMEUBL.
•In het voorjaar betaalt U, Oosterparkstraat 5.
als U nu uw wasmachine Zoekt U een BABYSIT?
Banketbakkerij B. Bosman
of combinatie koopt!
Bel 2472!
Kerkstraat 22
-VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
TE KOOP: BROMFIETS
is vanaf ZATERDAG 17 OKTOBER
VELO; Zeestr. 37, tel. 4590 Sport, 3 verns. ƒ85,—. .
Poststraat 2.
weer geopend
R'ONDE "GOUDEN
BROCHE VERLOREN HUUR Philips-TELEVISIE
door Schortemeijer,
voor ƒ 25,95 per maand,
Santpoort. Tel.' 02560-8773 zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis? Bel
Bert geeft de
dan vóór 6 uur 020-249767
's Zomers buiten,
hoogste waarde! en 's avonds 02964 - 18664
Lompen 30 et. Kranten en Banketbakkerij B. Bosman
's winters binnen!
dr uk, 5 ct.Tapijt en gewatt. Kerkstraat 22, VRAAGT
Voor al Uw schilderwerk aan
.deken 8 et. Bedveren 25 et. een nette LEERLING.
plafonds, muren, houtwerk
Metalen: rood koper 200 et.
enz. Uitvoering in kalkmat,
RUIL OF KOOPRUIL
geel koper}135 et., lood 62
zijdeglans, hoogglans.
et, zink 55t c't. Alles p. kg. Amsterdam - Zandvoort
POTGIETERSTRAAT 32 Aangeb.: moderne 3 kam.
Schildersbedrijf
woning m. douche enz. in
- TEL. 4376 ,
centrum van Amsterdam.
Ü belt,'wij komen!
Gevr. iets derg. of groter
m. te! Zvrt.,' Genegen bij ruil
wringer i.glst. (langhaam- event. fin. offers te geBurg1. Beeckmanstraat 33
wasser) ƒ60,-. .Telèf. 3414. troostcn. Br. no. 16-9 bur.
Telefoon 4755
van dit blad.
Ook plastiekverwerking.
MEISJES GEVRAAGD
voor l Plastic -Industrie.'
GEVR.: Hulp i.d. Huish.,
VERF GEEFT FLEUR!
Korthof, Zuiderstraat 13a. donderdag 9-1 uur.
Mevr. van Oostendorp,
Woninginrichting
Oosterparkstr. 27, tel. 3300
a HEEMEIJER
GORDIJNEN OF VITRAGE,
Van Ostadestraat 7a"
GEVR.: FLINKE HULP
voor woning en etalage!
J Telefoon 3116
v. hele of halve dagen.
Kan weer stoffeerwerk
Mevr. Buisman, Halte.," aannemen. '
straat 2 boven.
woninginrichting
BilderdUkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

een net meisje

C. J .PAAP

Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

Tijd voor de
wintergarderobe

Inboedelveiling

pok zij, die niet eerder op een accountantskantoor werkzaam
2ijn geweest, doch over een ruime praktijkervaring beschikken,
kunnen solliciteren.

Wij brengen U een uitgebreide sortering OVEEJASSEN, o.a. Tweed, Camel en Mohair
van / 79,- tot ƒ 148,REGENJASSEN in vele variaties
van ƒ39,— tot ƒ79,COSTUUMS in de moderne kleuren,
van ƒ 79,- tot ƒ 186,SPORTCOLBERT, vlotte tweeds,
van ƒ49,- tot ƒ76,Terlenka en Trevira PANTALONS
van ƒ27,— tot ƒ44,Een pracht collectie SJAALS van ƒ4,90 tot ƒ12,90
CORDUROY PANTALONS, ook in de
nieuwste kleuren, ƒ 19,75 tot ƒ 24,—

op DONDERDAG 22 OKTOBER a.s. 's morgens
10 uur, in het Veilinggebouw „DE WITTE
ZWAAN", Dorpsplein 2, w.o.:
Blanke Slaapkamers, Huiskamer am., Tafels,
Stoelen, Clubjes, Bankstel, Losse Dressoirs,
Divanbedden, Matrassen, Radiotoestel, Eiken
Tafeltjes, Leestafels, Vloerkleden, Perzische
Tapijten, Schilderijen, Koelkast, Duitse Piano in
blanke kast en vele andere goederen, zoals
Porceleinen Beeldjes en ander KLEINGOED,
wat verder is te bezichtigen op woensdag 21
oktober van 2-8 uur.
Inlichtingen dagelijks telefoon 2164.
Veilingdirektic Fa. "Waterdrinker.

Verder een grootse collectie Overhemden, Weekenders, . Truien, Pullovers, Pulpolo's, Jacks,
Handschoenen enz. enz.

.Gemeente Waterleidingbedrijf

TERLENKA FANTALONS ook in jongensmaten

Drukverlaging
In de periode 19'oktober t.m. 10 november a.s.
zal de waterdruk 's nach'ts van ± 12 uur tpt
± 4 uur v.m. gering zijn, in verband met het
doorspoelen van het buizennet.
Men gelieve zoveel mogelijk het tappen in die
periode 's nachts te beperken.
De Direktie.

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.SO

«LEBRU»

en betaalrninder
Slagerij Burger verlaagt de vleesprijzen

Wee.kendreklame 100 gr. Ham en 100 gr Boterhamworst 0,89

WACHT NIET TE LANG en koopt nu MAIL-,
LOTS. Wij hebben hierin een ruime sortering.
Verder hebben wij suède dames- en kinderwantén, tegen zeer voordelige prijs.
Dames en Heren suède jasjes, elleboog- en kniebeschermers, schooltassen, clippertassen,
diplomatentassen, portemonnaies, portefeuilles,
Noorse sokken, parapluie's.

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

Haaskarbonade
„
varKensTiiet
Varkensfilet
750 gr. Riblappen
„
doorr. Runderlappen
250

HET ADRES VOOR U!

*'

.., Braadkuikens
ƒ2,25 p. »/j kg.
Piepkuikens . . / . . . ƒ,2,25 p. V: kg.
; ;'"'"', . Braadstukken
ƒ 2,50'p. Vs kg.
'
Soepkippen
' ƒ1,75 p. 1/3 kg.
*'-. ''~ ; Soeppoulet
ƒ,1,75 p. W kg.
"'. ' ; ' WILDE EENDEN, vanaf ƒ3,- p. st.
TALINGEN, vanaf
ƒ 2,- p. st.
EIEREN ZO VAN DE BOER:
Grote 10 voor ƒ1,55.
Kleine 10 stuks ƒ1,15
NU, VERSE KIP1 AAN 'T SPIT!
Speciale aanbieding t.m. 24 oktober:
BRAADPOULARDES v.a. 1400 gr.
v. ƒ1,98 per >/- kg. (Speciaal geniest).

POELIERSBEDRIJF
CAS VAN BENTËEN
Stationsstraat 2A - Zandvoort - Telef. 2358
's Maandags-de gehele dag gesloten!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

V% * •

gr. Biefstuk

botem,ais

500 gr. Vetspek
2 blik ggSL Sardines

Reparatie Inrichting '
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Gebr. BURGER

Dansen
GEOPEND VRIJDAG,
ZATERDAG,i ZONDAGMIDDAG.
ledere zondagavond:

twistwedstrijden
GARAGE

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21
Telefoon 2323
Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Ziet onze showroom!

ƒ1,50
ƒ 1,50
ƒ4,—
ƒ 1,50
ƒ0,49
ƒ0,29

2,49
0,98
0,69

Dat heer Drommel nu Botman heet
Is voor ingewijden een weet.
Maar wat maakt 't tenslotte uit?
Daar Uw rookadres tóch luidt:
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

HALTESTRAAT 3

Voor kinderfeestjes,
bruiloften en partijen
hebben wij een leuke en grote sortering

feestartikelen

MET KERSTMIS
BLOEDENDE BOLLEN
IN HUIS?
Dan nu opzetten!
Wij leveren U gaarne narcissen, croqussen, tulpen, hyacinthen, paper-vrtiites.
Ook voor tuincultuur.
Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze leuk opgemaakte BLOEMSTUKJES.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

-

TELEFOOO 2060

Elke dag vene bloemen, l
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bloeiende planten voor tuin en bloembak.
Bediening, prys en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

„BROKMEIER" A° 1896
Dé speciaalzaak in wtfnen en gedistilleerd

WOENSDAG WEER
EXTRA KOOPJES!
500 gr. Heerlqk Gehakt
250 gr. Biefstuk Tartaar
l kilo Runderlappen
300 gr. stukjes vlees
lOOgrHam
100 gr. Brede Leverw.

3,19
3,98
4,98
3,98

l

BjJ feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

,De Schelp' Zandvoort
Kip of wild bestellen
even 2358 bellen!

TEL-.3136

mi.

500 gr. Geld. Schouderkarbonade 2,88
muKciruuMciufcj
„
Ribkarbonade
2,98

J. van den Bos

l '4
•VS

De winter staaf
voor de deur!

AMSTERDAM - BEVERWIJK - HAARLEM - HOORN
vragen voor hun kantoor te HAARLEM, Fonteinlaan 9

Burg. Engelbertsstraat 64,
Telef. 2914

J. KEUR

Vraagt naar onze speciale wjjnaanbiedingen!

o.a. mutsen, toeters, feestneuzen, maskers,
serpentines enz.
Ook voor al Uw schoolbcnodigdheden:
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321

IETS VOOR DE FEESTDAGEN!

Echte jongens overhemdjes
Bel-o-fast

- Tricot Nylon.

Originele Loden JONGENS WINTERJASJES.

NOTTEN
Haltestraat 59
Voorzorgzegels

-

Contantzegels

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

'*#

m

Elke fijnproever prefereert:
wijnen en gedistilleerd van

ledere dag
in Tokio

-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat9 . Telefoon2100
CHIQUE! APART! ELEGANT!
DENDERENDE NIEUWE

met PHILIPS TELEVISIE
(Na)aar- en Wintermode 1 964/1965)
o.a. met royale edelbontkragen als:
Persianer,
Blauwvos.
Indisch
Petit
Lam,
Gris,
Nertz,
enz. enz.

Enige zeer fraaie bontmantels
(In lang, kort en 7/8 modellen)

en Tweedmantels
100% service l Schnf. garantie!

Onze langjarige ervaring verzekert U een
prima service.
Bestel heden bij ons uw nieuwste
PHILIPS TELEVISIE.
PHILIPS TELEVISIE 48 cm. beeld v.a. ƒ728,of ƒ 7,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeld vanaf ƒ 898,of ƒ 9,50 per week na de eerste betaling.
PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECOHDERS
Grote sortering, uit voorraad leverbaar!

MEVR. J. COLLEWIJN
(mannequin)
Kleine Houtstraat 24 - Haarlem

„Ik kijk
scherp
naar
de prijs...

let

terdege
op de
kwaliteit!"

Krijgt U gasten?
Geen bezwaart
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164
T

Laai Uw
scharen en messen
PHILIPS nieuwste PORTABLE
RADIO-GRAMOFOON ƒ 190.—
Uw oude radio en televisie hebben inruilvvaarde!
Wij regelen desgewenst op prettige wijze ae betaling met U. Komt U eens kijken en luisteren?
Vraagt bij ons inlichtingen.
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.
PHILIPS SPECIALIST

F.H. PENAAT

Kostverlorenstr. 7 - Zaudvoort - Tel. 02507-2534

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

L.

VAKKUNDIG
Golfsljjpen van tafelmessen.
Grote sortering
HUISHOUDSCHAREN
NAGELSCHAREN
BORDUURSCHAREN
MANICURESETS
KARTELSCHAREN
NAGELTANGEN
EELTSCHAAFJES
PINCETTEN
NAGELVIJLEN
ZAKMESSEN
VLEESMESSEN
HUISHOUDMESSEN
KOKSMESSEN
Optiek - Staalwaren

Een prijsbewuste huisvrouw
telt voor twee!

De prijsbewuste huisvrouw geeft zich niet alleen rekenschap van de prijs maar ook van de
kwaliteit die zij voor die prijs krijgt. Prijs én kwaliteit, daar draait het om. Wees óók prijsen kwaliteitsbewust.. kom óók naar Albert Heijn. Daar is uw geld verantwoord besteed.
• B H r a m B H E B M H H B H H B

^^

Uitsluitend bereid met
ROOMBOTER en AMANDELEN
tijde op deze
garantie beroepen
tc/^v- fe*"»"
L

A. G. SLINGER

Zandvoorts enige volledige
rijschool
N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.

GR. KROCHT 20a - TEL. 4395

/f

De gezellige damcskapsalon met uitzicht op zee!

TER KENNISMAKING
VAN l.55 VOOR
' in doos verpakt

Specüte ^L 89
Bruine Bonen

Gediplomeerd personeel
Steeds de nieuwste en meest moderne coiffures.

BOULEVARD DE FAVAÜGE 10 (N.-Boulevard)
TEL. (02507) 4364 - ZANDVOORT

En hier is het adres
waar u hem bij
aankoop van maarf 5.aan grammofoonplaten
voor slechts f 1.95
kunt bemachtigen
(met twee zachte g's>

DISCOTARIA

De Danion kous

TELEVISIE - RADIO
GRAMOFOONPLATEN
Thorbeckestraat 15

is er weer!

Groot en klein vinden

in nieirA'e, mooie verpakking.
Ze zijn zeer solide,
staan mooi aan het
been en zitten perfect.
WAAR KUNT U ZE KOPEN?

2,95

Bij NOTTEN
HALTESTRAAT 59 - ZANDVOORT
Een zéér vertrouwd adres!
Voorzorgzegels - Contantzegels.

VANDERWERFF's
brood FIJN!

m

fBÓn^J -V0' «^MIA
'

vacuum-verpakt

In binnen- en buitenland erkend met de hoogste
onderscheidingen. Specialisten in haarverven!
OOK UW ADRES VOOR: Knippen, Kleurspoeling, Blonderen, Verven en Permanent.
Onovertrefbare aanbieding wassen en watergolf.

TS

1/1 buk 79

Koffiemelk
Mars

3 blikjes 98
nu 2 voor 45
. .bus2liter4? 5

opglycol-basis
IN ALLE ZB'S EN SUPERHARTS

Jan Cottaar's Olympische
Trilogie
isclic Trilogie
Iflff H
1964
B|j Quecn

_
A

Mn

90
~! kloeke boeken'
boeken" B*y
llklockc
slechts'
W samen
samcnsiechtsU.
margarine'

AH-Jus d'Orange • ....... grotenes l?9
Corned Beef
........
wik a» gram l?9
100 gr. Choc. Repen ..... 2 voor 88
Cavelli Vermouth ..... uxERH.Es2?8
Sperziebonen
..........
m wik 68
uitdc diepvries

^

AH-RooEtworst oo
Gebr. Getolkt 29
Goudse Haas I?
Appelmoes 55

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

«JUo

upioskoffte ,, 149
•~=•

•
pot 50 gram

BQ feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Tclef. 2150

HIER IS
DE PREMIEPLAAT
1964

—

.....

pak 500 gram

79

250 gram

&

^f

.

Nieuwste PMC-premie! De wereldbefaamde
SILEX

BROODROOSTER
U doet twee sneetjes brood
in de gleuven, u zet de regelaar op uw "kleur", u drukt
de bandlc in... en de Silex
roostert elk sneetje' aan
beide zijden precies zo bruin
of precies zo licht als u maar
wilt. Automatisch "wipt" de
toast omhoog, automatisch,
schakelt de stroom zich uit.
Silex is een wereldmerk, een zwaar verchroomd kwaliteitsprodükt,
oren en poten van koelstbf, zeer solide snoer. Voor 220 Volt.
Garantie: l jaar.

CLUBPRIJS

, «„
/*O
A _

Bestelnummer 870
(^•^^f™ PMCjT [j^B^Ï'™
Vcrgelijkbare winkclwaarde f 49.50 JJ ^^
cheques
^^
Gedetailleerde beschrijving vindt u in de speciale Silex-folder, gratis
verkrijgbaar in iedere AH-winkcI.

* IN Dt MEESTE AH-FILIALEN

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

Wees prijsbewust.. .kom ook naar

NIETJW!

HALAZONmond-spray

Albert Heijn

Maakt mond en adem
in één seconde fris!
180 toepassingen ƒ4,50
Drogisterij -Parfumerie

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et.; kranten 8 et.; plaU karton 4 et.;
tijdsfhr. 7 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2.10 et.;
geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.;
lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van / 5,— tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
Wy zijn elke dinsdag In Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessereracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bjj
geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

Bouwman
Gedipl. drogist
Oranjestraat 7 - Telef. 2327

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

Voor alle
verzekeringen

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Bredcrodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
W. Draijcrstr. 12, Tel. 3751
Huur nu uw wasmachine
vanaf ƒ 9,— per maand
met recht van koop.
Géén vooruitbetaling.
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
ledere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat C2 - Telef. 2263

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER
Specialist in klassieke meubelstoffering
BREDERODESTR. -30,
Telefoon (02507) 4973

k

ZANDVOORT

Grote collectie meubelstoffffen

Zandvoortse Groente- en Fruithal
Diaconiehuisstraat 9

-

fel. .4752

Ter .kennismaking met onze nieuwe
-hal .geven-wij vrij dag,-16 en zater-dag 17 .oktober aan iedere klant:
' ' 'ZES POND 1ste SOORT
-.COX -D'ORANGE
ƒ1,10
zes-pond handappelen
Ingrid Marie ƒ 1,10
zes pond geplukte goudreinetten
'(hand en moes)
ƒ 1,10
,., zes .-pond Notaris handapp. ƒ1,10
-Zie ^verder onze scherp gestelde
-groente-- en -fruitprijzen!
.Woensdags'de gehele'dag gesloten!
DOE MEE MET ONZE FANTAS'•TISCHE SPAARAKTIE!
7AIs <U alleen 1ste ^kwaliteit vraagt,
Is-het-zeker dat-U'in de'Diaconiehuisstraat slaagt!

Voor een leuk en modern
SCHOENTJE

N.V. VAN STEIWs
SCHOENHANDEL
Thorbeckestraat 1, tegenover Hotel Bouwes
Grote sortering PANTOFFELS

9/t Tuinbouwhuis

fff

Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 8 1 7 1 4

•Indien Uw armen
'tekort worden
is,het i de hoogste tijd
voor een BRIL-of VERSTERKTE GLAZEN.

Brillenspecialist LOOMAN
'Mr. Opticien

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5

-Erkend >fon(fele.verancier •
; Glazen op -doktersvoorschrift
geheel zonder .kosten.

K. 3. C. „NOORD"
De stand,in .oktober ds:
•1.. Mevr.>Draijer
"5543
;2. .-K. "Zwemmer ,- „ 5355
' 3.-Mevr.'Roest'
" • 5290
4.'B. Visser
5238
.K.J.C. .„ZANDVOORT"
Het winterseizoen is weer begonnen,X)e eerste-jonde voor-het klubkampioenschap .werd op 7 oktober
door 26 leden met lust gespeeld.
Na" de tweede ronde luidt de stand:
"l. JN. -ten .Broekc; 2. A. Koning;
3. J.'Paternotte.

„ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB"
Na de 4de ronde van de competi• tieioin het clubkampioenschap wor!den de-eerste tien plaatsen ingeno•men door:' 'Lindeman, de Jong,
iLuykx, -Glasbergen, Gerritsma, Eldering, 'Sloof, -Roetemeyer, -Slijker•man en Merkelbach.
LEDENVERGADERING
ZANDVOORTMEEUWEN
•£>e 'Zandvoortse sportvereniging
r„Zandvoortmeeuwen" heeft een algemene .ledenvergadering uitgeschreven op maandag 19 oktober in
'hotel -Keur aan de Zeestraat.
, Onder meer zal een'bestuursver• kiezing worden, gehouden in ver•band met de ontstane -vakature
door het tussentijds bedanken van
de 2de secretaris, de heer B. Schut.
'BQ 'feettJUanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telcf. 2264
Telef. 2150

RIJSCHOOL
.WELTEVREDEN'
'De Ruyterstraat "42 - ' -

Tel. 4251

Lid Nederlandse 'Bond
voor Autorijschoolhouders

,;~"" " " 'WÉNST u EEN'
GOEDE .RIJOPLEHMNG?
!ÏGa dan naar een erkende rijschool.
'fDan bent U er zeker van een goede
"/topleiding 'te krijgen. Bij -ons krijgt
,1U de theorielessen gratis-en indien
;W wenst, een gratis TENTAMEN.
,)Indien U-zich,vóór 24 oktober laat
.-*inschrijven krijgt U tevens een
ïgratis sproef les.,- .JDOE iHET ^NU-1-!

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
.Uitslagen zaterdag 10 oktober:
" Alle 'wedstrijden afgelast.
Uitslagen zondag 11 oktober:
Zandvoortm. - U.V.V.
3-1
"W.F.C. 2 - Zandvoortm. 2
8-0
Zandvoortm. 3 - St.vogels 3 2-1
Zandvoortm. 4 - D.S.K. 2
afg.
T.H.B. 4 - Zandvoortm. 6
afg.
Zandvoortm. 7 - D.I.O. 5
afg.
Zandvoortm. 8 - O.Gezellen 7 4-1
Interr. juniorenkompetitie:
Zandvoortm. - Velox
1-3
Junioren:
D.I.O. a - Zandvoortm. b
afg.
Geel Wit b - Zandvoortm. c afg.
Zandvoortm. d - E.H.S. b
4-1
•Programma zaterdag 17 oktober:
Zandvoortm. - V.E.W. 15.45 u.
6. Zandv.m. 2 - Kinheim 4 15.30 u.
19. Zandv.m. 3 - Kinheim 5 15.30 u.
Adspiranten:
42. Zandv.m. a-O.Gezell. a 14.30 u.
52. T.Y.B.B. b - Zandv.m. b 15.15 u.
73. R.C.H. d - Zandv.m. c 15.15 u.
96. E.T.O. b - Zandvoortm. d 15 u.
105. D.C.O. b - Zandv.m. e 15.15 u.
119. Zandv. f - Kenn.land d 14.30 u.
Pupillen:
•167. Zandv.m. a - E.T.O. a 15.30 u.
176. D.C.O. b - Zandvoortm. b 15 u.
183. Zandv. c - Kenn.land b 14.30 u.
.188. R.C.H. c - Zandv.m. d
15 u.
189. Zandv. e - Bloemend, e 14.30 u.
Programma zondag 18 oktober:
Celeritudo - Zandv.m. 14.30 u.
Zandv.m. 2 - W.S.V.'SO 2 14.30 u.
28. D.C.O. 3 - Zandv.m. 4 9.45 u.
75. D.S.B. 4 - Zandv.m. 5 9.45 u.
78. Nw.Vennep 3 - Zandv. 6 '12 u.
92. Zandv.m. 7 - Schoten 8 9.45 u.
117. T.Z.B. 5 - Zandvoortm. 9 12 u.
124. Zandv. 10 - Vogelenz. 5 12.30 u.
Interr. juniorenkompetitie:
Purmersteijn T Zandv.m. 12 u.
Junioren:
143. Zandv.m. 'b - H.F.C. b 9.45 u.
155. Zandv.m. c - T.H.B, a 9.45 u.
165. Zandv. d - Ripperda b 12.30 u.
174. Alliance b - Zandv.m. e 14.30 u.
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
A fd. Handbal
Programma zondag 18 oktober:
Hr. sen.: De Bunkert - Z.M.l 10.50 u.
Z.M. 2 - De Bunkert 3 12.30 u.
Dames sen.: Z.M. - Conc, 2 11.30 u.
Hr. jun.: De Blinkert - Z.M. 9.45 u.
Dames jun.: Z.M. l - Odin 1345 u.
Zandv.m. 2 - Blinkert 3 14.45 u.
Jongens: Concordia l - Z.M,'13.10 u.
Meisjes: Z.M. l - I.E.V. l
12 u.
Z.M.2 - IJmond 4
11 u.

Bloembollen!
Bloembollen!
Bloembollen!
Tydens de Kerstdagen bloeiende bollen in huis?
Dan nu op glas. of bak zetten!
Grote voorraad tulpen, hyacinthen, croqussen, narcissen, paperwhites. Ook voor tuincultuur.
PRACHT SORTERING BOLLENGLAZEN EN BAKJES.
VOOR UW TUIN: compost, stalmest, turf molm.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prijsverhoging thuisbezorgd!
Wtf geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant
- „Bollen voor huis .en tuin" is gratis
verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.

Een echte gezinsauto

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een pr»s,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van - ƒ 4795,— tot ƒ 4995,—.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók XJ zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Automobielbedrijf Jac. Versteege & Zn
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ 'goedkoop en bedrijfszeker.

DAMES DOET UW VOORDEEL BIJ

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib
500
500
500
500

GR.
GR.
GR.
GR.

-

TELEFOON 2682

SCHOUDERCARBONADE
DOORR. OSSELAPPEN
RIBLAPPEN
ENTRECôTE

250 gr. gekookte worst 95 et.
250 gr. leverworst .. .. 80 et.
150 gr. ham
98 et.

150
150
150
150

gr.
gr.
gr.
gr.

.... ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

2,75
2,75
3,75
4,50

pekelvlces .. .. 98 et.
gelard. lever
98 et.
gebr. gehakt
68 et.
pork
65 et.

Tweede blad Zandvoorts NieUw^lad.^Seri^rg^ng^h^-J^l.;
; SLOT-RACES

OP 't CIRCUIT
A.s. zaterdag (niet zondag) orga-niseert de N.A.V. op ons circuit de
•laatste auto-races, die dit seizoen
^aldaar-/worden gehouden. Het zijn
zeker. niet. de onbelangrijkste, deze
nationale. races voor sport en toer: wagens. Het- zijn namelijk de be':'.slissende wedstrijden voor de nationale kampioenschappen 1964 en
'U kunt er dus van verzekerd zijn,
";dat de grote kanshebbers ;alles .op
".alles zullen zetten om dit kampioen: schap te grijpen.
> De races vangen aan om 2 uur, de
'/training is vastgesteld van 10-1 uur.
De diverse klassen toerwagens
• zijn in drie .races .t ondergebracht,
'terwijl de middag zal worden be:
sloten met een spectaculair, gebeureri, namelijk een race voor grand
••tourismo.'s-en. vrije formule-wagens,
waarbij niét, minder dan 25 auto's
: aan de start zullen -verschijnen.
' De indeling van de training is als
' volgt: 10-10.40 uur toerwagens van
700 cc en 700-850 cc; 10.40-11.20 uur
toerwagens 850-1000 en 1000-1300 cc
11.20-12 uur toerwagens 1300-1600
.en 1600-2000 cc; 12-12.40.uur grand
tourismo's en vrije formulewagens.
;' De, starttïjden -van de races, zijn
• als volgt: 14 uur 1ste race toerwa. gens tot 700 cc en 700-850 cc; ca.
14.50 uur 2de race toerwagens 8.50; 1000 en 1000-1300 cc; ca. 15.40 uur;
: 3de race toerwagens 1300-1600 en
' 1600-2000 cc; ca. 16.30 uur 4de race
J: grand tourismo's en vrije formulewagens. - . : . . . - • . • • : • ' ' • .
, De drie toerwagenraces gaan over
• 15 ronden; de 4de race duurt 18
;: ronden. >':;;'
•.•'~-"
..••"'
Moge deze interessante 'autosport:• dag begunstigd worden door -fraai
najaarsweer en een sportieve afsluiting gaan vormen van een buitengéwóon druk en zeer geslaagd
. raceseizoen 1964.

NED.I VER.-VAN- HUISVROUWEN-.
Af d. Zandvoort
ƒ•....
Voor de Ned. Ver. van Huisvrouwen, af d'" Zandvo'ort, zal op woensdag 21 oktober a.s. om 14.00 uur in
het Gemeenschapshuis, Mevr. C. H.
A. A. Bach, spreken over Japan,
o.a. het leven van de Japanse
vrouw in haar huis en in haar werk,
inrichting huis, voedselproblemen,
jeugdproblemen, bloemschikkunst,
thee-ceremonie, toneel en feesten,
alles gezien tegen de culturele achtergronden van het oude Japan.
Over dit interessante onderwerp zal
mevr. Bach een lezing. houden,
waarbij een aantal prachtige .kleurendia's getoond zullen worden.
In de pauze zullen de door de
leden gemaakte handwerken worden tentoongesteld en verkocht.
Verzuimt U niet deze middag bij te
wonen.
KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
Namens. de burgemeester van
Zandvoort, die verhinderd was,
heeft wethouder J. L. C. Lindeman
ten huize van de heef E. H. Jansen,
Wilhelminaweg te Zandvoort, aan
deze.de eremédalje in goud, verbonden aan de orde "van Oranje
Nassau uitgereikt. De heer Jansen
herdacht namelijk op woensdag 14
oktober zijn 40-jarig jubileum bij
de TM".V. Werkspoor te Amsterdam.
In zijn toespraak herinnerde de
wethouder eraan, dat de.heer Jansen een self-made man is, die van
de laagste ••_ functie bij Werkspoor
opklom tot service-inspekteur, daarbij zich een zeer bekwaam en
ijverig, medewerker tonend.
Namens de Directie huldigde de
heer Beets de jubilaris en overh'andigde hem de draagmedalje in goud.
Spreker noemde de heer Jansen een:
allround vakman, die zijn • werk
steeds met groot enthousiasme ver-

.U'icht.. ,B o vendien schept zijn prettige persobnlijKiïéi&'ste'éas'een goede
sfeer tussen*"de'mensen met wie hij
samenwerkt. Tenslotte schonk dhr.
Beets namens de maatschappij de
bij het jubileum behorende enveloppe met inhoud.
Verscheidene medewerkers'en col-lega's haalden voorts uitvoerige herinneringen op uit de lange^ dienst. periode van7 de jubilaris. Zij prezen
hem daarbij vooral "om zijn grote
kennis; op het gebied van zuigermotoren. Daarbij bleek, dat de heer
Jansen zeer.. veel proefvaarten
maakte met i schepen waarvoor
Werkspoor de motoren én installaties leverde, terwijl hij.in zijn functie van garantie-inspekteur enkele
jaren heeft gevaren,': teneinde de
werking van nieuwe voortstuwingsinstallaties te beoordelen. Zijn gedegen rapporten bleken daarbij van
groot belang en getuigden van
grote deskundigheid.
Onder de talrijke aanwezigen bevonden zich onder meer ook de
gemeentesecretaris, de heer W.M.B.
Bosman en de predikant van de
Hervormde kerk te Zandvoort, Ds.,
C. de Ru.
EIGEN SCHULD
PLAAGT HET MEEST
Evenals dit in 1963 het geval was,
nam de Zandvoortse Reserve gemeentepolitie ook dit jaar deel aan
de Airbprne-mars in Wageningen.
Het vorig jaar - toen men zeer opviel door gedisciplineerd optreden,
wist men de eerste prijs te veroveren en men was vast besloten, hiernaar ook dit jaar < te streven. Na
afloop was men in'brede kring van
oordeel, dat het marcheren ook dit
jaar zeker .niet minder was geweest
dan het vorige jaar en. vol verwachting wachtte men bijna. 3 uur
lang op het oordeel van de. jury.

'FIKSE NEDERLAAG VAN T.Z.B.

Gróót was échter de verbazing en.
niet minder groot, de teleurstelling
toen Zandvport zelfs niet ,w;erd génpemd bij de 'eerste tien korpsen,
die in-de prijzen vielen;-~' : :
;
Men begreep er niets van en het
bstuur van het korps besloot, over
deze uitslag'nader .te informeren. ">
Een dezer dagen- kwam op deze in-formatie van de jury; het bericht
binnen, dat;men. .niet -begreep, dathet'Zandvoortse korps, dat zulk een
uitstekende indruk had' gemaakt,,
niet had ingeschreven vpor de wed-"
strijd, doch slechts voor "de wandel-;
mars. Pp het; invulfofmulier
was
namelijk in de'zin: :,',pndergetekende.
wénst wel/niet' deel
-te 'nemen aan
de wedstrijdmars r;',abusiëvélijk hét
woordje ,iwel" doorgehaald inplaats
van het woordje.i,niet|'. ;;:•/;: , i
Dat de teleurstelling^ pver deze
administratieve slordigheid
.nu bij
de korpsleden hogrgróter was'dan op
de marsdag zelf, laat zich begrijpen
want eigen" schuld plaagt het meest.
Voor niets had men onafgebroken in.
stijl gemarcheerd,' inplaats.' van" gëwandeld éii 'vóór''niets had men btina drie uur gewacht op de uitslag.,
Meer 'dan ooit is .men .thans;.; echter,
vastbesloten,;"hefc/vplgendi jaar wéér
een greep te gaan " doen. naar de '.
eerste-prjjs.in de: wedstr'ijdmars. •
Naar men '-ons in; het 'oor-fluister(ie
zal dan echter ii°t invulfprmuliér
van te-voren door alle .deelnemers
worden gecontroleerd.
}
BLIKSEM-INSLAG
,.
:
Vrijdagmorgen
9! oktober-;'];1.
sloeg
:
;
tijdens een -kort doch hevig -ónweër
de bliksem in een :flatgebpuw van
de woningbouwvereniging''„Eeri, dracht maakt macht" aan de van
Lennepweg en een-; woning,aan de
Df.-Jac; -P. Thijsséweg.f Er.ïontstond
geen brand doch-.wel werd ; schade
aangericht aan de. electrische leidingen.: -: . i'.._^--...-..,-..-.-«.--...w!.-..,.w.r.J.i

Afgelopen zondag heeft T.Z.B, een
welverdiende en overtuigende nederlaag moeten incasseren van 4-0
tegen V.V.H. .Weliswaar was V.V.H,
de'betere voetballende ploeg maar
T.Z.B. maakte in" de beginfase de
• taktische fout zijn tegenstander alle
vaii: hun jaren toont het echtpaar
Bruidsparen Jn goud en groen
" kans te geven hun niet geringe.voet- BRUIDSPAAR IN 't GOUD
balcapaciteiten te ontplooien. 'Men
Op donderdag 22 oktober zal het Koper-Bloémcn nog een verbazingdie vorige weèk.vrijdag onze kanwekkende vitaliteit. Van 's morgens
liet ze komen.. V;V.H. heeft deze
vijftig jaar geleden zijn dat in het
dacht vroegen.. Op" vrijdag,9roktobèr
vroeg tot 's. avonds laat zijn beiden
kans met beide handen aangegrepen .Raadhuis te Zandvoort het huwelijk
werden namelijk om '12 uur in liet
nog altijd in het café werkzaam en
Met stevige aanvallen en met
werd voltrokken tussen Aric Koper
Raadhuis door het huwelijk verboiir
nog steeds kunt U hem achter de
enigszins, fortuin "slaagden de vooren Johanna Bloemen. De bruid werd
den Hendrik. Mager en WilmaTArietapkast vinden. Sinds vele jaren is
waartsen van V.V.H,
erin
binnen
15
dit
jaar
op
26
januari
78
jaar,
de
na Eijk. Op zichzelf is dit zo bijzonhij thans reeds bestuurslid van de
minuten 2 maal: te scorend Met alle
bruidegom bereikte dezelfde leeftijd
der niet, want elke week" trouwen
plaatselijke afdeling van de bond
"energie en vechtlust die aanwezig
nog geen. veertien dagen later, naer- bruidsparen; Wat'; wel .bijzonder
van
werkgevers
in
het
Horecabedrijf
was trachtten de Boys de bakens te
melijk op 6 februari. Hun huwelijk
was, dat was het feit,-dat de grootverzetten door met snelle zeker niet
bracht hun twee. kinderen en twee. én zijn grote populairiteit kwam
ouders van de bruid, .Herman,-H. de
wel.
duidelijk
aan
het
licht,
tbenvan gevaar ontblote aanvallen 'de
kleinkinderen. Zo er ooit sprake is
Graaf en Catharina Waasdorp op/ 9
hem
eens
uit
't
buitenland
een
vijandelijke veste te bedreigen. Deze
van een populair en bekend Zandoktober .1914: in Voorschoten in. het
energie en vechtlust gaven .de bur- voorts echtpaar, dan is dit zeker kaart werd -toegezonden, waarop
huwelij k traden, vij ftig j aar geleden
als naam en adres vermeld stond
ger moed en hoop'om zelfs na het
hier wel het geval. De bruidegom is
dus precies dezelfde dag !en pp. het„Aan
lange
Arie
van
Groot
Badhuis
3e tegendoelpunt vol vertrouwen de
een geboren en getogen Zandvoorter
zelfde uur. Het is een. gebeurtenis,
te
Zandvoort".
De
post
wist
hem
' rust in te gaan.
zfln echtgenote werd in Ngverdal
die uiterst zelden, ja praktisch nooit
echter, hoewel dit al jaren geleden
Na de rust echter zijn we er jamgeboren, doch ook haar moeder was
zal voorkomen/ -.Ook "dit'/gouden
is,
toch
nog
te
vinden!
mer genoeg niet in geslaagd de acheen Zandvoortse en toen' ze anderechtpaar woont reeds jaren ih ZaridOp
de
herdenkirigsdag
van
hun
terhoede
van
V.V.H,
met
raffinehalf jaar oud was, kwam ze reeds
voórt, waar de bruidegom," vóór zijn
:
huwelijk, donderdag 22 oktober a.s." pensionering, seinhuiswachtèr was
ment en fantasie uiteen te rafelen. in Zandvoort, om daar voor goed te
geeft dit gouden -echtpaar gelegen• Integendeel V.V.H, was de ploeg die
blijven.
bij de Spoorwegen; • • - .
-•?;•.••
heid tot feliciteren in hun café van
• voetbalde en definitief de wedstrijd
Het
opmerkelijk
"gebeurefvi'
Had
3-6
uur.
Er
behoeft
niet
aan
te
worin haar voordeel besliste door 'n 4e
Arie Koper, algemeen bekend als
den getwijfeld, dat het héél druk . vanzelfsprekend ook ..de 'aandacht
doelpunt te maken.
„Ome Arie van 't Pleintje", kwam
getrokken van ons gemeentebestuur.
zal worden.
- •We zijn ons er terdege van bereeds op 16 jarige leeftijd in het
Na afloop van de huwelijksv'óltrekVan harte feliciteren wij dit gouwust, dat we onze supporters teHoreca-bedrijf en is dit vak altijd
king kwam', de burg'eméester zowel't
den bruidspaar met hun kinderen
leurgesteld hebben, maar wi; zullen
trouw gebleven. Ruim 25 jaar was
groene als het gouden'echtpaar geen kleinkinderen met de viering van
in de komende wedstrijd tegen VI.
hij als kelner werkzaam'in het vroelukwensen en bracht 'namens het
dit gouden huwelijksfeest onder zulVogels deze verloren wedstrijd
gere hotel „Groot Badhuis", dreef
gemeentebestuur het bruidspaar' in
ke. gezegende omstandigheden. Dit
trachten goed te maken met een. daarna voor eigen rekening ruim
goud een bijzonder, fraaie-blpemehis wel een héél groot voorrecht, dat
sprankelende overwinning.
vijf jaar het tijdens de oorlog afgehulde, die vergezeld,"' 'ging r van de
„Charme" in de Zee- hen ongetwijfeld tot grote blijdR.K.S.V. ,THE ZANDVOORT BOYS' broken-pension
beste wensen voor de toekomst: Een
schap stemt.
straat
en
kocht
iri
1946
het
kleine,
bijzonder leuke geste, die op buitenUitslagen zaterdag 10 oktober:
onaanzienlijke cafeetje aan het
•'Voor mij was het persoonlijk een
géwoori hoge prijs werd gesteld.
: Alle wedstrijden werden afgelast. Kerkplein
6,
dat
echter,
sinds
hij
en
voorrecht,
na
het
vele
verdrietige,
.Uitslagen zondag 11 oktober:
Van harte;voegen : ook,:wrj onze
zijn
echtgenote
het
in
exploitatie
dat
ik
de
afgelopen
weken
over
T.Z.B. - V.V.H.
.
0-4 namen, een grote bekendheid kreeg
beste
"wensen bij die van de overZandvoorters
en
inwoners
van
TYBB c jun. - TZB a
3-6
en deze nog altijd heeft. Café Koper
Zandvoort moest schrijven, daar
heid.::, Voor'het;:gouden bruidspaar
Overige wedstrijden werden afgelast "op
verscheidenen van hen ons kort na
nog vele gelukkige jaren en'voor het
het Kerkplein is zowel brj inwoProgramma zaterdag 17 oktober:
ner als badgast in de loop der jaren
elkaar door de dood ontvielen, thans
groene geldt zeker de wens, dat :wij
T.Z.B, a adsp. - O.G. b
14,30 u.
weer de zonzijde van het leven
hopen dat- zij nog eens de^voetspoeen begrip gewbrden en nog altijd
Haarlem f - T.Z.B, b
15.15 u.
ren van opa en oma .zullen mogen
een trefpunt, speciaal voor de oud-. mocht laten zien,:hetgeen ongetwijT.Z.B, c - E.H.C. c
15.30 u.
feld ook geldt voor de
drukken.' ' ; v " .
'
'
K.
. T.Z.B, a pup.-Sp. Vogels 15.00 u. Zandvoorters. Ondanks het klimmen
Programma zondag 18 oktober:
T.Z.B. - VI. Vogels
14.30 u.
::
T.Z.B. 2 - D.S.K. 2'
12.00 u.
VOOR DE BOTERHAM:
VLEESHOUWERIJ
• H. Boys 3 - T.Z.B. 3
12.00 u.
T.Z.B. 5 - Zandv.meeuwen 9 12 u.
100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork .. . . 9 5 et
D.S.K. 6' - T.Z.B. 6
12.00 u.
l blikje Weenso worst . v .... ..-. ..... .:..... , .98 ,ct., .
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616
ZANDVOORT SPAARDE
-250
gr. Gelderse gekookte:worst ..:..... 95,et. ;
In het postkantoor te Zandvport
werd bij de afdeling Rij kspostspaar100 gr. ham en 100 gr. bóterhamworst .. ƒ 1,00 J/Biedt U als zaterdagreclame aan
bank gedurende de maand septemRUNDERLAPPEN vanaf ƒ 2,75 per 500 gram
100 gr. ontbijtspek en 100 gr* gekookte worst90 et; ;
ber door 579 personen ingelegd e°n
bedrag van ƒ 150.282,11 en aan 381
personen terugbetaald ƒ 137.599,96.
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Sombere schaduw over
geslaagd wedstrijdseizoen
Het afschuwelijks ongeluk, zaterdag j.l. in de laatste ronde van de""
laatste race, waarmede het wedstrijdseizoen 1964 op ons circuit eindigde en waarbij een baancommissaris om het leven kwam, heeft een
sombere schaduw gelegd op dit
zeer drukke en geslaagde wedstrijdseiztoen.,
Het was de 43 jarige L. H. van
Putten uit Breda, .als baancommissaris achter strobalen opgesteld bij
de gevaarlijke bocht naar het Scheivlak, (een bocht, waar overigens
nog geen enkel ongeval plaats vond)
die het slachtoffer werd van de op
de strobalen aanstormende 3000 cc.
Austin Healy, bestuurd door coureur Meeldijk uit Breezand, die hier
de macht over zijn stuur kwijt
raakte, over de strobalen heensloeg
en de heer van Putten dodelijk
verwonddej
Wedstrijdseizoen 1964 kreeg door
dit ongeluk wel een bijzonder fataal einde. „Een teken aan de wand'
zullen diegenen zeggen, die ons circuit niet anders zien en willen zien
dan als een baan, waar de dood
voortdurend loert en. inderdaad betekent dit ongeval voor hen een
plus-punt, waartegen-weinig of niets
valt te stellen. Opnieuw eisten snelheidsraces een slachtoffer en het
verdriet hierom is zeker riiet het
minst in de rijen van hen, die aan
deze races deelnemen, deze komen
zien of organiseren.
Men kent hei gevaar aan deze
snelheidssport verbonden, maar het
fascinerende van deze sport bltfft
desondanks en zal er altijd blvjven.
Rechtzaal in het Badhotel
Als het Zandvoortse circuit verdweHet was zeker geen alledaagse
nen zou zijn, zou deze sport toch
gebeurtenis, die, vrijdagavond j!.
elders worden voortgezet en tienom tien uur in het Badhotel plaats
tallen gemeenten in ons land zouden deze maar al te graag willen
vond, een gebeurtenis, uniek in den
aantrekken. Men kent het gevaar
lande en" waarvoor dan ook. de be• langstelling"'bijzonder-;groot. \yas. • : van de-sieef, toch zoekt meh"dezei'op,
In het restaurant bleken de,witte men kent het gevaar van de sneltafellakens vervangen dóór -groene,
weg, tóch vermijdt men zoveel mogelük de rustige binnenwegen men
zodat er .tochu van een groene tafel
kent het gevaar van vele andere
sprake was en daarachter hadden
de president van de Haarlemse sporten buiten de autorensport, toch
blijft men deze beoefenen. Het is
rechtbank Mr. H. J. Ferwerda, de
altq'd zo geweest en zal wel altyd
rechters Mr. Cokart en Mr. Bijnen
zo blijven al worden gelukkig de
en de officier van justitie Mr. J.
veiligheidsmaatregelen tegen de
Wiarda plaats genomen.
gevaren op alle gebied steeds meer
In deze zijzaal van de speelzaal,
geperfectioneerd.
waar de rechtbank, dus in. speciale
zitting bijeen was, had tevoren in
Het fascinerende van de autorende speelzaal de directeur van het
sport kwam overigens op deze laatBadhotel de heer J. J. Pas zijn
ste racedag in dit jaar wel.heel
gasten welkom geheten en hen erop
duidelijk tot uiting in de kranige
gewezen, dat zij normaal moesten
verrichtingen van onze jeugdige
spelen en. de rechtbank op alle vraplaatsgenoot, de 18 jarige Wim Loos,
gen dienden te antwoorden. De heer
ontdekt als coureur door de bePas zette daarna nog eens uiteen,
faamde Engelse coureur Sir John
waarom het. hier ging, namelijk, Withmore, die als slip-expert bij
dat de rechtbank tijdens, de beoefede slipschool van Rob Slotemaker
ning van het spel in eigen omgeving
reeds grote kennis verwierf in het
zich een oordeel wilde vormen over
beheersen van de wagen onder de
de vraag of het Saturne-spel een
meest moeilijke omstandigheden.
behendigheids dan wel een-hazard- Hij maakte deze middag in zijn fel
spel zou zijn.
oranje gespoten Ford Cortina Lotus
Dezelfde getuigen werden gehoord
een bijzonder opmerkelijk debuut.
die • op 16 okt. tijdens de rechtzitBleek nog wat onzeker bij de start,
ting in Haarlem aanwezig waren,
won de wedstrijd
in zijn klasse,
plus nog enkele nieuwe, eveneens
kwam 'als tweede aan na een fel
è decharchë'.
gevecht met Koster in de zwaardere
De arts uit den Haag en de seklasse en wist een geroutineerde en
cretaresse uit Amsterdam, hadden
doorgewinterde rijder als Heidenthans met hun demonstratie van het. dahl uit Loosdrecht ver achter zich
spel, - om de rechtbank ervan te
te laten. Direct resultaat van dit
overtuigen, dat Saturne wel degelijk
debuut als coureur? Opname in het
op behendigheid berust, meer suc- Holland Racing Team met alle
ces, dan bij hun pogingen daartoe
voordelen; yoor een zo jong coureur
een week tevoren in Haarlem. Van
daaraan verbonden.
de vijftien maal, dat de arts inzette
Het racen heeft deze knaap te
was dit vier maal het juiste cijfer
pakken. De glorie van een overwinen vele malen daar heel dicht bij. ning zal daaraan zeker thans ook
De secretaresse wist vier maal te niet vreemd zijn en onze allerbeste
winnen terwijl de rechtbank gewensen vergezellen hem op zijn
spannen toekeek.
verdere weg. Doch laat 'Wim Loos
Andere getuigen verklaarden, het
nooit vergeten, dat bij zijn uitkomen
spel steeds als een zuiver behendigop ons circuit langs de baan zich
heidsspel te spelen, waarbij men
zijn ouders bevinden, die hun zoon
dit succes op 20 jeugdige leeftijd
van harté"*~gunnen, doch ronde na
ronde God. danken, -wanneer hij
weer doorkomt. Wimpie Loos heeft
zich deze eerste racedag naast een
snelle, ook ontpopt
als een zeer
voorzichtig coureur, die geen enkel
risico neemt. Zijn prachtig stuurwerk in de Tarzanbocht was daar

„SchelpJEIats" blgven „zomerflats"
Het hoogste rechtscollege in ons
land, De Hoge Raad, heeft dinsdag
3,1. arrest gewezen in de zaak tegen
de eigenaar van een groot deel van
de flats rondom hotel „de Schelp".
De Hoge Raad verklaarde in zijn
arrest, dat deze zomerflats van „de
Schelp" inderdaad onder de Zandvoortse
zomerhuisjesverordening
vallen, waarmee dus definitief een
einde komt aan een lange en slepende rechtzaak!
In eerste instantie ontsloeg namelijk de kantonrechter, in Haarlem
de eigenaar van rechtsvervolging
omdat hij de betreffende zomerhuisjesverordening van Zandvoort in
strijd achtte met de woonruimtewet.
De zaak kwam in hoger beroep
en. de rechtbank verordeelde daarop de eigenaar tot een boete van
ƒ 25.00.
Hierop werd De Hoge Raad ingeschakeld, die de zaak terug verwees naar het hof in Amsterdam.
Hier werd de 'gemeentelijke verordening wel geldig verklaard doch
men kwam niet tot, een uitspraak
of deze, zomerflats ook onder deze
verordening vielen. Opnieuw volgde
een boete van ƒ 25,00, waarop De
Hoge Raad, in het tweede cassatieberoep, dat daarop we,rd ingediend,
thans de uitspraak heeft gedaan
zoals hierboven omschreven.
Een enj ander impliceert dus, dat
de zomerflats in „De Schelp"
slechts van 16 april tot 15 oktober
• zullen mogen worden bewoond.

.WURF-PRAET'

WUUAJM v.d. WDRFF:
In Zanvert wordt wel meer
met bankies 'egooid.

vanzelfsprekend ook wel eens minder gelukkig is.
De rechtbank verklaarde tenslotte, op donderdag ~ 22 oktober deze
zaak voor de Haarlemse rechtbank
in normale omgeving te zullen
voortzetten, waarna de heren Pas en
Caransa de Edelachtbare Heren naar
buiten geleidden.
Het spel werd daarna tot aan het
sluitingsuur verder voortgezet. Hoe
de Rechtbank over Saturne denkt,
viel deze avond moeilijk vast te
stellen. Naar onze persoonlijke mening staat de mogelijkheid, dat
Zandvoort het Saturnespel als behendigheidsspel behoudt, er zeker
niet ongunstig voor.
Donderdag j.l. om 4 uur kwam de
rechtbank, thans in Haarlem opnieuw bijeen. Enkele nieuwe getuige-deskundigen werden gehoord.
Daarna bepaalde de president de
uitspraak op vrjjdag 30 oktober, 's
morgens om 10 uur.
K.

wel een sprekend voorbeeld van.
Nogmaals wensen wij hem alle
succes, doch laat de zucht naar
roem door een alles op alles zettende overwinning nooit overheersen. Het is nog altijd beter 90 te
worden bij 50 km., dan 50 jaar bij
90 kilometer.
De wedstrijden in haar geheel
boden opnieuw veel interessants en
veel spanning in de diverse klassen.
Zij bleken door de. N.A.V. weer op
voortreffelijke wijze te zijn georganisecrd. Met als inzet de Nationale kampioenschappen voor toerwagens in de diverse klassen laten
we hieronder de volledige uitslagen
volgen.
Klasse tot 700 cc. 1. Koster, Hilversum, BMW 700 sport, 2. Oskamp,
Utrecht, BMW 700 es. Einduitslag
Ned. kampioenschap: 1. Koster 19p'.
2. Oskamp 12 p. 3. Van der Berg lip
Klasse 700-850 cc: 1. Jonker, Amstelveen, DKW j r. 33.530, 2. Valkenet, Den Haag, Saab 93 f, 3. Prederikse, Utrecht, DKW jr. Einduitslag
N.K.: 1. Jonker 21 p. 2. Valkenet 13,
3. en 4. 't Hooft, Leidschendam,
Fiat Abarth 850 te en Frederikse 10.
Klasse 850-1000 cc.' 1. Swart, Den
Haag, Fiat Abarth 1000. 2. Post, Koog
aan de Zaan, Opel'Kadett, 3. Van
Osch, Utrecht, Fiat Abarth 100.
Einduitslag. N.K.: 1. Van Osch 18 p.
2. Post 12, 3. Jack Smit, Amsterdam
Austin Cooper 10.
Klasse 1000-1300 cc: 1. Nerden,
Aerdenhout, Morris Cooper 's, 2.
Nierop, Monnikendam, Morris Cooper s. Einduitslag N.K.: 1. Nerden,
14 p. 2. Wilspn, Den Haag, Morris
Cooper s. 14 p. 3. Nierop 14 p.,4. Ina
v. Kooten, Haarlem, Glas 1204 ts. 10.
Klasse 1300-1600 cc: 1. Loos, Zandvoort, Ford Cortina Lotus, 2. Grootveld, Papendrecht, Alfa Romeo 1600
gt, 3._Heidendahl, Logsdrecht, Alfa,
Romeo~gt. Ëiriduitsla'g N.K.: 1. Heidendahl 16 p. 2. Stous,' Uithoorn,
Ford Cortina gt. 15 p.. 3. Bogert
Dordrecht, Ford Cortina 8 p.
Klasse 1600-2000 cc.: 1. Koster,
Hilversum, BMW 1800 TI, 2. Visser
Amstelveen, Peugeot 404 inj. Einduitslag N.K.: 1. Koster. 12 p. 2. Visser 7 p. 3. Van Zalingen, Bussum,
Volvo 122 s 5 p.
Vrije formulewagens: 1. Ben Pon
Warem, Porsche 904 gts, 2. Maasland, Den Haag, Lotus 27, 3. Dudok
van Heel, Naarden DKW, sp.
Grand tourismewagens tot 1300 cc
1.. Van der Leden, Beverwijk, Alfa Romeo es, 2. Oskamp, Utrecht,
BMW 700 gt
Boven 1300 cc.: 1. Ruska jr., Amsterdam, Porsche Carrera, 2. Groen
Wassenaar, Porsche s 90.
BEVORDERING BIJ DE POLITIE
De heer J. C. Trommel, hoofdagent van politie bij het Zandvoortse politiekorps, is met terugwerkende kracht van l augustus j.l. af
bevorderd tot brigadier. Van agent
tot hoofdagent van politie werd bevorderd de heer A. van Eist,

H O O G W A T ER
Strand
oktober
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
25 5.58 1.30 18.18 14.— 10.00-16.00
26 6.45 2.- 19.06 14.30 10.30-17.00
27 7.39 3- 20.06 15.30 11.30-18.00
28 8.48 4.- 21.29 16.30 12.30-19.30
23.06.18.— 14.00-21.00
29 10.19 5.30
30 11.51 7.- _._ 20.— 15.30-22.30
12.56 21.— 4.30-11.00
31 0.23 8.30
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

S" . tEabeerne
fjuisfeamtr bun EanbboorO

~~

iïadkotet

Het nieuwste hotal aan de kust
Boulevard Paulus Loot l, Tel. .4941

In de Hotel Bar
en Indonesische zaal
entertainment
WIM LANDMAN
aan de vleugel.

Technisch
* -Kntitm boekje in fort restaurant
Gezellig uit?
Saté eten?
Beschaafde pianomuziek?

Geopend 's zaterdags en 's
zondags van 3-7 en 8.-2.SO, u.
Overige dagen van 8-2 uur.

Bureau

FEENSTRA

Telef. 2065 ~ Haltestraat 57

- Zandvoort

8»rl»
1984

BADHOTEL
Het nieuwste hotel
aan. de kust
Boulevard Paulus Loot l
Telefoon 4941
In de Hotel Bar
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag, vanaf 20 uur:
entertainment

Wim Landman
aan de vleugel.
Vrijdags, zaterdags en zondags
8.30 uur:

48-cm. beeld ƒ728,-.

59 cm. beeld ƒ898,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren / 49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TÉLEVISIE-SE^YJCE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

Cheese
Town Trio

Vier man sterk
is ons gediplomeerd personeel.
In onze HERENSALON wordt
hierdoor lang wachten voorkomen!

ƒ 189.—

/ 99,

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Spoetdev's
voor dames en heren
Haltestraat 14 - Telef. 2462

Taxi 26OO
is toch betert
tJ kunt toch ook rekenen en
vcruclqltcn l

20 % KORTING
op alle
stoomgoederen

Een hoekje in onze showroom

/t Inkedeuc'

mits gebracht en gehaald bij
CHEM. WASSER» t-n
VERVERIJ

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653
Ook voor stoppagc

Radiatoren en
Plintverwarming

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus.
keel of borst weg met

De
Veenendaalse
Haltestraat 55 - Telef. 2839

*TECHNISCH WERK*

rHOÏSL

Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

VOOR

TAPIFLEX

Zaterdag 24 en zondag 25
oktober, elke avond 8.30 uur:
het gevierde orkest:

INTERIEUR VERZORGING
FIRMA

The Bouncers

L Balledux & Zn.

o.l.v. Koos v.d. Heeft.
*
In ons internationale cabaret
en variété-programma:

Haltestraat 27-29
Telefoon 2596 - 3759

de- nieuwste
Herfst en wintermodellen '64-'G5
SALON DE COIFFURE

Haltestraat G3 - Telef. 2214
Maandags gesloten.
. 's Maandags gesloten.

Wee hem die als regeerder
denkt dat een volk getemd is,
terwijl het slechts geketend
blijkt
Confucius, 551-478 v. Chr.

Jacqueline en
Eddy Schuyer

1e keus NAADLOZE
NYLONS, mt. 8V2-11

98 ct.
Grote sortering
wol/mousse KINDER
MAILLOTS,
vanaf ƒ S.50

Dranken bestellen?
Brokmeler bellenl
Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Goochelen

Ramon Garcia
Spaanse zanger
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

Dansen}
Gedurende de maand oktober
iedere vrtfdag, zaterdag en
zondag het populaire
DANS- EN SHOWORKEST

Ger Dijkshoorn

'

Onbeperkt mosselen eten voor f 2,5O
GEOPEND: DONDERDAG,

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG.

WIJ STARTEN WEER MET ONZE

zaterdag-reklame
Deze week:
4 MOORKOPPEN
250 gr. SPRITS KOEKJES
250 gr. BOTEK-ALLERHANDE
GESORTEERDE NOUGAT
Proeft U onze boterstaven eens!

ƒ1,40
ƒ l,ƒ 1,75
150 gr. 79 et.

Brood-, Koek- en
Banketbakkerij

SEYSENER

GEKOOKT en GEBAKKEN

Visrestaurant Duivenvoorden
Haltestraat 49 - Telefoon 2261
Na 13'/« jaar .werd zondag j.l. uit
het huwelijk van onze zoon • _-_ED. HAMERS-SCHOOTS
'•.;;; Damrak 23, Amsterdam,
een 'zoon geboren.
.
'•
•Het " nieuwe bamrakkertje'" kreeg
dezelfde naam als zijn- vader.;:'Het
is ons 28é kleinkind en wij zijri er
erg blij mee.,
'v.', : , ; •
. - - , . . - . Opa en oma Hamers
;:
. .. '".'•' Köstverlorenstr. 34.
;

BURGELIJKE STAND
Geboren buiten de gemeente:
7-Greta, d.v. R.-H.'Hendriks en M.
L.. H. van der Aar. Jim, z.v, H. J.
Draayer en A. O. L. Waaning.
Ondertrouwd: G. H. van Faassen en
C. J. Lodewijks.
Gehuwd: K. H. J. G. Moore en M.
Th. A. Spierieus. V/. S. van Esveld
en B. B. Ellnian. H. de Vries en
P. Verkerk, (beiden wonende te
Dokkum). M. van. Dam en B. H.
Bromet.
Overleden: Laurens H. van Putten,
43 jr., wonende te Breda. Adriana
J. van Gelderen, 83 j r., gen. ge w.
met G. Smit.
Overleden buiten de gemeente:
Maria van de Geer, 75 jr., geh: m.
. G. de Leeuw.. Albert Dorsman,
63 jr., geh. m. A. Zwemmer. Theodorus J. C. Heiligers, 83 jr., geh.
; gew. m. A. Dekker. Simón Tump,"
62 jr., geh. m. V. Ph. M. Honen.
Andreas G. Klaassen, 65 jr., geh.
• gew. m. J. H. Henning. Klara M.
Meijers, 79 jr., ongeh.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK " , .•
Zondag a.s. 10 en 7 uur: "p
Ds. A. Vos van Baarn, '/."... . '
:
Dankbetuiging.
(Zeridingszondag). •>}';.. -l;-»,, : •Voor; de , vele'blijken van belang:
Bij feest of party, ,
tijdens de
' HERVORMDE KERK--'.- ::l|, ., stelling,- ondervonden
LEFFEKTS dranken erl>ü!
ziekte;' eri,;°bfj _ het.- overlijden van
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds.'e.|,dé7 Ru
Teïef. 2254;:
Telef. 2150
'orize nYan én" vader;
pogstdienst. •<"' • '
'Jfc'-..- \;j .
Tel. 4752
Diaconiehuisstraat 9
19 uur: Geen dienst.' ' • ,;; '>"'.' • " • :
"•" . "' }• SÏMÓN 'TUMP
10.30 uur: Jéugdkapel: 'bijw.ohing
Wij gaan door met onze fantasbetuigen wij U-langs
deze v/eg onze
dienst in de kerk.
, **•:' •',.
oprechte. dank. : '- :
tische REKLAME-AKTIE
PAROCHIE H. AGATHA
'
Uit aller haam:
HANDAPPELEN, verschillende
HH. Missen op, zondag: 7.30, 9.30
V. Tump-Hönen.
(Hoogmis)
en
11.30
uur.
Te
19.30
uur
soorten, reeds vanaf
avonddienst. In de week H:H. Mis- Zandvoort,. 23 oktober 1964. '••.;
l'/s kg. 59 et.
Kleine. Krocht 1.
sen te 7.30 en 9 uur. "
Bij
kerk
Linnaeusstraat,
Zandvoort
Onze groenteprijzen zijn scherp
Noord: H.H. Missen om 8 en 11 u;
NED. CHR. VROUWENBOND
concurrerend! Onze kwaliteit is van
'Afd. Zandvoort
In de week om 8 uur.
.Heden- werd ons.';ontnomen,
ouds bekend!
DIA-AVOND „DE WURF"
-. tot onze diepe droefheid . na
Op vrijdag 30 oktober a.s. 's avonds
NED.
PROTESTANTEN
BOND
De voorzitter van de Zandvoortse
•een., kortstondige, ziekte, ons
8 uur vergadering in het Jeugdhuis
Brugstraat 15 ;
folklorevercniging de Wurf, de heer
innig geliefd* dochtertje, "zusje,
van de Hervormde Kerk.
Woensdags de gehele dag gesloten!
Zondag
a.s.
10.30)
uur:
Mevr.
Ds.
A.
J. J. Gebe, die in ds loop der jaren
De Vereniging tot Opvoeding en
kleindochtertje, en.nichtje
Pool-Bast,
Rem.
predikant.
•
.
DOE MEE MET ONZE FANTASreeds een unieke verzameling dia's Verpleging van geesteszwakke kin' " ' A'NJA-'
'.'.'"'"
19.30
uur:
Huis
in
de
Duinen:
TISCHE SPAARAKTIE!
wist aan te leggen over Oud Zandderen te Amersfoort zal een film
Ds. H. Luikinga, D.sg. Beverwijk
in de leeftijd van 12 jaar.
voort, heeft deze verzameling op- vertonen over 's Heeren Loo-Lozen- (Uitsluitend.voor
bewoners tehuis).
J. Water
nieuw aanzienlijk uitgebreid.
oord, getiteld „Je gaat van ze hou- Donderdag 29 oktober 14.30 uur:
.A. Water-van
der Mije •
Op donderdag 29 oktober zal een
den". Tevens zal er "een toelichting
Vrouwenmiddag!
„ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB"
• - • " • • . ; Jan ,;Petér
gedeelte van deze dia's handelend
gegeven worden. Leden en belangNa de 5de ronde van de competitie
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
over het strand en 'Boulevardleven
stellenden zijn hartelijk welkom.
Zandvoort, 19, pktober 1964.
om het clubkampioenschap is de
Samenkomst in «„Pniël", Zuiderstr.3.
in vroeger tijden door de heer Gebe
ifpr-y^,- P/:Thijsseweg 7.
stand in de kopgroep als volgt:
Maandag '26 "< oktober, 3 uur n.m.
in het Gemeensch-ipshuis worden
BELGEN KOMEN TONEEL SPELEN 'Spr;
.)'Ö.e'':'crematie-J-fieeft plaats geLindeman, Gfirritsma, Eldering,
J. W.-; van -Zeijl.
vertoond .tijdens de eerste winter^had^'donderdag
22 oktober j.l.
;
-In
het
kader
van
de'culturele
uitde Jong, Sloof, Luykx, Glasbergen,
bijeenkomst van „De Wurf".
'
te Driehuis-Westerveld.
:'-JEHOVAH's GETUIGEN
Róetmeyer, Bais en Vcs.
Gaarne'.wekken wij U op, dit inte-' •- wisseling tussen België erf'Neder-" •' Maandag
20-21 uur Gemeenschapperessante gebeuren te gaan bijwonen. land, zal, — zoals wij reeds eerder
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
U zult er zeker geen spijt van heb- meldden — de f.oneelkring „De
BV feest of party,
Korte ochtenddienst, beide; ,op adres
DOKTERSDIENST,
.
-,. ;
ben deze avond eens geheel te wor- Volksstem" uit Berch'em (AntwerLEFFERTS dranken erbgt
Willem Draijerstraat 5.
' •' '
pen)
op
zaterdag
31
oktober
a.s.
in
den
verplaatst
naar
het
Zandvoort
Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
-. Inlichtingen ' over • de. weekend- '
Telef. 2254
Telef. 2150
theater
Monopole
een
voorstelling
van vroeger tijden.
diensten worden verstrekt via, het f
komen geven. De Belgische amatelefoonnummer van de huisarts. '.
AGENDA
RAADSVERGADERING
teurtoneelspelers hebben thans be(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,:
dinsdag 27 oktober n.m. 8 uur.
richt, dat zij die avond hopen op te
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813, i
1. Notulen vergadering 29 sept.'64.
voeren het blijspel: „Bezoek aan
Zwerver 2499).". • '
2. Ingekomen stukken.
een
kleine
planeet".
Voor Uw winterschotels
3.
Benoemingen,
ontslagen
enz.
De toneelvereniging „Op hoop van
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
4. Verkoop grond aan het Dennenzegen" zal op 21 november een
•Zondag, a.s.:-Zuster A.. Langeveld,:
pad
aan
het
P.E.N.
KLEINE KROCHT l
= naar; Café-Restaurant
TELEFOON 2432
tegenbezoek brengen aan Berchem,
5. Preadvies inzake het bij de raad •••• Gasthuishofje 27",''. telefoon 2791.
waar zal worden'opgevoerd het blijingediende rekwest d.d. 9 juni
spel: „Ik zeg toch zeker niks".
VERLOSKUNDIGE:
j
1964 van de heer J. G. de Jong,
Grote afslag
Zondag a.s.: Mejuffrouw. G. .Bokma,;
betreffende.de bestemming van
RIJKS-SUBSIDIE OF
Sophiaweg 3, telefoon -2816. -'- de grond onder en achter het
TOERISTENBELASTING?
Varkens- en Rundvlees
hotel „Marina" aan de Hogeweg.
DIERENARTS:
'~'•
De A.N.W.B. heeft de Regering
6. Verkoop ; van grond en verPA ARDEN VLEES:
Zondag."a.s.:;J. Westerman, Harten-;
Raadhuisplein l - Telef. 2820
voorgesteld, om een aantal gemeenlenen van financiële medewerlustlaan ."7, Blo'emendaal, telefoon '
ten in ons land in aanmerking te
king aan de woningbouwvereni(02500) 51555.,
Geopend van 10-6 uur. 's Maandags gesloten.
.brengen voor een ,recreatiesubsidic'.
ging „Eendracht Maakt Macht"
LAPPEN, v.a. '.
ƒ i,98 per 500 gram
De Bond heeft hierbij het oog op die
. voor de bouw van 34 eensge- APOTHEKEN:
M. LAPPEN
ƒ 2,50 per 500 gram
gemeenten,, die zich in het bijzonder
zinswoningei^ aan de, CelsiusM. ROSBIEF
ƒ 2,70 per 500 gram
vrij dag'30-okt. .
lenen voor . het vreemdelingenverstraat. ' ;
- '.
\ ' ' ' ' , • ' " ' Van zaterdag-24't.m.
na 6.30 'uur 's ;avonds: avond--nacht- •?
M. GEHAKT
ƒ 1,80 per 500 -gram
keer. Om dit „verkeer" in goede
7. Vaststelling vergoedingen' 'voor
dienst van 18.30-8 uur en" zondagsbanen te leiden zijn de gemeenten
het bijzonder onderwijs over '63.
POULET, v.a
/'1.70 per 500 gram
8. Wijziging verordening op de. dienst de Zeestraat apotheek,. ZeeZeker de moeite waard
: vaak genoodzaakt maatregelen te
v, .heffing^van. .ee.n.'ïbelastjng'.pp • straat ,71,. telefoon, 307:3,,..; -,-f-^-'.' j
HONDENBROOD
ƒ 0,50 per 500: gramr " /•treffen, die; hun "financiële, .krachten
is het om eens in onze zaak te komen kijken.
"ver
te
boven"gaan.
"~~"
toneelvertoningen' enz".'.*". • "". •
BLIKJE GOULASH of Ossestaartsoep .. ƒ 0,88
De Toeristcnbond doet de Rege9. Delegatie benoemingsbëvoegdOns bedrijf is namelijk een eindje uit het
ZWAN
of
UNOX
KEURPAK
ƒ
1,30
p.
st.
ring dit voorstel, omdat er — vooral
heid enz. gemeenteambtenaren.
winkelcentrum. Vandaar deze uitnodiging eens
Reparatie Inrichting
ECHTE BOEREN ZURE ZULT 250 gram ƒ '0,79 /
de laatste tijd — weer geluiden op10. Wijziging van diverse 'rechts-'
deze kant uit te komen.
;
van kunstgebitten'
gaan, om over te gaan tot het inpositieregelingen.
l
PAKJE
GESMOLTEN
VET
ƒ0,35'
U vindt bij ons een zeer grote en met zorg
voeren van een toeristenbelasting.
11. Verkoop grond t.b.v. de bouw
Geopend van 9-17 uur'
GOUDMERK KOFFIE
ƒ 1,42
uitgekozen collectie horloges.
Tegen het heffen van een dergelijke
van een coffeeshop" bij Hotel
... Zaterdag van 9-12 uur
belasting — veelal een toeslag op
Bouwes.
' 'i
Ook als U een horloge zoekt voor weinig geld,
HOGÊWEG., 58 - TEL. 4166
overnachtingskosten — heeft de
12. Verlenen medewerking ingeslaagt U bij ons uitstekend! .
A.N.W.B. ernstige bezwaren, omdat
volge art. 72 der l.o. wet t.b.v.
In elk geval koopt U een goed horloge.
dit niet billijk kan worden toegede aanschaffing van zonwerende
past.
PRIMA SERVICE EN GARANTIE.
jaloezieën enz. voor de WilhelDe enige toeristen, die „grijpBÜ feestklanken:
minaschool.
Wist U dat een. horloge, klokje of wekkertje een
LEFFERTS DRANKEN
baar" zijn, zijn de geregistreerden
13. Extra subsidie consultatiebureau
geweldig, mooi cadeau is?
Boul. de Favauge 10 - -Zandvoort - Tel. 4364
-voor alcoholisme.
'•
in hotels, pensions en kampeerterTelef. 2254
Telef. 2150
reinen. Het is n.l. in de praktijk
14. Rondvraag.
. • "
vrijwel onmogelijk om belasting te
innen van het z.g. „eendagsbezoek".
En het is dikwijls speciaal dit bepartijen, verenigingrs- en kaartavondjes,
zoek dat het treffen van maatregeHorloger
beschikken . \vij over een prettige en
len nodig maakt. Van de toeristen,
die overnachten in niet bij het BeKostverlorcnstraat 68 - Telef. 2071 .
drijfsschap Horeca bekende bedrijven, zoals gemeubileerde woningen, .
die na voorafgaande afspraak
flats en kamers, zal het eveneens
gratis beschikbaar is.
onmogelijk zijn om belasting te
innen. Dit acht de Bond /een discriminatie.
.
EIGEN REPARATIE-INRICHTING
GROTE DANSVLOER. PIANO AANWEZIG.
Voorts leert de ervaring, dat de
uitgerust met elcctronischc apparatuur.
opbrengst van een bcstemmingsCENTRALE VERWARMING.
bclasting vaak niet ten volle voor
Belt U ons eens en maak een afspraak
de betrokken bestemming wordt gebruikt. Bovendien vraagt de Bond
ter kennismaking.
zich af of er van een toeristenPRIMA CONSUMPTIES. NORMALE PRIJZEN.
belasting, na aftrek van de inningskostcn, nog- wel voldoende overblijft
voor het doel, waarvoor het is beSTOFFEERDER
stemd.
INTERIEURVERZORGER
De Toeristenbond heeft alle be-.
grip voor de moeilijke situatie,
Specialist in klassieke meubelstoffering
waarin sommige gemeenten zich als
gevolg van dit vreemdelingenverBREDERODESTR. 30, ZANDVOORT
keer -bevinden. De Bond meent dat
Telefoon (02507) 4973
een betere oplossing dan het heffen
van een toeristenbelasting gevonden
HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE,, voor een prfls.v
Grote collectie meubelstoffen
kan worden in een rijkssubsidie.
die:ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ4795,— tot ƒ4995,—.
Dit toekennen van "voorrechten aan
bepaalde gemeenten is niets bijzonUIT VOORRAAD LEVERBAAR.
dcrs. Het gebeurt al vele jaren in
Vraagt
een
gratis^prôefrit
en óók U zult,enthousiast zijn. - ,
het kader van het industriespreiGrote Krocht 20a
dingsbeleid.
Hoofddealer • voor' Zandvoort en .omgeving:,,
^ -; _.::; ....... .- ,t
1
DE DROOM VAN IEDER MEISJE!
v ,o;
Wrj komen op dit belangrijke onLeverancier alle ziekenfondsen.
t- ï:
derwerp in een van onze volgende
Automóbielbedrijf
Jac.*
Versteege
&
Zn
nummers uitvoerig terug.
Brushed Nylon nachthemd
J
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2^23 '
' *"
van 2 tot 12 jaar
MET KERSTMIS
K. J. C. „NOORD"
Dank zij onze technische kennis en vakkundige, service' afdeling
BLOEIENDE BOLLEN
De stand in oktober is:
HELANCA STRETCH SKIBROEKEN .
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedryfszeker.
IN HUIS?
1. Mevr. Luiten
10409 .
• 2. Mevr. Draijar
10395
U
kunt
ze
nu
nog
opzetten!
Draion jurkjes en pakjes
• 3. Mevr. van, Norden 9867
Wij leveren U gaarne narcis4." H. Bol
9799
Duet nylons / 1,98, U spaart, terwijl U koopt,
sen, croqussen, tulpen, hyaop ieder paar zit een 15 cent zegel.
BELHAMELS GEARRESTEERD
cinthen, paper-whites.
Zondagmiddag waarschuwde een
Ook voor tuincultuur.
bewoonster van het de Favaugeplein
Wij vragen Uw speciale aande politie, dat een.aantal jongelui
dacht voor cnze leuk opgebezig was de op de Boulevard
maakte BLOEMSTUKJES.
staande banken, naar de Rotonde te
slepen om deze over het hek heen
Haltestraat 59
op het ruim vier meter lager geleBloemenhuis
A.H.V.d.
Mey
Voorzorgzcgels - Contantzegels
gen strand te werpen.
HALTESTRAAT 65
TELEFOON 2060
Daar dit een eigenaardige bezigheid was, waarvan de politie terecht
Elke dag verse» bloemen l
de humor ontging, wrd een onderWij bieden ze U in vele variëteiten l
zoek ingesteld. Inderdaad bleek de
waarschuwing juist. Reeds twee banVoor Uw drukwerk;
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaalken lagen gedeeltelijk vernield op
adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
het strand. Terzake van opzettelijke
Heden ontvangen: Bloeiende VIOOLPLANTEN.
vernieling werden daarop aangehouThorbeckestraatj 1, tegenover Hotel Bouwes
Drukkerij Van Petegem & Zn.
den een 17 jarige straatmaker, een
Bediening, prys en kwaliteit, stemt ieder tot
Grote1 sortering .PANTOFFELS .
„,
17 jarige machine-bankwerker en
Kerkstraat 28 Telefoon 2793
tevrcdenheid!
Ziet onze etalage!
een 16 jarige; metselaar, die allen
bleken te wonen in Zandvoort.
HALTESTRAAT 23 - TELEFOON 2159

Zandvoortse Groente- en Fruithal

Slagerij «La Viande»

JUda

Uw

gezellige zaal,

Een echte

E. van der Linden

'(Vl.Ar';-

•'

."...

..

...

.

..-(S.

. ;.

~••

-<••-

«

NOTTEN

VOOR SCHOENEN:

N.V. VAN STEIJN's
SCHOENHANDEL

,-.

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ %

•-.'>-'';sr.*f' .-'-'•. ^ï«,'J-'f •*;'«; cv.'.. '' cV

'tf;

' ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

***•3R<
**BROKMEiER"

U ziet
alles
f
op z n best
met PHILIPS TELEVISIE

Dé speciaalzaak in w|]nen en gedistilleerd

A° isge

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT

l

Zandvóortselaan 167 , - Tel. 40270

Vraagt naar onze speciale wtinaanbiedingen!

Vragen. Uw kinderen om

i;

SPELDJES
Koopt dan Uw -wijnen, bier,
..;,-. limonade enz. bij

Slijterij
HAMERS

Kostverlorenstraat 34
Bij fecstklanken: '
. LEPFERTS DRANKEN
Teléf. 2254
Telef. 2150

Onze langjarige ervaring verzekert U eeni •
prima> servicu.
Bestel heden by ons .uw nieuwste
'•"
PHILIPS TELEVISIE.
PHILIPS TELEVISIE 48 cm. beeld v.a. ƒ 728,~• of = ƒ 7,50 per-week• na• de eerste betaling.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm. beeid vanaf ƒ898,•'•• of ƒ 9,50- per week na de eerste betaling.
PHILIPS RADIO. PHILIPS BANDRECORDERS,
Grote, sortering, uit voorraad .leverbaar!,.

•• PHILIPS-nieuwste-PORTABLE : .
RADIO-GRAMOFOON ƒ 199,Uw oude radio en televisie hebben inrnilwaarde!
- Wij regelen desgewenst óp prettige wijze de betaling
en luisteren?
..s.,
. .. met^ü.t Komt'-U eens
•~, kijken
..; " ;."' , Vraagt bij ons inlichtingen.
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio; en'Televisie.
, : . - - • . ' :. PHILIPS SPECIALIST

F.H.PENAAT

Kostverlorenstr. 7 - Zandvoort - Tel. 02507-2534

«LEBRU»
HET ADRES VOOR U!" "
HEEFT U EEN SUèDE OF NAPPAJAS JE
'i NODIG,.!komt;YU dan vrijblijvend eens bij ons
langs, ,wij geven U hierover gaarne onze inlich. tingen.
.
;
•••
. ,.. •••'•
Verder hebben wij 'nog een gróte" voorraad dames"
en. kindermaillots, elleboog en kniebeschermers,
süèdè en nappa knopen, losse stukken nappa. en'
suède.. Leuke,jsuède.^herenyesten. Dames nappa~
spencers. School en reistassen.
;
Prima kousen voor slechts ƒ 0,89.

«LEBRU.
POSTSTEAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

De gezellige dameskapsalon met uitzicht op zee!
In binnen-;én buitenland erkend met de hoogste
onderscheidingen. Specialisten in haarverven!
OOKxUW-ApRES ypOR: Knippen,-"KleurspoeT
ling; Blonderen, '.Verven, én,Permanent. _ • " • • ' = •
Onovertrefbare aanbieding wassen en watergolf.
Gediplomeerd'personeel " -" • • •,;•
Steeds de nieuwste en,meest moderne, coiffures.

BOULEVARD DE FAVAUGE 10 (N.-Boulevard)
TEL. (02507) 4361 - ZANDVOORT
•

Kip of wild bestellen
even 2358 bellen!
Braadkuikens
ƒ 2,25 p. '/. kg.
:
Piepkuikens . . . . . . ƒ 2,25 p. >/a
kg.
. Braadstukken .... ƒ 2,50 • p.. l/t kg.
Soepkippen
ƒ 1,75 p. »/a kg.
•
Soeppoulet
ƒ 1,75 p. Vz kg.
WILDE EENDEN, vanaf ƒ3,- p. st.
-.-;,;./•;.-., TAMNGEN, vanaf . . . . ƒ2,- p. st.1"
'.'•
:::. • -Fazanten - Hazen - Duinkon\jnen
..EIEREN ZO VAN DE. BOER:
r.Qrote .id.yoor ƒ1,55.
Kleine 10 stuks ƒ1,15
£
rr.'r—i-NU, VERSE KIP AAN 'T' SPIT1
Speciale aanbieding t.m. 24 oktober:
BRAADPOULAUDES v.a. 1400 gr.

f ^1,98 per V2 kg.
: • "'.".: ". .

(Speciaal gemest).

POELIERSBEDRIJF
CAS VAN BENTEN
:

'Stationsstraat 2A - Zandvoort •-' Telef. 2358'
-.:
's Maandags de gehele dag gesloten!

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN."
Uitslagen zaterdag 17 oktober:
Zandvoortm. - V.E.W.
3-1
De overige wedstrijden werden
afgelast.
Uitslagen zondag 18 oktober:
Celeritudo - Zandvoortm.
alg.
Zandvoortm. 2 - W.S.V.'SO 2 0-0
.D.C.O. .3 - Zandvoortm. 4
4-0
D.S.B. 4 - Zandvoortm. 5 0-11
Nw.Vennep 3 - Zandvoortm. 6 afg.
Zandvoortm. 7 - Schoten 8 5-3
T.Z.B. 5 - Zandvoortm. 9
5-2
Zandv.m. 10 - Vogelenzang 5 13-1'
Intcrr. j uniorenkompetitie:
Purmersteijn - Zandvoortm. 0-3
Junioren:1
Zandvoortm. b' - H.F.C, b
2-2
..i Zandvoortm.. c - T.H.B, a
5-0
u Zandvoortm,,d>- Ripperda b. 6-1
••-.Alliance b - Zandvoortm. e - afg.
programma zaterdag ,24 .oktober:
",. VI. en Vaard.-Zandv.in."15.30u.
8/Kinheim 3 - Zandv.m. 2 15.30 u.
Adspiranten:
42. D.S.S , a - Zandv.m. a 15.15 u.
54. Zandv.m. b - H.B.C, b 15.30 u.
71. Zandv.m.'c - Vogelenz.a 15.15 u.
90. E.D.O. £ - Zandv.m. d 15.15 u.
102. Zandv.m. e - Kenn.land c 15 u.
Pupillen:
160. Ripperda a - Zandv.m. a 15 u.
171.' Zandv.m. b - De Brug a 14.30 u.
175. Zandv.m.d-- R.C.H, c 14.30 u.
176. D.I.O. b - Zandv.m. c . 15.15 u.
179. E.D.O. d - Zandv.m. e. 15.15 u:
183. E.D.O. e - Zandv.m. f 15.15 u.
Programma zondag 25 oktober:
'Celeritudo - Zandv.m. 14.30 u.
• 8. Zandv.m. 3 - I.E.V. 2 12.30 u.
28. H.F.C. 4 - Zandv.m. 4 9.45 u.
70: H.B.C 6 - Zandvoortm. 5 12 u.
80. Zandv.m. 6 - D.S.K. 3 9.45 u.
95. D.S.S. 5 - Zandvoortm. 7 12 u.
122. Sp.vogels 5 - Zandv.m. 10 12 u.
Interr. juniorenkompetitie:
' Zandvoortm. - U.V.V.
12 u.
Junioren:
;
139. Zandv.m. d - H.F.C, e 9.45 u.
•145. Zandv.m. e - H.F.C, f 9.45 u.
/

i

i

.en let

„Ik kijk
scherp
naar
de prijs...

terdege

op de
kwaliteit!"

wuste
telt voor twee!
Van lage prijzen alléén.. .daar komt de moderne huisvrouw niet meer van onder de indruk. De laagste prijs voor
de beste kwaliteit, daar gaat het haar om. Wees óók prijs- en kwaliteitsbewust: kom óók naaf Albert Heijn.
Het begin is deze week alweer goed, met die fijne Delicata-Repen. Dat is kwaliteit. Dat is een lage prijs!
s

l

Fijnste Delicata
kwaliteit

"'lenictToorinn-v

VOOR HEN DIE DAMMEN
Zowel de eerste als de tweede
uitwedstrijd tegen . respectievelijk
B.D.C.-V1 en V.K.D. l zijn verloren
gegaan en wel met 7-13 en met 8-12.
Vooral tegen V.K.D. l was het wel
een teleurstelling. Lange tijd zag
het er naar uit dat wij met 12-8
zouden winnen, maar ja, de zenuwen spelen ook nog mee. Er is nog
;
niets verloren, want we hebben nog
tien wedstrijden te goed.
Hier nog enkele uitslagen:
J. Schuiten - F. van Beem 1-1
P. Versteege - C. Draijer sr. 2-0
. J. Ovaa - M. Weber
2-0
Th. ter Wolbeek - M. Klatser 0-2
F. van Beem - J. van Dijk 2-0
E. Fransen - L. J. v.d. Werff 0-2
K.J.C. „ZANDVOORT"
Woensdag j.l. werd de derde
ronde voor het clubkampioenschap
gespeeld. De stand luidt thans:
1. J. Paternotte; 2. A. Koning; 3. C.
Terol; 4. C. van 't Koff.

KWHTFSer=---___T

AH-Erwfensoep AO
met worst

1/1 blik

^^P^JJ

AH-Rookworst

'

Z.S.vr „ZANDVOORTMEEUWEN'*
Afd. Handbal
Uitslagen zondag 18 oktober:
Hr. sen.: De Bunkert 2 - Z.M.l 8-12
Z.M:'2 - De Bunkert 3
8-6
Dames sen.: Z.M. - Concordia 2 6-2
Hr. jun.: ,De Blinkert - Z.M. 9-3
Dames jun.: Z.M. l - Odtn 2-10
Z.M. 2 - De Blinkert 3
4-6
Jongens: Concordia l - Z.M afg.
Meisjes: Z.M. l - I.E.V. l
8-7
.
Z.M. 2 - Umond 4
4-1
Programma zondag 25 oktober:
Hr. sen.: Umond 3 - Z.M. l 15.10 u.
Rapiditas 3 - Z.M. 2
10 u.
Dames sen.: F.speed 2 - Z.M. 15 u.
Hr. jun.: -Z.M. - Umond 2
12 u.
Dames jun.: Z.M. l - Rapiditas 13 u.
Z.M. 2 - Concordia
14 u.
Jongens: Z.M. - Atlas
14u.
Meisjes: Odin l - Z.M. l
11.10 u.
. Z.M. 2 - F. Speed l
13 u.

UIJKE

.

vacuum-verpakt

1

250 gram

BUTTERSCOTCHI

Choc. Repen Zuurkoolspek 70
^ Wile Bloem
69
8
9
HtssiGcreng I?
89
250 gram

W

W

NU ^^ftVOOR

CDU is 39 et per 100 gram fijne Delicata chocolade)

melk, puur,
mokka,
extra bitter

NU

hazelnoot,
sinaasappel'
hazelnoot

NU

Hele Augurken
zoetzuur

Nu alle Perla-koffies ook
in MELITTA-maling!

LITERPOT nu

blik, hele moot 73

Tonijn StarKist

lekwaUtcU pakSOOgr. nu 1.-

Appelmoes . . .- .........
Sperziebonen
..........

i/iw.k 55
i/ibiik 68

ChOC» Hagel mclkofpuur . . . . pak 500 gram 1.

Bruine Bonen nieuwe oogst! . . . soogram 69
Windsor Theezakjes Nieuw i . . . . fift
groenrocrk, Java-Sumatra-melange doos 20 stuks (a 4 koppen) öö
PalC mcdiumdry
KANTEN
KLAAR

Muziekschool „MUSETTE"
Lucellestraat 66(1) - Amsterdam-\Vest

Geeft accordeon en gitaarlessen

Privé- en clubverband.
Tel. 020 - 162714, of Zandvoort 2760 (na 7 uur).

petnesS?5

PER

De Melitta-fans ziea hun wensen vervuld.
Albert Heijn heeft zoveel extra koelraolens
voor Melitta-maling geïnstalleerd dat nu het
HELE Perla-Koffic-assortiment ook in poeder'fijne, zuinige Melitta-maling verkrijgbaar
is. Let u vooral op dit merk! Het staat op ieder
vacuumblik Perla-koffie Melitta-maling!

maling

Perlade Colombia
Perla Americana
Perla Robusta C.;,"•' vocuumblllc
250 gram
17°
vacuumblik250gr.

nu ook in Melitta-malinff

nu ook in Mclitta-maling

!/

nu ook in Melitta-maling
Alleen bij Albert Heijn, ie Mclitla-kofficspeclalist.

VRAAG IN DE AH-WINKCL DE NIEUWE CATALOGUS VAN DE PREMIE-VAN-DE-MAAND CLUB.

,

Wees prijsbewust.. .kom ook naar

Heijn
Dierenverzorging en
E.H.B.O. aan Dieren

ACCORDEON-TESTCURSUS,

drie maanden gratis accordeon
mee naar huis!

......

Pannekoekmeei

AUcen.water toevoegen
In een handomdraai 12 pannckoekjcs

POLITIE SUCCESSEN
BIJ HERFSTRIT
i
V-Naast een:'- redelijke klassering
yan : verschillende "deelnemende
teams, boekte de Zandvoortse politie enkele fraaie successen tijdens
de door de Amsterdamse Politie
gymnastiek en . Sportvereniging
(A.P.G.S.) uitgeschreven herfstrit.
In de motor met zijspanklasse
behaalde .het team J. Pppkema-H.
de Hoop een tweede prijs met 400
strafpunten, in de autoklasse legde
het duo J. Post-N. Paap beslag op
de 15de prijs met 412 strafpunten.

, ,

••m

k

Over bovengenoemd onderwerp zal
Dr. J. P. WESTERMAN, dierenarts te
Bloemendaal, Hartelustiaan 7, te zijnen
huize een cursus leiden.

Inl. secr. Dierenbescherming,
Zandv.laan 52, tel, .4561.

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p. kg. Lood en zink
70 et.; roodkopcr ƒ2,-; Geel koper ƒ1,40, alles
per kg. Verder: kranten, karton, taptft, gewatt.
deken, veren bedden, geysers, baden, haarden, tegen de hoogste waarde!
Wij rijden elke dag in Zandvoort.
Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

Electro-Radio
Technisch Bureau

RADIO EN TELEVISIE

PHILIPS - ERRES - BLAUPUNKT
HUUR Philips-TELEVISIE
ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel voor ƒ 25,95 per maand,
Kolombreedte 41 m.m. zonder vooruitbetaling
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m maar met recht van koop.
Morgen, al bij U thuis? Bel
Kolombreedte 54 mm.
dan vóór 6 uur 020-249767
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m en 's avonds 02964 - 18664
pagina 2
22 et. p. m.m,
pagina l
42 et. p. m.m WILT U eens 6 minuten
Liefdadigh.adv. 40%> red. kostelijk lachen?
Bij contract belangr. kort, Nog steeds hebben wij
voorradig
het
Premie
Langspeel plaatje van Frater (Wim) Venantius (Sonneveld) voor slechts ƒ1,95
bij aankoop van ƒ 5,—
grammofoonplaten.
DISCOTARIA
SCHQONHEDDSThorbeckestraaf. 15
SPÉCIAMSTE
Jongedame, 25 jr., zoekt
Pedicure - Manicure
een SLAAPK. met kookMassage
gel. in Z.vrt of omgev.
ZEESTRAAT 33
(Werkt in Zandvoort). Tel.
Afspr. via telef. 2943
5006, Kerkstraat 36,
Behandeling bij U aan hui
Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle marken.

Koelkasten - Stofzuigers

Betaling desgewenst in overleg

Vakkundige en sneUe REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

ZIET ONZE SHOWROOM

CHIQUE! APART! ELEGANT!
DENDERENDE NIEUWE

SHOWMANTELS
(Najaar- en Wintermode 1964/1965)
o.a. met royale edel bontkragen als:
Persianer,
Indisch
Lam,
Nertz,

AMANDABALKE
Voetkundige

Tandarts
Heideman

maandag 2 november

Afwezig

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3652.
MEISJES GEVRAAGD
voor Plastic industrie.
Korthof, Zuiderstraat 13a
GEVRAAGD in wijnhandel: een FLINKE JUFFROUW voor de verkoop
en lichte administratie.
Leeftijd 25-30 jaar. Br. no.
12-3 bureau v.d. blad.
OOK VOOR scheerapparaten
(Philips-Remington),
Koffiemolens,
Mixers,
Strijkijzers, Infraphülampen, Straalkachels, Gloeilampen enz. enz.
DISCOTARIA
Thorbeckestraat 15

Bert geeft de
hoogste Waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ctTapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et., lood 62
et, zink 55 et. Alles p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!
Geen valse inruilprijzen
waarmee
de werkelijke
prijs van een T.V. eerst
verhoogd is. Bij ons direkte
lage prijzen zonder omhaal. Pracht Duitse T.V.
59 cm. Super v.a. / 698,-,
in Salonmeubel ƒ 898,—.
Ook op gem. betaling en
event. zonder aanbetaling.
DISCOTARIA
Thorbackestraat. 15
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40 jaar geleden werd de Wereldspaardag ingesteld, die
later zou uitgroeien tot Wereldspaarweek. In alle landen wordt dit
jaarlijkse evenement op feestelijke wijze gevierd, zo ook door de
Nutsspaarbank Haarlem, leder die gedurende de Wereldspaarweek
*>
VAN 26 t/m 30 OKTOBER
een inleg doet bij een der kantoren van de Nutsspaarbank Haarlem,
ontvangt een exemplaar van de in kleuren uigevoerde
SPAARBANKKALENDER 1965
met ee'n viertal prachtige natuurtaferelen, gewijd aan het werk van de
Bloemendaalse Bioloog Dr. Jac. P. Thijsse.
Ga dus in de Wereldspaarweek naar de
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WERKSTER GEVRAAGD
Restaurant ZOMERLUST,
Kosterstraat 5.
Ie klas Converter inbouwen in Uw T.V. kost bij
ons ƒ 90,—. Antenne plaatsen voor het 2e net ƒ 70,-.
REM antenne 4 elementen
om zelf te plaatsen ƒ 15,-.
2e net antenne om zelf te
plaatsen ƒ22,50. 15 elements
DISCOTARIA
Thorbeckestraat 15
TE KOOP: Huisk. ameubl.
in pr. st. Zeer billijk,
's avonds te bez. tussen
6-8 uur, zaterdag en zondag gen. dag. Kostverlorenstraat 62a.
In het voorjaar betaalt U,
als U nu uw wasmachine
of combinatie koopt!
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
W O N I N G R U I L
Aangeb. bovenhuis, 4 kam.
Dadk., keuken en gr. zolder, Dr. C. A. Gerkestr.
3evr.: benedenwoning, 4
rtamers, of vrij huis. Br.
no. 21-10 bureau v.d. blad.

Café Oomstee

Huur nu uw wasmachine
vanaf ƒ 9,— per maand
met recht van koop.
Géén vooruitbetaling.
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
Voor tijdelijk gevraagd:
MEISJE of WERKSTER.
Vtevr. Kraaykamp, Weserparkstraat 12, tel. 4204.

(mannequin)
Kleine Houtstraat 24 -'Haarlem

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

Voor alle
verzekeringen

NUTSSPAARBANK

ZANDVOORT: Grote Krocht 38
Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3

Bij de GEMEENTELIJKE DIENST VOOR
SOCIALE ZAKEN te Zandvoort, kan per l
december 1964 worden geplaatst een '

steno-typiste
tevens voor lichte kantoorwerkzaamheden.

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ. RINKEL '
Raadhuisplein l - Telef. 2820

De aanstelling zal naar gelang van bekwaamheid
geschieden in de rang van schrijver of klerk.
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen zo
spoedig mogelijk te richten aan de directeur van
sociale zaken te Zandvoort.

De man met de 5 paspoorten
14 jaar.

Zandvoortse Folklore vereniging „DE WURF"

ZONDAGMIDDAG - 2.30 UUR

Bezoekt op DONDERDAG 29 OKTOBER onze

Omar, de woestijnhavik
Alle leeftijden.

Onze voorzitter, de heer J. J. Gebe zal zijn
opnieuw uitgebreide collectie dia's vertonen
over het
STRAND- EN BOULEVARD LEVEN
IN VROEGER TIJDEN.

The Coca-Cola Export Corporation
Depot Zandvoort, vraagt

mannelijke kracht

Vrijdag 23, maandag 26, dinsdag 27, woensdag
28 en donderdag 29 okt. GEEN voorstellingen.

*Teé 2550

Kaarten verkrijgbaar aan de zaal. Aanvang 8 u.
WURF-AVONDEN: Leerzaam en interessant.

voor los- en laadwerkzaamheden.
in vaste dienst. Min. leeftijd 18 jaar.

Heeft UT
Al eens kennis gemaakt met onze eigen fabrikaat
rauwe rookworst
.50 et. per 100 gram
leverworst
'
30 et. per 100 gram
gekookte worst
44 et. per 100 gram
Slagerij D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees..
Ruim gesorteerd in fy'ne vleeswaren.

13, Zandvoort.

Dansen

,De Schelp' Zandvoort

Bijverdienste

Comestibles
P. SCHAAP, Haltestra
Haltestraat 3G, zoekt voor directe
indiensttreding:

GEOPEND' VRIJDAG,
ZATERDAG* ZONDAGMIDDAG.

noodhulp voor de zaterdag
voor het bijvullen van onze winkel
en andere kleine werkzaamheden.
Soll. te richten aan de zaak of per telefoon 2215.

's Zomers buiten,
's winters binnen!
Voor al Uw schilderwerk aan
plafonds, muren, houtwerk
enz. Uitvoering in kalkmat,
zijdeglans, hoogglans.

ledere zondagavond:

Slagerij D. BOON

twistwedstr ijden

SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

mi.

eerrnéérvvlees en betaairninder
Slagerij Burger verlaagt dé vleesprijzen

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
; Ook plastiekverwerking.
VERF GEEFT FLEUR!

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

J. van den Bos

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2.151

ZATERDAG 24:'en ZONDAG 25 OKT. 8 UUR:

DIA-AVOND

Aanmelden: Haarlemmerstraat

Telef. 2129

MONOPOLÏ

eerste winkeljuffrouw
met het vak bekend.

'N GOED BED
BEHOEFT GEEN KRANS!

Bij ons gevraagd,
Altijd geslaagd!
Want op rookgebied,
Is favoriet:

Enige zter fraaie bontmantels
(In lang, kort en 7/8 modellen)'
en Tweedmantels
f 00% service! Schrif. garantie l

MEVR. J. COLLEWIJN

Woninginrichting
HEEMEIJEH
Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.

RUILBEURS
Woensdag 28 oktober a.s.
•een ruilbeurs. Daarna
iveer elke woensdag vanaf
uur in het jeugdhuis.

DE JUIST€ VERLICHTING

-

TE KOOP:
Airdale Terriërs
Dwergpoedeltjcs
Middelslagpoedels
Dwergpinchertjes
Cocker Spaniels
Show-shows
Pokingeesjes
Schotse Collies
Oeverstraat 60 - Tilburi
Telef. 04250 - 20854

Zeestraat 62 - Telef. 22G3

jbifaiieirr...

JAAR WERELDSPAARDAG

't Qevertje

TE KOOP GEVRAAGD:
TAFELBILJART. Br. met
opg. van grootte en prijs
REKLAME-AANBIEDING
Zig-zag Naaimachine ƒ235. nr. 22-10 bureau v.d. blad.
N A A I M A C H I N E S KOOP NU een nieuwe
Reparatie, taxatie, inruil. üADIO a;.s Uw oude gePrachtig
W. Drajjerstr. 12, Tel. 3751 Dreken heeft.
Duits toestel, merk SaalWERKSTER. GEVRAAGD jurg: in fraaie moderne
4 ocht. p.\v. van 9-12 uur. aouten kast, voor slechts
Mevr. Nanninga, Kostver- ƒ 198,—. Kom luisteren, dat
lorenstraat 64, Telef. 2179.
zegt U alles.
• DISCOTARIA
RUIL OF KOOPRUIL
Thorbeckestraat 15
Amsterdam - Zandvoort
Aangeb.: moderne 3 kam. TE KOOP : WOONHUIS,
woning m. douche enz. in bev. beneden: l gr. kam.,
centrum van Amsterdam. keuken, toilet. Boven: 2
Gevr. iets derg. of groter gr. kam., l kl. kam., keute Zvrt. Genegen bij ruil sen, toilet. Wordt leeg opevent. fin. offers te ge- ;eleverd. Br. no. 12-4 bur.
troostcn. Br. no. 16-9 bur. van dit blad.
van dit blad.
ledere vrijdag gekookte en
:ebakken mosselen

EWK

65«* e.h.

T.V. VERHUUR,
ANTENNE VERHUUR
Antennebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

HUIS TE KOOP GEVE.
door Zandv. ingezetene.
Br. no. 20-10 bur. v.d. blad

Blauwvos.
Petlt
Gris,
enz. enz.

woninginrichtuig
BildercUJkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Weekendreklame 100 gr. Ham en 100 gr. Saks
500 gr.
„
„
„
750 gr.
„

Geld. Schouderkarbonade
Ribkarbonade
Haaskarbonade
Varkensfilet
Riblappen
doorr. Runderlappen

250 gr. Biefstuk

botermals

500 gr. Vetspek
2 blik gS±, Sardines

2,88
2,98
3,19
3,98
4,98
3,98

van ƒ 1,04 NU

0,79

WOENSDAG WEER
EXTRA KOOPJES!
500 gr. Hcerlük Gehakt ƒ 1,50
250 gr. Biefstuk Tartaar ƒ1,50
l kilo Runderlappen
ƒ4,—
300 gr. stukjes vlees
ƒ1,50
100 gr. Cervelaat
ƒ 0,49
100 gr. Parisien
ƒ0,49

2,49
0,98
0,69

Ge br. BURGER

Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 -.

HALTESTRAAT 3

2150

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan
RUNDERLAPPEN vanaf ƒ 2,75 per 500 gram

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL,
Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden
BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

VAMOR AtJTO-MOTORRIJSCHOOL

,£. l.
;

Zandvoorts enige volledige
rijschool
N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.

VOOR DB BOTERHAM:
100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork . . . . 95 et.
l blikje Weenso'.vorst
98 et.
250 gr. Gelderse gekookte worst
95 et.
100 gr. ham en 100 gr. boterhamworst .. ƒ 1,00
100 gr. ontbijtspek en 100 gr. gekookte worst 90 et.

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et.; kranten 8 et.; plat karton 4 et.;
tijds"hr. 7 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2.10 et.;
geelkoper 140 et: aluminium 80 et.;
lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
Wy zqn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bfl
geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419
GARAGE

7 soorten
veilige electrische dekens
Bekende merken, o.a.
ERRES - INVENTUM - HATEMA - ERIK
Vindt U bij:

. Zandvoort - Kerkplein - Telef. 3430
• Haarlem - Jansweg - Telef. 14329

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21

-

Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Ziet onze showroom!

VRIJBLIJVEND DEMONSTRATIE AAN HUIS!

Voor kinderfeestjes,
bruiloften en partijen
hebben wij een leuke en grote sortering

feestartikelen
o.a. mutsen, toeters, feestneuzen, maskers,
serpentines enz.
Ook voor al Uw schoolbenodigdheden:
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
TOLWEG 18 - TELEF. 4321

R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
Uitslagen zondag 18 oktober:
T.Z.B. - VI. Vogels .
1-3
T.Z.B. 2 - D.S.K. 2
4-4
Hfd. Boys 3 - T.Z.B. 3
2-4
T.Z.B. 5 - Zandvoortm. 9
5-2
D.S.K. 6 - T.Z.B. 6
0-11
De overige wedstrijden werden
afgelast.
Programma zaterdag 24 oktober:
T.H.B. 'adsp. a - Ï.Z.B, a
14 u.
T.Z.B. adsp. c - H.F.C, i'
15 u.
H.B.C. pup. c - T.Z.B, a
15 u.
Programma zondag 25 oktober:.
T.Z.B. - Nieuw Vennep 14.30 u.
E.D.O. 5 - T.Z.B. 2
12 u.
T.Z.B. 4 - E.H.S. 7
12 u.
T.Z.B. 5 - Heemstede 5
12 u.
D.S.O.V. 5 - T.Z.B. 6
12 u.
T.Z.B. - Vliegende Vogels
1-3
In tegenstelling tot vorige week
heeft T.Z.B. een redelijk goede wedstrijd gespeeld, alhoewel ons team
een nederlaag te slikken kreeg tegen
een beter en vlotter kombinerend
VI. Vogels. De taktische fout van
vorige week indachtig, zette T.Z.B.
VI. Vogels onder zware druk en met
enig kunst en vliegwerk wist de
tegenpartij het. doel schoon te houden. Na 15 minuten was dit overwicht grotendeels weggeëbd en ontspon zich een interessante strijd om
het bezit van het middenveld. VI.
Vogels toonde zich iets doortastender en scoorde na 'n half uur spelen het eerste doelpunt, 0-1. 10-min.
voor rust wist-T.Z.B. terug te komen door een waarlijk groots afstandsschot van K. Heiligers, 1-1.
Na rust is T.Z.B, overwegend sterker
geweest, maar het team wist zijn
overwicht niet uit te drukken in
een doelpunt, dat mede gelegen was
in het feit, dat onze voorhoede een
groot gebrek aan schotvaardigheid
ten toon spreidde. Wat de onzen
nalieten, deed VI. Vogels, n.l. doelpunten maken. De grotere schotvaardigheid van VI. Vogels bleek
uit de twee doelpunten die ze wisten te maken, 1-3.
Jammer, dat we deze wedstrijd
niet in een overwinning hebben
kunnen omzetten, maar gezien het
vertoonde spel behoeven we echt
niet bij de pakken neer te zitten en
ligt een overwinning tegen NieuwVennep a.s. zondag in het verschiet.
CURSUS DIEREN-E.H.B.O.
De Vereniging voor het welzijn
der dieren te Zandvoort, onderafdeling van de Nederlandse Vereniging
voor dierenbescherming, zal de komende v/intermaanden een cursus
dierenverzorging en E.H.B.O. voor
dieren gaan organiseren welke zal
worden gegeven dcor en ten huize
van de dierenarts J. Westerman,
Hartenlustlaan 7 te Bloemendaal.
Deze cursus zal begin november
starten en belangstellenden ervoor
wordsn verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven bij het secretariaat van de Zandvoortse vereniging
Zandvoortselaan 52, telefoon 4561.
BEJAARDENSOCIÜTEIT
„VOOR ANKER"
Het was van opa Hamers, trouw
en toegewijd lid van „Voor Anker",
een aardige gedachte om op de
sociëteitsmiddag van woensdag j.l.
alle ruim 80 aanwezigen te onthalen
op koffie met het traditionele beschuitje met muisjes, zulks ter gelegenheid van de geboorte van zijn
28ste (achtentwintigste!) kleinkind.
Op deze extra genoeg'lijke middag
hebben de bejaarden, waarvan velen
ook ettelijke malen grootmoeder of
grootvader zijn, een hartelijk proficiat op de pasgeborene uitgebracht.

l l-- ' "
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Najaarsvergadering Z.R.B.
In het Gemeenschapshuis hield de
Zandvoortse reddingsbrigade vrijdagavond j.l. de jaarlijkse najaarsvergadering, onder leiding van
voorzitter J. G. Bisenberger. Er was
een zeer grote opkomst van de
leden.
De voorzitter moest in zijn openingswoord helaas vaststellen, dat
Zandvoort dit seizoen drie doden
tengevolge van het baden en zwemmen in zee te betreuren heeft.
Daartegenover is het verheugend
te mogen constateren, dat door het
optreden van de Brigade eraan kon
worden meegewerkt, dat 12 personen van een verdrinkingsdood
konden worden gered.
De aktiviteiten waren in de afgelopen zomer-mede door het fraaie
weer en het drukke strandbezoek
bijzonder groot. Er werd door de
leden uitstekend gepost en gepatrouilleerd.
Bij de roeiwedstrijden in Katwijk
wist men een tweede prijs te behalen en vele leden bekwaamden
zich in het reddend zwemmen. Het
gevolg van een en ander was, dat
ruim twintig leden het jeugdbrevet
of het strandwachtersdiploma A
of B wisten te behalen.
Daar vrijwel alom de mening
blijkt te bestaan, dat alleen in de
politiepost aan de Rotonde op het
strand zoek geraakte kinderen worden gebracht, wees de voorzitter
erop, dat in de post „Piet Oud" op
het Noorderstrand 149 kinderen
werden gebracht, die aan de gelukkige ouders konden worden teruggegeven en in de oost „Ernst Brokmeijer" op het zuiderstrand 187.
Voorts werden in noord 48, in zuid
71 en in de post in de Rotonde 2
ongevallen behandeld.
Het bestuur wekte op tot deelname aan het oefenuur in Stoop's
bad op dinsdagavond. Daar de waarborgsom sterk verhoogd werd, zal
getracht worden of ook andere briSUPPORTERS VERENIGING
„GEEL-BLAUW"
Tijdens een vrij druk bezochte
vergadering van de Zandvoortse
supportersvereniging „Geel-Blauw'
is uitvoerig gediscussieerd over een
voorstel van het bestuur, om wegens de steeds minder wordende
belangstelling voor de vereniging,
tot opheffing over te gaan.
Voorzitter E. Kerkman wees erop,
dat in verband hiermede en tevens
gelet op de hoge kosten aan de verenigingsaktiviteiten verbonden, het
bestuur het niet langer verantwoord
achtte, de werkzaamheden voort te
zetten.
Tot grote verrassing van het bestuur bleken de aanwezigen echter
niets voor dit voorstel te voelen.
Men wees daarbij onder andere op
de nog zeer goede financiële positie
van de vereniging en verzocht dan
ook het bestuur, met tot ontbinding
over te gaan, omdat de supportersvereniging veel nuttig werk verricht en in de toekomst nog kan
verrichten.
Na enige discussie besloot men de
aktiviteiten voort te zetten, waarbij
het bestuur zal trachten, de steeds
toenemende zware financiële lasten
te verminderen, terwijl een beroep
werd gedaan op de aanwezigen,
door het voeren van propaganda te
komen tot uitbreiding van het ledenaantal.

gades belangstelling voor deelname
hebben daar alleen in onderlinge
samenwerking de financiën geen
moeilijkheden opleveren.
De penningmeester, de heer K. C.
van der Mij e Pzn. deelde mede in
zijn tussentijds rapport dat de uitgaven voor onderhoud motoren en
^benzineverbruik grote bedragen
vergden. Ondanks de prachtige opbrengst van de twee strandcollectes
(ƒ 2 543,27) is daarom de financiële
positie van de brigade zeker niet
om over te juchen. De penniogmeester wekte daarom op tot deelname
aan de toto, die de kas het vorige
seizoen ruim ƒ 300.— opleverde.
Aan de geslaagden werden de diploma's uitgereikt, waarbij de voorzitter hulde bracht aan de twee
jeugdige leden Henk Kranenburg
en. Gert Jan de Roode, die nog geen
diploma konden ontvangen doch
voor het examen met lof slaagden.
Besloten werd in het jaarlijkse
aan het Strandschap Zandvoort uit
te brengen rapport te wijzen op het
gevaar van snelboten tussen de baders en zwemmers, een euvel, dat
steeds meer in omvang toeneemt en
het treffen van enkele voorzieningen
aan de Reddingspo^ten, onder meer
het planten van duindoorns, om
verstuiving tegen te gaan.
LEDENVERGADERING
ZANDVOORTMEEUWEN

In hotel Keur hield de Zandvoortse sportvereniging .Zandvoortmeeuwen' maandagavond j.l. de
traditionele najaarsvergadering, die
vrij druk bezocht was.
De voorzitter, de heer E. Paap
wijdde allereerst gevoelvolle woorden aan de nagedachtenis van een
viertal leden dat sedert de
gehouden vergadering in mei j.l. de
vereniging door overladen ontviel,
namelijk mevrouw Keesman en
de heren Bosman, Drommel en
Franssen. Te hunner nagedachtenis
werd op verzoek van de voorzitter
staande een minuut stilte in acht
genomen.
Het bestuur blijft er ijverig naar
streven binnen de kortst mogelijke
tijd de eerste klasse der amateurs
te bereiken. Met de nieuwe trainer
openen zich in dit verband gunstige
perspektieven en valt er in sporticf opzicht een opgaande lijn te
bespeuren. Ook over de algemene
toestand in de vereniging toonde de
voorzitter zich optimistisch.
In de kascommissic werd de heer
Kattauw herbenoemd en aangevuld
met de heren C. Vlug en R. Kerkman,
In de bestuursvakature, ontstaan
door het bedanken van de heer
Schut, werd in de functie van 2de
secretaris op voorstel van het bestuur benoemd de heer G. Poots.
Als aanvulling m de elftalcommissie werd gekozen de heer Chr.
Schuiten.
De voorzitter deelde mede, dat
binnenkort een beslissing kan worden verwacht inzake het aanleggen
van een derde speelveld aan de
van Lennepweg en een extra
gras
trainingsveld.
"Wat
de
uitbreiding van de kantine betreft, dit werd door B. en W. goedgekeurd, waarna de Rijksgoedkeuring werd aangevraagd.
Tenslotte verklaarde de voorzittert dat zich spontaan een commissie
van werkende leden had gevormd,

die zich heeft voorgenomen, in verb'and met het steeds stijgend aantal
pupillen deze jeugdigen de eerste
voetbahvijsheid bij te brengen. Op
welke wijze men dit wil gaan doen,
zal t.z.t. blijken, waarbij de voorzitter deze commissie veel succes
toewenste, omdat zeker hier geldt:
wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Tijdens de rondvraag bleek de
oud- en ere-voorzitter de heer C.
Slegers, enigszins verontrust over
het nog al eens falen van de verrichtingen van het eerste elftal, dat
zeker geen gebrek aan entfaousiasme kan worden verweten, doch dat
technisch nog lang niet aan de volmaaktheid toe is. Als oud voetballer gaf spreker diverse aanwijzingen, daarbij de hoop uitsprekend,
dat trainer en bestuur hiermede
rekening zouden houden.
K.
BAZAAR VOOR
KERKRESTAURATIE
De restauratiecommissie van de
Hervormde kerk te Zandvoort organiseert een bazaar in samenwerking met de Kerkvoogdij op dinsdag
27 en woensdag 28 oktober in het
Hervormde jeugdhuis achter de
kerk. Er werd van deze bazaar,
waarvan de opbrengst bestemd zal
zijn voor de kas van de inwendige
restauratie van de kerk, zeer veel
werk gemaakt en er werd grote
medewerking bij de voorbereiding
ondervonden.
De organisatoren hopen dan ook,
dat een belangrijk bedrag zal kunnen worden afgedragen. De openingstijden zijn van 2-5 en van
7.30-10 uur. Woensdagmiddag zal
een poppenkast-vertoning plaats
vinden voor de kinderen en woensdagavond- -draait er een rad van
avontuur.
TONEELVERENIGING
„WIM HILDERING"
De Zandvoortse toneelvereniging
„Wim Hildering" is gestart met de
repetities van de triller „Het huis op
de rots". Daar zich nog al wat moeilijkheden voordeden bij de rolbezetting, moest de oorspronkelijk vastgestelde uitvoeringsdatum begin november, worden verschoven naar
zaterdag 12 december in restaurant
Zomerlust. Een bal zal -deze uitvoering besluiten. Het bestuur van
,.Wim Hildering" stelt zich voor, na
deze opvoering in het seizoen 19641965 nog met twee uitvoeringen op
de planken te komen. Als regisseuse
treedt op mevrouw A. Bol-Koper.

BOUWTERREINBELASTING IN
ZANDVOORT WEER AKTUEEL
Zoals bekend, had het in Zandvoort gevormde comité „Actie-comité
Anti-bouwterreinbelasting"
zich tot de Belastingkamer bij het
Amsterdams Gerechtshof ' gewend,
met verzoek, het inzake de heffing
van bouwterreinbelasting genomen
raadsbesluit nietig te verklaren.
Genoemde kamer heeft 24 september j.l. uitspraak gedaan, waarbij
de rechtbank het raadsbesluit vernietigde, waarin het verweerschrift
tegen deze heffing door het college
van B. en W. ongegrond werd verklaard.
Een en ander is voor de Zandvoortse arts, dokter P. Flieringa,
aanleiding geworden, zich met het
volgende verzoekschrift tot het college van B. en W. te Zandvoort te
wenden:
„Ondergetekende P. Flieringa,
arts, Brederodestraat l, te Zandvoort moge Uw college, naar aanleiding van de uitspraak van het
Gerechtshof te Amsterdam d.d. 24
september 1964 aangaande de heffing van bouwterreinbelasting in
de Gemeente Zandvoort, waarbij,
gelet op artikel 279 van de Gemeentewet, waarin onder andere staat:
„Aanhorigheden van woonhuizen
zijn in geen geval als bouwterrein
te beschouwen", het besluit van de
gemeenteraad om het verweer tegen de heffing van de bouwterreinbelasting ongegrond te verklaren,
werd vernietigd en de heffing van
deze Bouwterreinbelasting op aanhorigheden van huizen ongegrond
werd verklaard, verzoeken:
le:~ De uiteenzetting in het Gemeenteblad van september 1963 te
herzien, daar hierin het artikel 279
van de Gemeentewet -niet in zijngeheel werd vermeld. Weggelaten
werd de laatste alinea, luidende:
„Aanhorigheden
van woonhuizen
zijn in geen geval als bouwterrein
te beschouwen", waardoor men
uiteraard tot verkeerde conclusies
moest geraken.
2e: Te willen nagaan hoeveel ingezetenen ten onrechte een aanslag
Bouwterreinbelasting hebben ontvangen en betaald.
3e: In overweging te willen nemen
deze ten onrechte ontvangen belastinggelden aan de belanghebbenden
te (restitueren.
,
Uw antwoord met belangstelling
tegemoet ziende, teken ik met de
meeste hoogachting,
w. get. P. Flieringa.

VOORDELIGE WEEKEND-RECLAME BIJ

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib - TKLBFOON 2882
750 GR. SCHOUDERCARBONADE
ƒ4,750 GR. DOORR. OSSELAPPEN
ƒ 3,95
750 GR. RIBLAPPEN
ƒ 4,95
500 GR. ENTRECôTE
ƒ4,25
500 GR. VARKENSFILET v.a.
ƒ 3,95
150 gr. pekelvlees ..
250 gr. gekookte worst 95 et.
250 gr. leverworst .. .. 80 et.
150 gr. gelard. lever
150 gr. gebr. gehakt
150 gr. ham
98 et.
150 gr. pork
,
100 gr. Leverkaas en! 100 gr. Gebr. Gehakt 98 et.

98 et.
98 et.
68 et
65 et.

Langs de vloedlijn
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..TREKT UNIETAEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHTI"

Mensen, die 's nachts Ie weinig slapen, schijnen daar om
duistere redenen altijd een
beetje trots op te zijn.
S. J. Harris

30 oktober 1964
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31 oktober-2 november
Boomloos Zandvoort
Gaat het U, zoals mij, dan vervult het voornemen van Publieke
werken, om binnenkort alle nog
aanwezige bomen in Zandvoort te
gaan rooien, U met een gevoel van
zorg en onbehagen.Niet om die bomen zelf, want de
meesten ervan zijn toch reeds lang
dood of zullen dat binnenkort zijn
en het is daarom noodzakelijk, dat
deze ons dorp ontsierende dode beplantmg verdwijnt. Maar veel meer
om het feit, dat met geen woord
gerept wordt over vervanging van
hetgeen
binnenkort verdwijnen
zal.
Het wordt op deze wijze wel een
-eentonige boel in onze badplaats.
Inplaats van een aantrekkelijke
toeristenplaats, met leuke plantsoentjes en aardige beplanting, gaat
Zandvoort meer en meer lijken op
de stenen stad, koud en kil, zonder
enige fleur, met alleen maar gebouwen, hoc hoger hoe mooier!
Het komt mij zo voor, dat ons
gemeentebestuur aan dit punt in
de verfraaiing van ons dorpsschoon
veel te weinig aandacht besteedt.
Intussen, zitten we nog altijd met
een puinhoop, die net dorpscentrum
vormt en die een onaantrekkelijke
aankomst biedt voor de vele vreemdelingen. Op het Stationsplein is
het al niet veel beter. We moesten
door het euvel van de dennescheerder onze eens zo fraaie dennenaanplant zien veranderen in een met
boomstompen bezet soort Niemandsland, dat veel weg heeft van een
verlaten slagveld. Nu gaan ook nog
de laatste bomen uit onze gemeente
verdwijnen.
De Zandvoortselaan
wordt een kale straat, de Kostver' lorenstraat eveneens, want met
geen woord wordt gerept over nieuwe aanplantj
Alle romantiek uit ons eens zo fraai
beplante dorp verdwijnt
en _dat
wordt elk jaar erger. Het lijkt wel,
of ons gemeentebestuur geen oog
voor dit alles heeft, het zo ei g niet
vindt, of in elk geval een fraai
aanzien van het dorp als laatste
punt op zijn programma
heeft
staan. Waar gaan we naar toe mensen, als dit zo blijft doorgaan? Als
we alleen maar bouwen en niet
verfraaien?
We hebben in onze gemeente een
stichting „Bescherming Duinlandschap". Ze komt dadelijk in het geweer, wanneer door noodzakelijkeuitbreiding een stukje of een stuk
duin dreigt te gaan verdwijnen en
tracht dit zoveel mogelijk tegen te
houden. Op zichzelf een zeer. loffelijk streven. Maar op het punt van
dorpsverfraaiing zijn ze nog nooit
in aktie .gekomen, hoewel dit mijns
inziens toch wel op het terrein van
genoemde stichting ligt.
Met het voeren van aktie om te
komen tot meerdere verfraaiing van
ons dorpsschoon zou ze stellig alle
inwoners van Zandvoort meekrijgen
en het wordt de hoogste tijd, dat
hiermede wordt gestart. Ik raad U
allen aan, eens wat foto's te bekijken uit het Zandvoort van vijftig,
veertig jaar geledon dan zult U zien
, wat er alzo in de loop der jaren
reeds aan natuurschoon verdwenen
is, het is eenvoudig ontstellend,
want er kwam niets meer voor in
de plaats. Nu gaan de laatste bomen
óók nog weg. Zijn we nu, waar we
wezen willen? Integendeel, juist nu
wordt het de hoogste, de allerhoogste tijd, dat we gaan planten, opdat
Zandvoort geen koude, kille, stenen
stad wordt, waaruit alle aantrekkelijkheid als toeristendorp is wéggehaald.
K.

.WURF-PRAET'

WÜ1.LTJM v.d. WURPF:
Wanneer gaet onze raed nou
es over nuwe bome bome?

Waarom spreekt de pastoor een
goed woord op de protestantse
Hervormingsdag en waarom doen*
de Dominees dat niet op (R.K.)
Allerheiligen en Allerzielen?
Ik vind dat maar een lastige
vraag. Want zo is inderdaad de
situatie.
Protestanten kunnen veel samen
met katholieken — ze hebben samen eenzelfde God, eenzelfde Zaligmaker en eenzelfde toekomstverwachting, maar over zielen (van
gestorvenen) en heiligen denken ze
verschillend. Als dan feesten gevierd worden (nou ja, feesten!!),
waarop dat verschil sterk wordt geaccentueerd, kunnen protestanten
niet meedoen, net zo min als Rome
zich vroeger liet zien op 't soms
sterk anti-roomse Reformatiefeest.
Nu Rome op het concilie (eerste
zitting) heeft uitgesproken, dat
Reformatie ook voor haar (priesters
en leken) hoogst noodzakelijk is en
zij de oude reformatoren, die wij
op 31 oktober (dit jaar 'n dag later:
zondag l november; gedenken, min
of meer hebben „gelijk gegeven".
En nu Protestanten hun Reformatiefeest niet langer bederven door
anti-papistische kreten aan te heffen
is presentie en zelfs prestatie van
een pastoor, zoals op 31 oktober '63
(pastoor Cleophas nam toen n.b.
waar voor zijn twee zieke protestantse collega's!!) misschien wel ongehoord, maar niel onbetamelijk.
Dat dominees omgekeerd niet
„meedoen" op Allerheiligen en Allerzielen, moet U echt niet zien als
een bewijs van anti-papistische
antipathie, of iets dergelijks: dit
zijn, zoals U weten zult, specifiek
roomse kerkfeesten, die Protestanten niet kunnen meevieren, omdat
zij nu eenmaal over Allerheiligen
en Allerzielen anders denken.
Toch voelen Protestanten zich
ook op de'ze controversepunten met
hun medegelovigen in de R.K. kerk
verbonden, ^omdat wij 't er samen
over eens zijn, da: alle zielen" der
zaligen vrede vonden bij God, door
„'t Bloed des Kruises — alle Heiligen, die (zoals een hervormd gezang zegt) rusten van hun „werken", tenminste de „Bijbel-heiligen", 'n plaats kregen in alle harten van alle christen gelovigen.
Ze worden eerbiedig herdacht.
Ds. P. J. O. de Bruyne.

Haltestraat 55 - Telef. 2839
denken onderdrukt. Zo ontstonden
de spanningen, die op zeker ogenblik
losbraken. Het was als in onze
dagen, nu wij ook overal een gevoel van onbehagen constateren:
men kan niet meer leven onder de
druk van het al te traditionele verleden en wil nieuwe wegen gaan.
Luther, Calvijn en andere reformatoren waren kinderen van hun
tijd, zoals wij van de onze. Zij
werden gedreven door een ware
hervormingsijver. Jammer, dat de
toenmalige leiders van de Kerk dit
alles niet hebben kunnen opvangen.
De spanningen resulteerden in iets,
wat niemand gewenst had: verbreken van de eenheid.
Hiermede veroordelen wij niemand uit die tijd. Wij, die kinderen
zijn van onze tijd, kunnen ons nog
moeilijk indenken m 't geestesleven
van die bewogen dagen. Misschien
denkt menigeen, zoals ondergetekende: ik ben blij, dat ik niet in
die tijd leefde.
Nu leven wij, katholieken, met
onze protestantse mede-christenen
mee, wanneer zij hun Hervormingsdag vieren, wetende, dat zij, evenals wij leven in vurig verlangen
naar de éne belijdenis in het geloof
aan onze Heer en Zaligmaker, Jezus
Christus.
Do herdenking op 31 oktober '63
is door niet weinige Zandvoortse
christenen matig gewaardeerd. Moge
het sympathiek getuigenis van collega de Bruyne, evenals de gedachten van ondergetekende, worden aanvaard als eerlijk, als een
poging om in-allen datzelfde verlangen naar eenheid te wekken, ook
in hen, die daarvoor nog weinig
begrip hebben.
Pastoor A. Cleophas.

1 e keus NAADLOZE
NYLONS, ml. 8l/2-11

98 ct.

,

i

Grote sortering
wol/mousse KINDER
MAILLOTS,
vanaf ƒ3,50

" fôabeerne
.{*De ftufetamcr taan EsnbboorO
i—l*- ~~

Een hoekje in onze showroom

/t
Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Technisch Bureau FEENSTRA
TeUf. 2065

-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

Intiem 6oe6]'e in Jet restaurant
Gezellig uit?
Saté eten?
Beschaafde pianomuziek?
Hert»

Piekkuiken, patates
en appelmoes ƒ 6,

1984

'

U kunt toch ook re ken t* n en
verRclijki-n !

20%
BURGERLIJKE STAND
Geboren: ^Johanna, d. van T. J. ter
Wolbeek en A. W. Zwemmer. * .
Robert, z. van D. Douwstra en
P. G. ter „Wolbeek. Martin Luther,
z. van D. J. Visser en R. Kuipers.
Ondertrouwd: J. Molenaar en Joh.
H. Oldenburg. K. J. W. van den
Broek en M. J. Taekema.
>
Gehuwd: L. M. Hartman en J.
Schaap. F. Pool! en A. M. Hoekemeijer. G. van Dijk en J. de Haan.
Overleden: Volkert Paap, 69 jaar,
geh. met C. Kerkman. Pieter
H. Burgmans, 90 jr., geh. met H.
C. Hoskorn. Anna van de Polder,
71 jr., geh. met T. van Mourik
(wonende te, Haarlem).
Overleden buiten de gemeente:
Roelandia H. Schroeder, 73 jaar,
ongeh. Anna Fr. Water, 12 jaar.
Jannetje Tabak, 49 jaar, geh. m.
F. Hooijberg.
GEEN SPREEKUUR
Mevrouw C. Stemler-Tjaden, wéthouder van de bedrijven, sociale en
Culturele zaken, is verhinderd dinsdag 3 nov. a.s. spreekuur te houden.

KUNNEN KATHOLIEKEN
HERVORMINGSDAG
MEEVIEREN?
' Het antwoord op deze vraag is
voor mij niet moeilijk, ik durf er
ten volle bevestigend op te antvvoordcn. Hervormingsdag: is in
brede kringen niet meer de antipapistische demonstratie, maar ernstige bezinning op de eigen ehristelijke levenshouding.
Bij deze bezinning kan men niet
nalaten, nu en dan een blik te
werpen naar de roomse kerk, maar
dat is geen onvriendelijke blik
meer. Daarin komt tot uiting een
stil verlangen: waarom zijn wij niet
één, ofschoon wij toch allen geloven in de éne Christus, in ons
aller Verlosser en Zaligmaker! Ieder
weldenkend christen voelt het als
een stille smart, dat rondom de verheven Persoon van Christus verdeeldheid in plaats van eenheid
leeft.
Katholieken van deze tijd voelen
een sterke verwantschap met de
tijd van de Reformatie. Evenals nu,
heerste er algemeen een gevoel van
onbehagen. Toen wilde men zich
losmaken van het middeleeuwse
kerkbegrip. De kerk leefde in een
sterk besef van eenheid van kerk
en wereld, maar met de volle nadruk op „Kerk". Men kende slechts
één wetenschap, de theologie, al het
andere stond in dienst van de theoiogie. Maar men ging beseffen, dat
ook de wereld een door God gewilde en geschapen realiteit was.
Men voelde ook, dat de wetenschap,
vooral de experimentele, een eigen
weg moest gaan en dan de theologie
bevruchten.
Maar deze gedachten werden door
het middeleeuwse maatschappelijk

De
Veenendaalse

Radiatoren en
Plintverwarming
/TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Taxi 26OO
is toch betert

KORTING
op alle A X
stoomgoederen

48 cm. beeld ƒ 728,-.

mits erbracht en gehaald bg

BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653
Ook voor stoppage

Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

l

Vier man sterk
is ons gediplomeerd personeel.
In onze HERENSALON wordt
hierdoor lang wachten voorkomen!
ƒ 189,-

ƒ99,-

PHIUPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
voor dames en heren
Haltestraat 14 - Telef. 2462

Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l, Tel. 4941

HOTEL 80UWES

In de Hotel Bar
en Indonesische zaal
entertainment
WIM LANDMAN
aan de vleugel.

Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Dranken bestellen? O AA O
Brokmeier bellenl
L\J\)L

The Bouncers
o.l.v. Koos v.d. Heeft.

Zo gewassen, zo droog!
ƒ 1,75 per bol è 50 gr.
PULLOVER WOL in véél
kleuren, per bol 100 gr. ƒ2,45
SPORTWOL, alléén in grijs,
100 gram ƒ 1,98
Bollen breiwol 50 gram ƒ1,15
Zelf breien geeft:
Uren plezier bij het breien.
Jaren plezier bij het dragen.

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING
FIRMA

Jacqueline en
Eddy Schuyer

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29
Telefoon 2596 - 3759

Mariza y Juan
Antonio

Draion Wol

Geopend 's zaterdags en 's
zondags van 3-7 en 8.-2.30 u.
Overige dagen van 5-2 uur.

Zaterdag 31 oktober en zondag l nov. elke avond 8.30 u.:
het gevierde orkest:

Goochelen

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

Spaans danspaar

Freddy

Bar-Cabaret-Dancing

Illusionist

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

's Zondags Matinee van. 3-6
uur, met volledig avondprogramma.
J

de hi
Herfst en wintermodellen '64-'65
SALON DE COIFFURE

De Wolbaai

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.

Haltestraat 12a - Telef. 2099
's Maandags gesloten.

'

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten

CHEM. WASSERU en

*
In ons internationale cabaret
en variété-programma:

heren haarverzorger

59 cm. beeld ƒ 898,-.

Dansen!
Vrydag 30 en zaterdag
31 oktober het populaire
DANS- EN SHOWORKEST

Ger Dijkshoorn
Van zondag l november af
het bekende radio- en
televisie kwartet:
HANS OVERMEER
en zijn
HOLLAND KWARTET

Voor Uw wjnterschotels naar Café-Restaurant

Vraag proefrit faij:
N.V. A U T O B E D R I J F

VAN YPEREN

Snel en
luxueus...!
Een overvloed
van doordachte
technische
vondsten en
raffinement
maken van
de Simca 1500
een wagen
met karakter.

Z A N D V O O R T
PARALLELWEG 32 -

Kïnderboekenweek
Van zaterdag 31 okt. t.m. zaterdag 7 november
ontvangt IJ bij aankoop van ƒ 4,50 aan KINDERBOEKEN, het spannende zeeroversverhaal

De blauwe boekanier
gratis
De erkende Zaïidvoortse boekhandelaren:

Boekhandel Koper-Koreman

TEL. 2391

WOONHUIS TE KOOP
AANGEBODEN:
Bovenhuis bevalt.: woonk., 2 slaapk., keuken,
2 balkons, binnenkort leeg te aanvaarden.
Benedenhuis: verhuurd voor ƒ 60,— per maand.
(Uitsluitend voor Zandv. woningzoekenden).
Inl: Mak. S. ATTEMA & Zn.
Hogeweg 64-66 - Telef. 2715

Grote maatschappij
gevestigd in Amsterdam
vraagt voor DIRECT

Haltesraat 15 - Telcf. 2154

gemeubileerde
3- of 4-kamerflats

Boekhandel Van Petegem

voor een periode van ong. 3 maanden. "

Tolweg 18 -

Telef. 4321

Boekhandel Lorenz

met c.v.,

Kerkstraat 28 - Telef. 4201

Aanbiedingen onder vermelding van condities
te richten aan Reclame-adviesbureau De Bussy,
Rokin 62, Amsterdam-C., onder nr. RW 354.

WIJ GEVEN WERKELIJK

DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et; kranten 8 et.; plat. karton 4 et.;
tijds"hr. 7 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2.10 et.;
geelkoper 140 et.; aluminium^ü et.; ^
lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ5,— tot /15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
Wü zijn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr.
de Jong y.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bq
geen gehoor Zandvoort: 3763)

-

Leverancier alle ziekenfondsen.

Haarlem

Dansen 9

,De Schelp Zandvoort
GEOPEND VRIJDAG,
ZATERDAG,, ZONDAGMIDDAG.

«£ido
De gezellige dameskapsalon met uitzicht op zee!
In binnen- en buitenland erkend met de hoogste l
onderscheidingen. Specialisten in haarverven!

ledere zondagavond:

twistwedstrijden

OOK -UW ADRES VOOR: Knippen, Kleurspoeling, Blonderen, Verven en Permanent.
Onovertrefbare aanbieding1 wassen 'en watergolf . '
Gediplomeerd personeel

De winter staat
voor de deur!

Steeds de nieuwste en meest moderne coiffures.

BOULEVARD DE FAVAUGE 10 (N.-Boulevard)
TEL. (02507) 4364 - ZANDVOORT

Tijd voor de
wintergarderobe
BEJAARDENSOCIëTEIT „VOOR ANKER"
Wij brengen U een uitgebreide sortering OVERJASSEN, o.a. Tweed, Camel en Mohair
van / 79,- tot ƒ 148,REGENJASSEN in vele variaties
van / 39,- tot ƒ 79,COSTUUMS in de moderne kleuren,
van ƒ 79,- tot ƒ 186,SPORTCOLBERT, vlotte tweeds,
van f49,~ tot ƒ76,Terlenka en Trevira PANTALONS
van ƒ27,- tot ƒ44,-

Het Nederlands Marionettenthealer van
Bert Brugman, geeft op MAANDAG 2
NOVEMBER a.s. in Rest. „ZOMERLUST" (ingang Gasthuisplein) een
voorstelling van

DIE LUSTIGE WITWE
wereldberoemde operette van Franz Lehar.
„.. een stroom van bekende meeslepende melodieén
"
Aanvang 2 uur precies. Zaal open half twee.

Een pracht collectie SJAALS van ƒ4,90 tot ƒ12,90

Iedereen is welkom, ook niet-leden.

CORDUROY PANTALONS, ook in de
nieuwste kleuren ƒ 19,75 tot ƒ 24,—
*•'A
Verder een grootse collectie Overhemden, Weekenders, Truien, Pullovers, Pulpolo's, Jacks,
Handschoenen enz. enz.

DE TOEGANG IS GRATIS.

TERLENKA PANTALONS ook in jongensmaten

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. L.
Zandvoorts enige volledige
rijschool

SPECIAALZAAK VOOR

KERKSTR.20

• TEL:3136

j

N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.
BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

UITSLAG VERLOTING
van de bazan ten bate van de Ned.
Hervormde kerk.
Grote verloting:
Gele loten:
Lap stof
1582
Fototoestel
1492
Lakens en slopen
412
l Mud anthraciet of olie 1007
Blauwe loten:
Draagbare radio
112
Deken
41
Autoped
23
l Mud anthraciet of olie 1728
Oranje loten:
Dames- of herenrijwiel 1339
Reiswekker
379
Electr. strijkijzer
850
l Mud anthraciet of olie 938
Kleinere verlotingen:
Witte loten: Zandv pop
328
Oranje loten (1-300) plastic auto 291
Oranje loten (601-800)
blauw ontbijtkleed 642
Rose loten: Naaimachine
156
Rose loten: Verpleegster pop 150
Rose loten: Parapluie
166
Blauwe loten: Lappendeken
201
„
Ontbijtkleed (wit gebord.) 228.
Gele loten: Grote pop
805|
Gele loten: Kleine pop
817,"
Gele loten: Autobus
840;
Prijzen, afhalen: Pastorie Poststraat,
liefst tussen 7-8 uur 's avonds.

Onrustige Zenuwen?
Mifnhardt's Zenuwtabletten,

OPENING BAZAAR
In het jeugdhuis van de Hervormde
kerk heeft Zandvoorts Hervormde
predikant Ds. C. de Ru dinsdagmid-,
„ dag de bazaar, georganiseerd ten
bate van de inwendige restauratie
der Hervormde kerk onder veel belangstelling geopend.
Ds. de Ru wees erop, dat de opzet en inrichting van deze bazaar,
die maandenlange voorbereiding
vereiste, reeds bewijst, dat deze
voor een deel is geslaagd. Dank
bracht spreker vervolgens aan allen, die aan deze voorbereiding en
inrichting hun medewerking verleenden. Aan het slot van zijn toespraak wees Ds. de Ru erop, dat na
de zeer verblijdende resultaten op
financieel gebied, die de zo noodzakelijke inwendige restauratie van
het kerkgebouw mogelijk maakten,
deze bazaar een prachtig slotstuk
lijkt te worden van een tot nu toe
zeer geslaagde aktie.
Reeds aanstonds, werd er door de
vele aanwezigen druk gekocht,
waartoe dan ook alle gelegenheid
was, want deze met smaak en zorg
opgezette bazaar bood op velerlei
gebied „elk wat wils", en leek van
de opening af een groot succes te
zullen worden.
BEJAARDENSOCIËTEIT
„VOOR ANKER"
Voor de bejaardensocièteit „Voor
Anker" zal a.s. maandagmiddag
Bert Brugman's Marionettentheater
een opvoering komen geven in restaurant „Zomerlust" van de operette „Die lustige Witwe" van Fr.
Lehar. De voorstelling is gratis toegankelijk, óók voor niet-leden.
Op maandag 16 november zal een
cabaret-middag worden georganiseerd met onder andere optreden van
een
bekende
kleinkunst-artiste,
wier naam nog een verrassing moet
blijven.
De sociëteit draait thans weer op
volle toeren. De soos-middagen zijn
gezellig en worden steeds drukker
bezocht. Ook voor de bejaarden
gymnastiek, die door de sportlerares Janny List met • kennelijk
veel plezier en grote kundigheid
wordt gegeven elke woensdagmiddag van half twee tot twee uur in
„Zomerlust" bestaat een steeds
groeiende belangstelling en de lessen worden door de bejaarden met
groot enthousiasme gevolgd. Voor
deze gymnastiekles kunnen nog
steeds bejaarden worden aangenomen.
KON. NED. BOND TOT HET
REDDEN VAN DRENKELINGEN
In het Gemeenschapshuis organiseert het district Noordwest van de
Koninklijke Nederlandse Bond tot
het Redden van Drenkelingen (K.
N.B.R.D.) een weekend-bijeenkomst
in regionaal verband op zaterdag 7
en zondag 8 november a.s.
OPBRENGST COLLECTE
De in Zandvoort gehouden collecte
ten bate van de Stichting Steunfonds voor het Protestants Interkerkelijk Thuisfront heeft opgeleverd eeni bedrag van ƒ 572,87. Hartelijk dank brengt de plaatselijke
commissie aan allen, die aan dit
resultaat medewerkten.

-puistjes
PUROL-POEDER

RAADHUISPLEIN l

- <•

Geopend van 10-6 uur.

's Maandags gesloten.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
(De ochtenddiensten
beginnen in
het vervolg om 9.30 uur)
Zondag a.s. 9.30 en 7 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne.
HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 11 uur:
Dienst in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg.
Ds. H. Denekamp, te Amsterdam.
19 u.: Jeugddienst in het jeugdhuis.
Ds. 'W,. A. Smit, pred. te A'dam.
Jeugdkapel: 10.30 uur:
de heer, G. de Zeeuw
Kapel Woodbrookers Bentveld,
10.45 uur: Mej. Da. W. H. Buijs.
PAROCHIE H. AGATHA
HH. Missen op zondag: 7.30, 9.30
(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Missen te 7.30 en 9 uur.
Brj kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8 en 11 u.
In de week om 8 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. J. Heidinga, Ned. Hevr. Haarlem.
19.30 uur: Huis in de Duinen:
Ds. A. J. Snaayer, Doopsg. Haarlem
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Samenkomst in „Pniël", ZuiderstKS.
Maandag 2 november 3 uur n.m.
Spr. J. W. van Zeijl.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur GemeenschappeIrjke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Drarjerstraat 5.

Dankbetuiging.
Voor de hartelijke bewijzen van
deelneming betoond bij het overlijden van mijn geliefde Man, onze
Broeder, Zwager en Oom
•ALBERT DORSMAN
betuigen wij U onze oprechte dank.
In 't bijzonder Burgemeester Mr.
H. M. van Fenema, Ds. C. de Ru,
Dr. H. K. van Es, commandant en
leden Vrijw. Brandweer en bestuur
en leden P.V. „Pleines".
Uit aller naam:
A. Dorsman-Zwemmer.
Zandvoort, oktober 1964.
Kerkstraat 12.
Begrafenissen

Crematie's

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872
Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel
vrijblijvend.

Begraafplaats
Westerveld
opgericht 1888
Dit schone stukje
duinnatuur werd onlangs uitgebreid met
nieuw terrein, zodat
weer familiegraven bescnlkbaar zijn met nlm'mer vervallende graf-,
rechten en altijd durend
onderhoud. Uit het grehele land kiest men
„Westerveld" als waardigro rustplaats voor
zijn geliefden.
Wü geven U gaarne
alle gewenste inliehtingen.
"•

Teneinde de ouders in staat
te stellen de dienst in de Ned.
Prot.bond bij te wonen, zullen voorlopig de
ZONDAGSCHOOLWENSTEN
onder Kerk t jj d worden gehouden in het nevenstaande
gebouw.
i .
A.s. Zondag begint de Zondagschool dus in gebouw
Brugstraat 17.
>

N.V. Begraafplaats
„Westerveld" '
Drlehuis-Velsen
tel. 02550-8448/8449

Depot: '
HOTEL
„DE SCHELP"
Tel. 478I1
Taunüs, 1964
*e yoursêif v-w- en simca

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

BU feest of parti),
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

-

Rouwkamer

Ned. Protestantenbond
Brugstraat 15

Openbare bekendmaking.
De Direkteur van de dienst van
Publieke Werken, maakt bekend dat
gedurende 'de periode van 2 novembetf 1964 tot en met 30 november
1964 het huisvuil wordt opgehaald
van 7.30 tot 17.15 uur.
De Directeur van de Dienst
van Publieke Werken,
j
C. N. VOGT.

TELEFOON 2820

H O O G W A T ER
november
Strand
H. W. L. W. H.W. L.W. berijdbaar
1.23 9.30 13.48 21.30 5.30-11.30
2.08 10.— 14.28 22.30 6.00-12.30
2.49 10.30 15.061 23.- 6.30,-13.00
3.25 11.30 15.41 23.30 7.30-13.30
4.02 12.— 16.15 24.- 8.00-14.00
4.35 12.30 16.49 24.30 8.30-14.30
5.10 0.30 17.22 13.— 9.00-15.00
Samengesteld door P.v.d.MrjeKCzn.

Nu is hel de tijd

••t*•i

voor een
Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien
TELEF. 2174 Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

HALTESTRAAT S
'Op monturen
vastgestelde vergoeding.

ZELF SCHILDEREN??
NATUURLIJK 11
MAAR
vraagt eerst K E U R om advies,
want die weet het precies!
VOOR SUCCES VAN IEDERE KLANT, STAAT
GARANT

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Hieringa 2181,
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
Zwerver 2499).
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a'.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: Dr. J. Baljet, Kenaupark 13, Haarlem, tel. 02500-14524.
APOTHEKEN:
Van zaterdag 31 oktober t.m.
vrijdag 6 november
na 6.30 uur 's avonds: avond- nachtdienst van 18.30-8 uur en zondagsdienst de / Zandvoortse apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.

PARADIJSWEG 2 - TEL. 2979 - PARADIJSWEG 2 - TEL. 2979

Najaarsschoenen
Enorme sortering!

SCHOENHANDEL
GROTE KROCHT

en GEBAKKEN Visrestaurant Duiveïivoorcf en

Onbeperkt mosselen eten voor f 2,5O
GEOPEND: DONDERDAG,

Zeker de moeite waard
is het om 'eens in onze zaak te komen kijken.
Ons "bedrijf is namelijk een eindje uit het
winkelcentrum. Vandaar deze uitnodiging eens
deze kant uit te kamen.
U vindt bij ons een zeer grote en met zorg
uitgekozen collectie horloges. - •"'-•
Ook als U een horloge zoekt voor weinig geld,
slaagt U bij ons uitstekend!
In elk geval koopt U een goed horloge.
PRIMA SERVICE EN GARANTIE.
Wist U dat een horloge, klokje of wekkertje een
geweldig mooi cadeau is?

Haltestraat 49 - Telefoon 2261

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG.

MONOPOLE

Modehuis
S.
PILLER
Kerkstraat 4 - Telef. 3397

ZATERDAG 31' OKTOBER - 8 uur:
Opvoering van het blijspel:
„BEZOEK AAN EEN KLEINE PLANEET"
door de Antwerpse toneelvereniging „De Volksstem" uit Berchem.
ZONDAGAVOND, l NOVEMBER - 8 UUR:

Wij vieren ons 9-jarig jubileum

De man zonder noodlot

In de loop der jaren weet U wat onze JUBILEUM-AANBIEDINGEN zijn. Doch voor
dit grote feest hebben wij, in samenwerking met ons grossiers-bedrijf, U

Toegang 14 jaar.

t

sensationele verrassingen

ZONDAGMIDDAG l NOVEMBER - 2.30 UUR:

C.

bereid. Wij zijn trots, dat wij U het nu volgende kunnen offreren voor

Duel bij Silvercreek

Horloger
Kostverlorenstraat 68 -

absoluut halve prijzen

Alle leeftijden.

Telef. 2071

Vrijdag 30 okt, maandag 2, dinsdag 3, woensdag
4 en donderdag 5 november geen voorstelling.

*Têé 2550

EIGEN REPARATIE-INRICHTING
uitgerust met electronische apparatuur.

Al deze artikelen ztfn in de actuele kleuren
en in alle maten zolang de voorraad strekt voorradig.

Akersloot
Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

Zuiver wollen flannel ROKKEN van f 19,75 voor f 9,95
Terlenka PLOOIROKKEN
\ 11,95

betaalt voor lompen 30 et. p. kg. Lood en zink
70 et.; roodkoper ƒ2,-; Geel koper ƒ1,40, alles
per kg. Verder: kranten, karton, tapyt, gewatt.
deken, veren bedden, geysers, baden, haarden, tegen de hoogste waarde!
Wij rijden elke dag in Zandvoort.
,
Alles wordt gehaald.

DIT ZIJN ENORME KOOPJES, MAAR LET U EENS OP!
ZWARTE KOL-TRUIEN, alle maten voor ƒ 5,95
ORIGINEEL HELANCA PANTALONS, alle kleuren en maten ƒ 12,95

PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

Wat moeten wü U verder zeggen? Deze prijzen zijn uniek en als U de goederen ziet
is bet nog ongelooflijker.

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JANen
E. M. JAAESMA - HOENSON - ^ETNA1'e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
EtnaT Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch

e.a.

Jlido-

NOG ZIJN WIJ ER NIET!
Wü geven geen gebakjes, maar ter gelegenheid
van ons jubileum geven wü U

Boul. de Favauge 10 - -Zandvoort - Tel. 4364

bü iedere aankoop van ƒ 20,—

l/ooc Uw

een prachtige grote DAMES SHAWL naar keuze van f 4,95

partyen, verenigings- en kaartavondjes,
beschikken v.-jj over een prettige en
VLEESHOUWERIJ

Biedt.U als zaterdagreclame aan

VERDUBBEL DE WAARDE VAN UW GULDEN
AI deze prijzen liggen vér onder normale grossierspryzen, daarom wordt aan wederverkopers niet verkocht.

GROTE DANSVLOER. PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Belt U ons eens en maak een afspraak
ter kennismaking.

Schouder Carbonade
500 gr.

een 100% ZUIVER ZIJDEN HEREN SHAWL naar keuze
ter waarde van f 9,75

die na voorafgaande afspraak
gratis beschikbaar is.

HALTESTRAAT 12 '- TELEFOON 2616

' >.-..•••

bü iedere aankoop van ƒ30,—

gezellige zaal»

Cor van Eldik

-

a f 2,50

Modehuis S. PILLER

PRIMA CONSUMPTIES. NORMALE PRIJZEN.

*-'-T- s • ~ ~-£••*** -t*ï~V'

Runderiappen
500 gr. v.a. f 2,75
VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork ..
100 gr. Ham f-n 100 gr. Gek. worst .
250 gr. Gelderse gekookte worst .. ..

VAN ƒ 31,95 VOOR ƒ 16,VAN ƒ31,95 VOOR ƒ16,VAN ƒ 27,95 VOOR ƒ 14,-

ZUIVER WOLLEN PULLOVER
ZUIVER WOLLEN VESTEN
ZUIVER WOLLEN PULLOVER

Kerkstraat 4

Telef. 3397

Dinsdag de gehele dag gesloten.

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21

95 et.
ƒ1,00
95 et.

-

.GARAGE
Telefoon 2323

Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Ziet onze showroom!

E. van der Linden

Autoverhuur
ZANDVOORT

STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER
Specialist In klassiek* meubelstoffering

VERHUUR VAN OPEL8
en VOLKSWAGENS met roldak

BREDERODESTR. 30, ZANDVOORT
Telefoon (02507) 4973

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

^^^^^^Ky^t/ii^^^^mmi^mmfmimmmmmmmmmmk^^^./

Grote collectie meubelstoffen

mmmammmmn

eetméerwlees en betaarrninder
- EEN WERKELIJK GOEDE

TER KENNISMAKING:

rauwe rookworst per stuk f Of99f de tweede vacuüm verpakt ( 0,79
BEHOEFT NIET MEER DUUR TE ZIJN!
59 cm. SUPER TONFUNK OF KORTING

Weekendreklame 100 gr. Ham en 100 gr Saks

698,NEEM EVEN DE MOEITE
Kom**kjjken in onze etalage-showroom.

"'

DISCOTARIA
WINKELGALERIJ THORBECKESTRAAT 15

500 gr. Geld. Schouderkarbonade
Ribkarbonade
Haaskarbonade
Varkensfilet
n
750 gr. Riblappen
„
doorr. Runderiappen
250 gr. Biefstuk

HOUT- en BOARDHANDEL

„CENTRUM"
Naast Di\ Flieringa, Brederodestraat l

Formica tafelbladen!
' Verschillende maten en kleuren.'
Telefoon winkel 2693, privé 2897.

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ -

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

2,88
2,98
3,19
3,98
4,98
3,98

0,79

WOENSDAG WEER
EXTRA KOOPJES!
500 gr. Heerlijk Gehakt
250 gr. Biefstuk Tartaar
l kilo Runderiappen
300 gr. stukjes vlees
100 gr. Ham
100 gr. Gek.Worst
150 gr. Vleessaladc . . . .

0,98
0,69

Gebr. BURGER
„BROKMEIER" A°1896
Vraagt naar ome speciale

RIJSCHOOL
, WELTEVREDEN
Erkend N.B.A. Den Haag
De Ruyterstraat 42 - Tel. 4251
VIERT NOG STEEDS
ZIJN 5-JARIG BESTAAN.
Vraagt GRATIS PROEFLES in
onze heerlijk verwarmde wagens.
Rustige en beschaafde rijopleiding
onder deskundig toezicht.

ƒ1,50
ƒ 1,50
ƒ4,—
ƒ 1,50
ƒ0,49
ƒ0,35
ƒ 0,79

Gratis theorie. Gratis halen en
brengen. En indien U wenst: „Een
gratis tentamen".
Al met al, is dit de „Reden",
Om te lessen bij „WELTEVREDEN"
BQ feest of partU,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

2,49

500 gr. Vetspek
2 blik Portugese
£±±, Sardines

Dé speciaalzaak in wjjnen en gedistilleerd

van ƒ 1,04 NU

Bü f eestklanken.•
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4186
HALTESTRAAT 3

Puro» altijd gebruikt
WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortielaan 167 - Tel, 40270

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS
ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr, kort.

- ERRES - BLAUPUNKT

Welke pientere JONGEN
of MEISJE heeft zin in
interessante
\verkzaamheden tegen goede betaImg? Tel. 2517, of brieven
no. 25, Kerkstraat 28.
HUUR Philips-TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis?.Bel
dan vóór 6 uur 020-249767
en 's avonds 02964 - 18664
TE HUUR voor echtpaar
of 2 dames een zit- en een
slaapk. in flat met uitzicht
op zee en c.v. Telefoon na
5 uur 2724.
In het voorjaar betaalt U,
als U nu uw wasmachine
of combinatie koopt!
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
TE KOOP: Nieuwe kindernaaimachine en pop. Te
taevr. Thorbeckestraat 3,
flat 6, Zandvoort, tel. 3881.
ledere vrijdag gekookte en.
gebakken mosselen

Café Oomstee

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

garandeert IJ kwaliteit!
Ruilmotoren, versnellingsbakken enz. Deuren, schermen
enz.
Enorme sortering accessoires!
Uitlaten enz.
(tussen Haarlem en, Halfweg)
Telefoon 02500 - 15925
Chef: 02500 - 17903
Privé Zandvoort: 4559.
Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

's Zomers buiten,
's winters binnen!
Voor al Uw schilderwerk aan
plafonds, muren, houtwerk
enz. Uitvoering in 'kalkmat,
zijdeglans, hoogglans.

Schildersbedrijf
Burg. Beeckmanslraat 33
Telefoon 4755
Ook plastiekverworlung.
VERF GEEFT FLEUR!

OPA

„Ik kijk
scherp
naar
de prijs...

...en let
terdege
op de
kwaliteit!"

Een prijsbewuste huisvrouw
telt voor twee!
Van lage prijzen alleen . . . komt de moderne huisvrouw niet meer onder de
indruk. De laagste prijs voor de beste kwaliteit, daar gaat het haar om. Wees
ook prijs- en kwaliteitsbewust : komook naar Albert Heijn. Het begin is deze week
alweer goed, met die malse, hele braadkip. Dat is kwaliteit. Dat is een lage prijs!

U bent gauw jarig!
Koopt dan Uw wijnen en
gedistilleerd bij:

HAMERS
Bij iedere fles afgehaald 25 et.
reductie. Maar denkt U er
om. een speldje te vragen?
KOSTVERLORENSTRAAT 34

Msrcaroni
elleboogjes •

Groot en klein vinden

RUIL OF KOOPRUIL
Amsterdam - Zandvoort
Aangeb.: moderne 3 kam.
womng m. douche enz. in
centrum van Amsterdam.
Gevr. iets derg. of groter
te Zvrt. Genegen bij ruü
event. fin. offers te getroostcn. Br. no. 16-9 bur.
van dit blad.

Originele

Lompen. 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!
Wegens omst. TE KOOP:
COCKER SPANIEL,
11 mnd., teefje, ingeënt en
gesteriliseerd. Telef. 5020.
Huur nu uw wasmachine
vanaf ƒ 9,— per maand
met recht van koop.
Géén vooruitbetaling
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
M O N O P O L E
vraast flinke,
eerlijke,
zelfst. WERKSTER Dagehjks van 9-12, plus maandag van. 2-4 u. Goed loon.
Aanm. dagelijks tussen 12
en 2 uur of na telef. afspr.
tel. 2550.
Woninginrichting
HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
Kan weer stoffeerwert
aannemen.
MEISJES GEVRAAGD
voor Plastic industrie.
Korthof, Zuiderstraat 13a.
Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!

Adverteert
in dit blad

ZIET ONZE SHOWROOM

V.W. specialisatie

TE KOOP: 8'/« Watt Hi-Fi
versterker, 15 Watt max.,
dyn. en kristal P.U. ing. +
mie., 800 en 7 Ohm uitg.;
Basrcflexkast zonder L.S.
Trictrack-platenspeler met
Hi-Fi element en kristal
el. Tel. 2157.

Bert geeft de
hoogste waarde!

Betaling desgewenst in «verleg

SMINK's

Zeestraat 62 - Telef. 2263

VOOR UW
2de PROGRAMMA
Geheel verzorgd.
Antennebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

J.KEUR

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

VOLKSWAGEN-RIJDERS!

Lïewegje 16
Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3C52.

Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

reuzepak 500 gram

45

AH-ErwtensoepSQ
Speculaas
89
Bessengelei 70
Valpolicella

VAN DER WERFPs
brood FIJN!

met worst

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

HANAU - hoogtezonnen!

! ,\

1/1 blik ^"^ &

||Códé\

De bestel ter wereld!
Reeds van ƒ129,- af!
Vraagt demonstratie'.
Drogisterij-Parfumerie

UIT DE DIEPVRIES

Bouwman

GEWICHT ± l KG.

Gedipl. drogist
Oranjestraat,7 - Telef. 2327

—-

't

^f

per pot 9o

• ^^

Rode wijn (voor avondjes en tafelgebruik)

VERKRIJGBAAR IN DE MEESTE AH FILIALEN

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zaïidvoort
Telef. 3394

Voor alle
verzekeringen
'n Morgenstond met pret,
vanuit EEN GOED BED!

Doperwien-fijnfeo

LeSoleil

1/1 blikSS^^^

Gebraden Gehakt ...... ioogram 29
Reuze Ontbijtkoek ...... pcrstuk 69
snelkokend

.....

J. van den Bos
woninginrichting
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

W

pak 500 gram

35

pak 250 gram

43

DELICATA CHOCOLADE LETTERS
50 grams letters jflh
&fBf
melk of puur Jf$ voos: f ^^

100 grnms letters
melk of puur
per stuk

Krijgt U gasten?

AH-ROOkWOrSt -vacuum-verpakt . ±250 gram

Geen bezwaar l
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Aardbeien/Ananas!
Fidalgo Ruby Port .

Appelmoes

2

HAALDE ZON IN UW HUIS!

Huogtezon
Verlangt u weer nuar dat vakantiefitte gevoel, naar dat gezonde bruin ?
Haal dan de PMC-Hoogtezon in
huis, die heilzaam Ultra-Violet
combineert met het mild-warmend
Infra-Rood, maar ook alleen als
Infra-Rood straler kan worden gebruikt. De geanodiseerde reflector
van dit prachtige apparaat (220 V.)
spreidt straling zeer gelijkmatig.
In de gebruiksaanwijzing leest u
hoelang- of kort! -u 'zonnen' mag.

CLUBPRIJS

99

(inct. verstelbare bril)

blikjes
-t
naar keuze l ••

55

/ 69.Beslelno. 380
Vraag
•uitgebreide folder 'm AH-winkel.

waarvan f 52.in PMG-chequcs
Vergelijkbare
winkelw.f!25.-

RAADPLEEG UW ARTS!

UITNODIGING
aan geheel- Zandvoort!
5 NOVEMBER - 20 uur
Parochiehuis, Gr.Krocht

Leo Horn

met voetbalhistorie.
En film over de match van
de eeuw, Wembley 1953:
ENGELAND - HONGARIJE.
Deze buitengewone avond
wordt U aangeboden door de
R.K.S.V. T.Z.B.

"Wees prijsbewust.. .kom ook naar

Albert Heijn

Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - K.rkstt.at 9 -

2150

l ^ C » ' i ;. ij;\' i s,.;, , j < ;^| -2 j -

Tweede blad Zandvoorta Nieuwsblad, 25e jaargang no. 16;

f

.'

.

V, i
- . ï « - w , r .

Vlotte afwerking raadsagenda
De afwerking van de raadsagenda
van de Zandvoortse gemeenteraad
van dinsdagavond j.l. had na de huldiging van de heren Kerkman en
Vivisectie
van der Werff als zilveren raadsDe laatste tijd bereiken mij heel leden, een vlot verloop.
veel klachten van mensen, die mij
De heer J. G. Pannekeet, die als
verzoeken er eens over te schrijven 2de ambtenaar de gemeente ontdat steeds meer honden en katten vanger bij afwezigheid zal vervanop onverklaarbare wijze verdwijgen, werd in de raadzaal binnengenen.
Speciaal in de omgeving van leid en werd door de voorzitter in
dé1 Kostverlorenstraat schijnt dat deze functie beëdigd.
wel heel erg te zijn.
Aan het Dennenpad werd een
Het is voor mij wel zéér moeilijk perceeltje grond verkocht waarop
aan dit feit een halt toe te roepen het P.E.N. een. transformatorstation
door het schrijven van een artikel gaat bouwen.
erover. Hoogstens kan ik erop atDe raad ging volledig akkoord
tenderen hetgeen ik dan ook door met het door B. en W. uitgebrachte
deze Gaarne doe.
pre advies inzake het bezwaarIk zou in dit, verband willen wij- schrift van de heer J. G. de Jong,
zen op een „Ingezonden" in een van betreffende een boüwvèrbod voor
onze grote dagbladen, dat een ak- uitbreiding van diens hotel ,Marina'
tief dierenbeschermster en, bestrijd- aan de Hogeweg. De heren Koning,
ster van de Vivisectie in onze ge- Slegers, Petrovitch en Hose voermeente, mij vol verontwaardiging den hierover" het woord en achtten
kwam brengen en dat ik hieronder algemeen de argumenten van het
in zijn geheel laat volgen. Het luid- college zeer steekhoudend. Op hun
de als volgt:
verzoek, de heer de Jong echter bij
de afwikkeling van deze zaak zoHandschoenen van hondenleer
mogelijk terwille te zijn verIn" Uw blad van dinsdag 20 okto- veel
de> voorzitter, dat hierop in
ber vond ik een bijdrage van de klaarde
alle opzichten kan worden gerekend.
moderedactrice, waarin zij als
„nieuwtje" voor dit seizoen aanWoningbouw
kondigt „Handschoenen van honVoor de bouw van 34 eensgezinsdenleer". De leveranciers hiervoor wonin'gen
door de woningbouwverzouden zijn Chinese wilde honden, eniging „Eendracht
macht"
hetgeen de zaak minder zielig zou aan de Celsiusstraat inmaakt
maken, maar wél exotischer, dus werd aan , genoemde Zandvoort-N
vereniging
duurder!
m2 grond verkocht voor
In China bestaan bij mijn weten 4365
grondvoorschot
geen wilde honden, maar wél be- ƒ 85.000,—vanen f een
95.790,— plus een
staat er in Frankrijk een looierij die verleend
van ƒ 646.530,—. De
jaarlijks vijftienduizend honden- bouwvoorschot
Slegers vond het geen prakhuiden levert., Hierover kan men heer
tische woningen.Onder meer zit de
een artikel met foto's vinden in voordeur
de achterkant, doch
„Stern" van 11 oktober j.l. op pagi- wethouder aan
merkte op,
na 31 en 32 en in welk artikel men dat er al *Lindeman
50 woningen staan van
bij. de foto's ook het villen van hetzelfde type,
die de bewoners uiteen paar honden ziet. Het gaat hierbij; volgens het artikel om verwer- stekend blijken te voldoen.
kirig van kadavers, maar ik vraag
Verlaging bioscoop-belasting
mij af: vanwaar komen in een
De
raad
ging akkoord met een
looierij elkj jaar zo maar 15.000 ka- verlaging: van
de bioscoop-belasting
davers??
Mocht deze modegril doorzetten, door deze te brengen van 25 op 20°/o
dan zullen we dus nog beter op
Benoemingsbevoegdheid
onze honden moeten gaan passen,
Het voorstel van B. en "W. om
opdat ze niet opgevangen worden ook
benoemings en ontslagrecht
om hun transport en hun leven te van het
de ambtenaren, met uitzondeeindigen m een looierij.
ring van de hoofden van dienst aan
,
Den. Dolder, w. get.
het college, van B. en W. te delegeM. Donath-Seeuwen
ren, inplaats van - zoals dit tot nu
Er is maar weinig fantasie voor toe geschiedde - aan de raad,
nodig, om het steeds meer verdwij- bracht verschilende raadsleden in
nen van honden en katten te zien het geween Zij bepleitten enkele
in combinatie met het hierboven toevoegingen aani het voorstel, teneinde hierdoor de raad toch -wat
aangehaalde ingezonden artikel.
Misschien gaan onze Zandvoortse meer in te schakelen, speciaal, wanhonden en katten niet naar de be- neer het uitbreiding van het aanwuste looierij, misschien via een tal personeelsleden zou betreffen.
omweg ook wel, maar laten we niet Zowel de voorzitter als wethouder
vergeten, dat de vivisectie voor al- Kerkman wezen erop, dat de raad
lerhande (dikwijls nutteloze doel- in dit opzicht veilig wordt gesteld
einden) steeds weliger gaat tieren. via de verhoging van de begrotingsHet schijnt een -goede en winstgè- - posten waarna het voorstel met alIaten7 'dlé'^diefêïr' tfacKtéif~tê"6S:~
machtigen voor allerhande duistere gezegd voor het treffen van een
praktijken. Daarom dit woord van •aantal voorzieningen en vernieuwinernstige waarschuwing tegen deze gen in de Wilhelminaschool en een
praktijken. Wees zuinig op Uw hond éénmalige subsidie van ƒ 800.—
of poes ea laat ze vooral 's avonds boven het bestaande ƒ 50,— per
en 's, nachts niet zwerven. Heus, er jaar werd toegekend aan het Mezijn Jsteeds lieden, die op Uw huis- disch maatschappelijk consultatiedier, Uw huisvriend loeren en deze bureau voor alcoholisme te Haarlem
lieden komen ook naar Zandvoort.
Een „yselu'k" praatje.
K.
Het verzoek van de Bouwes ExKinderboekenweek
ploitatie maatschappij n.v. om tegen
Van morgen (zaterdag 31 oktober) de voorzijde vart Hotel Bouwes aan
af, tot en met zaterdag 7 november het Badhuisplein een coffeeshop te
zal in ons land weer de jaarlijkse mogen bouwen, ontmoette op zichkinderboekenweek worden gehouzelf geen bezwaren bij de raadsden. Vanzelfsprekend gaat dit lan- leden, doch wél verzetten enkele
delijk gebeuren ook aan Zandvoort vroede vaderen zich tegen het voor-niet onopgemerkt voorbij.
nemen van de heer Bouwes, om
Enige plaatselijke boekhande- hieraan ook een gelegenheid te verlareft zullen er ook dit jaar weer binden voor de verkoop van ijs.
grote aandacht aan besteden en De heer Slegers kreeg op zijn vraag,
gaarne maken, we vaii deze kinder- of er ook patates frites in deze
boekenweek 1964, die in Amsterdam nieuwe gelegenheid zouden worden
zal worden geopend met leuke verkocht, te horen, dat hiervan geen
feestelijkheden, molding in onze sprake zou zijn. De heren van der
kolommen.
Moolen en wethouder Kerkman
Da commissie voor de Collectieve wilden echter ook de verkoop van
propaganda voor het Nederlandse ijs hier niet toestaan. Zij achtten
boek zond ons alle bescheiden, op dit in strijd met de standing van
deze kinderboekenweek betrekking het hotel, een standpunt, dat door
hebbende, toe. Onder meer het aan- de voorzitter, de heren Breure en
trekkelijke
kinderboekenweekge- Koning en gedeeltelijk ook door
schenk: „De blauwe boekanier", een wethouder Lindeman bestreden
spannend zeerovers-verhaal ver- werd. De heer Petrovitch zag bosierd met plaatjes en rijmen van vendien in de bouw van deze coffeeTonke Dragt. Zelf als oudere heb- shop een verfraaiing van het Badben v/e dit leuke boekje zonder huisplein.
Wethouder Kerkman
onderbreking uitgelezen, want het handhaafde echter zijn standpunt
is een bijzonder boeiend geschre- en diende tenslotte een voorstel in,
ven verhaal, vol opwindende avon- de bouw van de coffeeshop toe te
turen.
staan, doch 'de bouw van de aanIeder, die tijdens de kinderboe- grenzende, iets lager gelegen ijskenweek in de boekhandel ƒ 4,50 verkoop-'gelegenheid te weigeren.
aan. kinderboeken besteedt, ont- Het voorstel van de wethouder"werd
vangt dit geschenk geheel gratis.
tenslotte in stemming gebracht,
Op alle lagere scholen zal boven- waarop het werd verworpen met
dien enkele dagen, voor de kinder- 6 tegen 8 stemmen en waarna het
boekenweek start, de „Piratenpost" voorstel van B. en W. met algemene
worden uitgedeeld, een boekenblad in stemmen werd aanvaard.
kleuren voor alle Nederlandse kinRondvraag
deren. In dit blad is tevens een
tekenwedstrijd opgenomen.
De
De heer D.. Petrovitch had uit
mooiste tekeningen zullen worden krantenberichten vernomen, dat alopgehangen op de grote Nationale Ie bomen in Zandvoort binnenkort
boekenmarkt, die volgend jaar in zullen worden gerooid. Wethouder
het RAI-gebouw te Amsterdam Lindeman verklaarde, dat niet alle,
wordt gehouden.
maar alleen de dode bomen zullen
Gaarne bevelen wij deze jaarlijkse worden verwijderd.
kinderboekenweek in Uw warme
De heren, Slegers en Breure vroebelangstelling aan. Voor hè1, kopen gen, wat B. en W. denken te gaan
van" kinderboeken is deze week bij doen, nu bij rechterlijke' beslissing
uitstek geschikt.
de bouwterreinbelasting
ongeldig
werd verklaard. Wordt deze verWie deed dat?
ordening nu ingetrokken? Da voorDe, organisator en van. de negende zitter verklaarde, dat het college
PAC-traditierit, die enkele weken afwacht. Er was nog slechts uitgeleden gehouden werd en op ons spraak over één ingediend) rekwest.
circuit eindigde, delen ons mede, Het college zal zich nader beraden,
dat deze rit voor een van de- deelnemerö wel op een heel vervelende
manier is! geëindigd.
te maken. Vervanging ervan is
Hij moest namelijk vaststellen, dat praktisch onmogelijk en door dit
van, zijn fraaie antieke Mercedes gemis verliest de prachtige wagen
Benz op het circuit, waarschijnlijk aanzienlijk in. waarde.
door een op relekwieën beluste
Laat men niet kinderachtig zijn
persoon de radiateur-dop was afge- en deze sierdop terugbezorgen. Dat
schroefd en meegenomen. De dader kan geschieden bij de heer Hugenheeft waarschijnlijk niet beseft, dat holtz, directeur van de V.V.V. ten
hij hiermee de eigenaar van. de kantore van deze instelling op het
auto zeer heeft gedupeerd, want Raadhuisplein. Deze zal dan voor
een dergelijke sierdop is niet meer terugzending naar de gedupeerde
te krijgen en. ook zeer moeilijk na eigenaar zorg; dragen.
VI ' K •

indien volgende uitspraken op andere rekwesten eenzelfde resultaat
zouden hebben.
De heer W. van der Werft had
uit courantenberichten vernomen de
aktie van de A.N.W.B. betreffende
een eventueel in te voeren toeristenbelasting. Hij hoopte dat dit een
sterk argument voor de gemeente
Zandvoort zou zjjn, om niet over te
gaan tot het heffen van een Kurtax.
De voorzitter betreurde in het algemeen het door de A.N.W.B. ingenomen standpunt. Van Rijkswege
zal het nameiyk zeer moeilyk zijn
een en ander toe te passen. Het
woord „logeerbelasting" zou spreker als een onmogelijk woord naar
de archieven willen verwijzen. De
voorzitter voelde dan veel meer
voor het Germaanse woord,, Kurtax
waarvan de plaatselijke heffing
echter nog niet is toegestaan en
waarvoor een wetswijziging noodzakeUjk zou zyn. Persoonlek achtte
spreker een kleine heffing op het
badgastenbezoek niet onaantrekke-

lijk, -doch Zandvoort ban er momenteel nog te weinig tegenover stellen. Men moet echter niet uit het
oog verliezen, dat de heffing van
een dubbeltje per persoon per dag
Zandvoort per jaar reeds meer dan
een ton zou opleveren en daarmee
kan heel wat worden gedaan voor
uitbreiding- van de recreatie. Voorlop'ig doet het college terzake' echter niets.
De heer L. J. Breure kwam terug
op het dodelijk ongeluk op het circuit ,tijdens de laatste N.A.V.-races.
Spreker wilde de „gifplant - circuit" maar het liefst zo gauw mogelijk zien verdwijnen en verzocht het
college met de grootste aandrang om.
aan dit circuit een andere en meer
doelmatige bestemming te geven.
De voorzitter verklaarde, dat het
wel wat te ver, ging, om in verband
met dit zeer betreurenswaardig ongeval het circuit als racebaan nu
maar direct op te heffen. „Overal
waar sport bedreven wordt, gebeuren ongelukken", verklaarde de
burgemeester en wanneer men de
ongelukken op de weg beziet, dan
zijn deze aantallen veel en veel groter, waarna spreker de vergadering
voor gesloten verklaarde.
K.

Een kwarteeuw raadslid
Voor de afwerking van de agenda
van de raadsvergadering, die dinsdagavond door de Zandvoortse gemeenteraad werd gehouden, richtte
de voorzitter, burgemeester Mr. H.
M. van Fenema ach tot de raadsleden met enkele mededelingen.
In de eerste plaats herdacht de
burgemeester het plotseling overlijden van de heer V. Polak, die als
verslaggever van De Telegraaf vrij
regelmatig tijdens de Zandvoortse
raadszittingen aanwezig was Door
zijn optreden verwekte hij aller
sympatie en de herinnering aan zijn
persoon zal dan ook altijd een goede herinnering blijven.
Wat de heer J. W. Gosen betreft,
die nog altijd in het ziekenhuis verblijft, deelde de voorziter mede, dat
diens herstel veelbelovend is, al
zal het nog wel even duren voor hij
weer aktief zijn werk als raadslid
kan hervatten.
Huldiging van twee
zilveren raadsleden
Doordat de raadsvergadering van
29 september j.l. niet door de voorzitter kon worden by gewoond, kon
toen geen aandacht worden geschonken aan het feit, dat wethouder
A. Kerkman en het raadslid de heer
W. van der Werff op 5 september
van dit jaar hun zilveren jubileum
als raadslid herdachten.

De voorzitter wilde echter dit feit
niet! onopgemerkt laten, voorbijgaan
en sprak beide leden van de raad
op sympatieke en hartelijke wijze
toe. Hij herinnerde eraan, hoe beidem sinds 5 september 1939 met uitzondering van enkele bezettingsja.ren onafgebroken als leden van de
raad zitting hadden gehad.
- De heer Kerkman vele, de
heer Van der Werff enkele jaren
als wethouder. Spreker wees erop,
hoe beiden, in deze kwarteeuw steeds
de belangen van de gemeente op
uitnemende wijze hadden gediend
en gewaagde ervan hoe de yerhouding in het college, die van jaar op
jaar beter werd, thans bijzonder
prettig was. Hij feliciteerde beiden
met hun zilveren jubileum en bracht
namens het college van B. en W.
dank voor de wijze, waarop zij de
gemeente belangen dienden, waarna
hij de beide jubilarissen het standaardwerk: „150 jaar Koninkrijk
der Nederlanden" schonk, hetgeen
met een spontaan applaus van de
vergadering gepaard ging.
Beiden dankten hierna de voorzitter voor dit onverwachte en yerrassende huldebetoon er daarbij de
nadruk op leggende, het een groot
voorrecht te achten nog steeds als
wethouder en raadslid de belangen
van de gemeente Zandvoort te kunnen dienen.

Verlichtingsvereniging 't Centrum bijeen
In hotel café restaurant „Delicia"
lichtingsvereniging „Centrum", die
de seizoenverlichting in de Kerkstraat en directe omgeving verzorgt,
donderdag 22 oktober in vergadering
bijeen om te beraadslagen over de
verlichting in seizoen 1965.
De voorzitter, de heer F. J. E. van
Houten deelde mede, dat met de
beide andere verlichtingsverenigingen, namelijk die voor de Haltestraat en de Grote Krocht een
prettig en nauw contact bestaat. Gezamenlijk werd besloten ook in seizoen 1965 weer tot de seizoenverlichting over te gaan. Op korte termijn zal contact worden gezucht met
het Gemeentebestuur, teneinde mogetijkheden te bespreken om deze
seizoenverlichting uit te breiden
door inschakeling van enkele andere
belangrijke straten, die onder andere door een druk verkeer biervoor in aanmerking zouden komen.
De voorzitter moest helaas vaststellen, dat ook in het afgelopen
seizoen er nog steeds een - zij het
ook betrekkelijk klem - aantal winkeliers zich onttrekt aan deelname
in de kosten voor de verlichting,
hoewel men er voor de volle honderd percent van mee-profiteert. De
heer van Houten zette het grote belang van een fraai verlichte winkelstraat gedurende het zomerseizoen opnieuw uitvoerig uiteen en
meende, dat het sterke afkeuring
verdiende, dat een aantal neringdoenden zich nog steeds afzijdig
houdt en op deze wijze blijk *geeft,
wel de lusten, rnaar niet de lasten
te willen aanvaarden. Ook achtte de
voorzitter het een verkeerde methode, dat verschillende winkeliers
niet het volle bedrag van ƒ 150,per seizoen betalen, hetgeen neerkomt op nog geen gulden per dag
gedurende het zomerseizoen, doch
slechts een willekekeurig, door hen
bepaald bedrag, variërend van
ƒ 25,- tot ƒ 75,- totaal. Spreker
achtte een bedrag van ƒ 150,— voor
GESLAAGD VOOR INGENIEUR
Aan de Technische Hogeschool te
Delft behaalde de heer F. M. Dukkers te Zandvoort het diploma
werktuigkundig Ingenieur. De heer
Dukkers, sinds verscheidene jaren
secretaris van de Zandvoortse reddingsbrigade, werd enkele jaren geleden leraar aan de Hogere Technische School te Amsterdam en is
thans met ingang van l november
aldaar benoemd tot adjunct-directeur.
Na de ambachtschool te hebben
doorgelopen, behaalde hij na de
laatste oorlog het Staatsexamen
H.B.S. b.
Zijn studie aan de Hogeschool
onderbrak hij verscheidene malen
voor het opdoen van praktij k-ervaring. Zo werkte hij onder andere
mee aan projecten bij de Poolcirkel,
Afrika, Amerika, - waar hij een jaar
verbleef - Israël, Nigeria, Zweden,
Engeland en Frankrijk.
Wij feliciteren de nog jonge Ingenieur van harte met dit prachtige
resultaat, dat een waardige en indrukwekkende bekroning vormt
van een moeilijke en lange studie.

geen enkele winkelier een bezwaar
cir—cttir-Lxsïiixrcï-1*ntet;—omöot- ccn 'gemakkelijke regeling hiervoor werd
vastgesteld.
Namens het bestuur deed de voorzitter vervolgens het voorstel, een
schildje te laten vervaardigen en dit
duidelijk zichtbaar te bevestigen op
de deurpost, waaruit blijkt, dat de
aldaar wonende winkelier deelneemt
aan de seiaoenvcrlichting. Vervolgens zonder uitzondering een uniforme betalingsregeling te treffen
van ƒ 150,— -per seizoen voor elke
deelnemer en maandelijks een advertentie te plaatsen in de beide
plaatselijke bladen, inhoudende een
oproep aan de burger^, b\j voorkcur te kopen bij die winkeliers,
die aan de zomer-verlichting meedoen.
Na enige discussie bleek het overgrote deel van de aanwezigen met
dit bestuursvoorstel te kunnen meegaan, waarna hiertoe werd besloten.
Het bestuur zegde toe, op zo kort
mogelijke termijn een en ander te
zullen gaan verwezenlijken.
K.
HERV. JEUGDVERENIGING
„DE VLIEGENDE SCHOTEI,"
10 oktober j.l. vond onze eerste
discussieavond plaats met medewerking van Drs. L. de Liefde,
onder het motto: „Moet je bang zijn
voor de toekomst?".
Daar er grote belangstelling voor
de discussie was, is een voorstel
gedaan iedere maand een discussie
te houden op een doordeweekse dag.
17 oktober: A.B.C, avond. De
grote opkomst van deze avond was
de garantie van de gezellige sfeer,
waarin vele nieuwe vondsten verwerkt waren.
24 oktober: De kleurenfilm „De
muis die brulde", met in de hoofdrol Peeter Sellers, was een groot
succes. Op deze avond kon het bestuur het 100e lid verwelkomen.
Deze kreeg van liet bestuur een
taart, terwijl iedere bezoeker een
kopje koffie aangeboden kreeg.
Voor zaterdag 31 oktober a.s. staat
er op het programma een kienavond
met vele prijzen.
Zaterdag 7 november: Muziekavond door de leden.
HORECA-MAKELAAR
Door de Arrondissement^ Rechtbank te Haarlem is tot makelaar
en taxateur voor Horeca- en slijterij-bedrij ven beëdigd, de heer Joh.
C. Jung Sr. te Zandvoort.
De heer Jung, die een 43-jarige
praktijk heeft bij een der grootste
distilleerder!] en in ons land en in
geheel Nederland bij de Horecabedrijyen grote bekendheid geniet,
zal zijn nieuwe functie uitsluitend
bepalen tot de Horeca-sector, waarin hij als specialist kan worden genoemd.
Gelet op een en ander mag hij
dus zeker hier „ihe right man in
the right place" worden genoemd
en wij feliciteren hem van harte
met deze beëdiging.
K.J.C. ZANDVOORT
Woensdag j.l, speelde K.J.C. Zandvoort de vierde ronde om het clubsampioenschap. De stand luidt:
1. J, Paternotte; 2. P, Termesj 3.
C. Terol; 4. A. Koning.

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid
der redactie).
DE VALKUIL VAN DE
GEMEENTE ZANDVOORT

Hedenmorgen werd ik (bejaard
inwoner van Zandvoort) bijna overreden door een grote vrachtauto,
die met een snelheid van naar
schatting 60 k.m. per uur van de
Zandvoortsclaan komend de (verboden) voormalige trambaan inreed.
De weg is volgens een aanwijzing
alleen toegankelijk voor bussen van
de N.Z.H.V.M.
Ik liep op het voetpad en moest
daar die weg oversteken, komende
van het Huis ini de Duinen en'wandelde naar het dorp.
Nu zijn de volgende conclusies
denkbaar:
1. Die auto was in overtreding en
heeft het er maar op gewaagd,
welk waagstuk niet zo erg groot
was, omdat men daar zelden of
nooit een politieagent ziet.
2. Die auto had toestemming van
de gemeente om die weg te nemen b.v. omdat de chauffeur bij
één van de firma's moest zijn
die daar aan de weg zij n'gelegen
3. De politie (dus in hoogste jnstantie de gemeente) laat oogluikend
toe, dat bepaalde auto's die weg
. mogen nemen.
Punt 2 en 3 geven mij het recht
om van een „valkuil" te spreken.
Immers, ook wij voetgangers zijn
in het hedendaagse drukke verkeer
getraind in de naleving van alleriei dwingende voorschriften.
Over punt l kan ik gevoegelijk
zwijgen. Hier zou silleen maar helpen een strenger toezicht van de
politie.
Het wordt m.i. hoog tijd dat aan
deze onmogelijke situatie op één of
andere wijze door de gemeente
Zandvoort een eind wordt gemaakt.
Met dank voor de plaatsing,
Hoogachtend:
W. J. de Haan.
H.Heijermansweg 61
Reeds enkele malen werd in de
Raad gewezen op het gevaar, aan
bedoelde weg verbonden, tot nu toe
echter zonder resultaat. Wij zijn het
volkomen met inzender eens, dat
hier van een onhoudbare situatie
sprake is. Wellicht, dat dit „Ingezonden" eraan zal meewerken, dat
ons gemeentebestuur, i.c. de verkeerspolitie, op drastische wijze
gaat ingrijpen.
Redactie

BADHOTEL
Het nieuwste hotel
aan de kust
Boulevard Faulus Loot l
Telefoon 4941
In de Hotel Bar
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag, vanaf 20 uur:
entertainment

Wim Landman
aan de vleugel.

Vrijdags, zaterdags en zondags
8.30 uur:

Cheese
Town Trio

VRIJSPRAAK SATURNESPEL
De Haarlemse rechtbank heeft
hedenmorgen de heer J. J. Pas vrijgesproken van het hem ten laste
gelegde, n.l. het geven, van gelegenheid tot het bedrijven van hazardspel in het Badhotel, en daarmee
dus het Saturncspel tot behendigbeidsspel verklaard.
De gemeentelijke vergunning loopt
per l november a.s. af, doch burgemeester Mr. H. M. van Fenema
verklaarde ons in principe bereid
te zijn, op nog nader te bepalen
voorwaarden te verlengen.
Wjj feliciteren de heren Pas en
Caransa met deze verrassende
wending in de Saturne-aangelegenheid, die voor Zandvoort nog nauwelflks te overziene perpectieven
biedt.
K.
„OECUMENISCH CONTACT"
De stichting „Oecumenisch Contact Zandvoort" heeft in haar gehouden bestuursvergadering rapport uitgebracht over de in dit seizoen gehouden zomer-aktiviteiten.
De financiële basis van de stichting
bleek, - mede dank zy de gehouden collecten gunstig. Desondanks
voelt het bestuur zich geroepen, om
aan de algemene verplichtingen inzake oecumenische aangelegcnheden te kunnen voldoen, (ontler andere verlichting van de wereldnood, onderontwikkelde en hongergebieden) een beroep te doen op de
in het afgelopen gunstige seizoen
wel tijk gezegende inwoners van
Zandvoort een extra bijdrage te
schenken, hetgeen kan geschieden
op giro No. 9711, Algemene Bank
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Nederland N.V., ten name van de
Afd. Handbal
penningmeester de heer A. Kalff.
Uitslagen zondag 25 oktober:
Er werden de afgelopen zomer
Hr. sen.: IJmond 3 - Z.M. l 12-9 enige borden bijgeplaatst, (waarvan
Rapiditas 3 - Zandv.m. 2 6-3 dat op de Noordboulevard op onverDames sen.: F.Speed 2 - Z.M. 3-2 klaarbare wijze verdwenen bleek te
Hr. jun.: Z.M. - IJmond 2
7-7 zijn) en het bestuur vraagt zich af,
Dames jun.: Z.M. - Rapiditas 3-1 of iemand dit misschien „veilig
Z.M. 2 - Concordia
5-5 heeft gesteld". In grote aantallen
Jongens adsp.: Zandv.m. - Atlas 10-6 werden folders verspreid en voor
Meisjes adsp.: Odin l - Z.M. l 3-2 de samenkomsten bestond een verZ.M. 2 - Full Speed l
1-9 heugende belangstelling.
Programma, zondag-O, november: _,
Winterseizoen
Hr. jun.: Concordia - Zandv.m. 10 u.
Het komende winterseizoen werd
Dames jun.: F. Speed - Z.M. 2 15 u. uitvoerig
besproken. Do nadruk zal
Jongens: Concordia 2 - Z.M. 10 u. daarbij worden
gelegd op het onderling contact in discussiekringen,
ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
steeds groeiende beNa de zesde ronde van de kom- waarvoor eenblijkt
te bestaan. Een
petitie om het clubkampioenschap langstelling
„Bijbelavond" zal in samenwerking
is de kopgroep als volgt bezet:
de stichting worden georganiLindeman; Gerritsma; Sloof; Elde- met
door het Nederlands Bijbelring; Luykx; Glasbergen; De Jong; seerd
genootschap.
Vos Roetemeyer en Bais.
Half november zal Professor Dr.
Sevenster- (N.H.) uit Leiden met een
BESTUURSWISSELING V.V.D.
aan het Seminarie te
In • de woensdagavond gehouden hoogleraar tijdens
deze bijeenkomst
ledenvergadering van de V.V.D. afd. Warmond
over het onderwerp: „De
Zandvoort werd de heer J. R. Oos- spreken
betekenis van de Bijbel." Deze „Bijtenrijk tot voorzitter gekozen, ter- belavond"
wordt gehouden in de
wijl in do overige bestuursvaca- Gereformeerde
kerk aan de Juliatures werd voorzien door de ver- na weg.
kiezing van de heren H. Fruitema
Voorts werd een Advents-avond
en P. W. Wels.
vastgesteld in december in de
Rooms Katholieke kerk aan de
R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
Grote Krocht en een speciale bijUitslagen zaterdag 31 oktober:
eenkomst tijdens de Lijdensweken
T.H.B. adsp. a - T.Z.B, a
3-0 enkele weken voor Pasen in de
De overige wedstrijden werden Hervormde kerk.
afgelast.
In verband met de binnenrestauUitslagen zondag 25 oktober:
ratie van de Hervormde kerk, zulT.Z.B. l - Nieuw Vennep l 3-0 len de Hervormde kerkdiensten van
E.D.O. 5 - T.Z.B. 2
4-9 l november af gehouden worden in
T.Z.B. 4 - E.H.S. 7
1-1 de Gereformeerde kerk. AanvankeT.Z.B. 5 - Heemstede 5
4-3 lijk werd daarbij overwogen, elke
D.S.O.V. 5 - T.Z.B. 6
1-3 zondag voorlopig gezamenlijk kerkdiensten te gaan houden, doch dit
Programma zaterdag 31 oktober:
bleek in verband met de ruimte,
Adspir anten:
Bloemendaal c - T.Z.B, a
15 u. helaas niet mogelijk wat betreft de
T.Z.B. b - O. Gezellen d
15 u. ochtenddiensten. Overwogen wordt
T.Z.B. c - Haarlem h
15 u. thans nog, in de restauratie-periode
van, de Hervormde kerk enkele gePupillen:
R.C.H. b - T.Z.B. a
15 u. combineerde avondkerkdiensten te
beleggen in de Gereformeerde kerk.
Programma zondag l november:
Geel Wit - T.Z.B.
12 u. „OEFENING STAALT SPIEREN"
Ripperda 4 - T.Z.B. 2
12 u.
In overleg met liet dagelijks beT.Z.B.3 - H.B.C. 8
12 u. stuur werden de jaarlijkse onderT.Z.B.4 - Schoten 8
12 u. linge wedstrijden, vastgesteld in de
R.C.H. 9 - T.Z.B. 6
12 u. week van 14 t.m. 18 december a.s.
E.D.O. jun. f j- T Z.B. a 14.30 U. op de vastgestelde lesuren in de
T.Z.B. - Nieuw Vennep 3-0 Wühelminaschool.
Rekening houdende met de ledenMet een* zeer solide achterhoede toeloop
zullen de te verwerken
en een voorhoede, die nog niet over onderdelen van tevoren worden
alle linies aan de verwachtingen doorgenomen, om iedereen in de
voldeed, heeft"1 ons eerste team een gelegenheid te stellen een ?o hoog
regelmatige en alleszins welkome mogelijk aantal punten te behalen.
overwinning behaald op een welisIn begin 1965 zuilen de bondswaar tegenvallend Nieuw Vennep. vaardigheidsproeven worden afgeIn de beginfase toonde T.Z.B, nomen, terwijl naar alle waardat het ernst was om de smaad van schijnlijkheid in de maand mei de
de twee vorige nederlagen uit te
gymnastiek tegen
wissen. Met soepel lopende kombi- returnwedstrijd
„Heemstede" zal plaatsvinden.
naties, veelal geleid via de vandaag
De leider, de heer J. Keukelaar,
middenvoor spelende A. Lammers, werd tot voorzitter van de techwerd de achterhoede der tegen- nische commissie benoemd.
partij danig op de proef gesteld.
De najaarsvergadering van de
Het verwijt dat het de voorhoede Kennemer Turnkring wordt gehouaan schotvaardighcid ontbrak, in- den op donderdag 5 november a.s.
spireerde onze voorwaartsen veel- in een de zalen van het Concertvuldig te schieten. Er was echter gebouw
te Haarlem.
een corner voor nodig om M.Vossen
De najaarsvergadering van O.S.S.
de gelegenheid te geven met een werd vastgesteld op woensdag 11
prachtige kopstoot de keeper der november 1964. Door het vertrek
tegenpartij te verschalken, 1-0. Na van de heer H. Malingré, zal in
rust werd het spel vaak ontsierd deze vacature voorzien moeten wordoor talrijke incidenten, die meestal den.
veroorzaakt werden door het onbeIn de herfstvakantie op 2 en 3
grijpelijke optreden van de scheids- november geen lessen.
rechter. Dit alles kon ons niet weerhouden nog twee doelpunten te K. J. C. „NOORD"
maken, waarvan het eerste werd
De stand in oktober is:
gescoord door de uiterst nuchtere
1. Mevr. van Norden 14465
M. Vossen en het tweede door A.
2. R. Roest
14432
Lammers, na uitstekend voorbe3. B. Visser
14409
reidend werk van M. Vossen.
4. Mevr. Stug
14405

'F'

Hout- en boardhandel

Wegens enorm succes handhaving van de
VOORDELIGE WEEKEND-RECLAME BIJ

.CENTRUM'

Slagerij
HENK VAN ELDIK

Naast dr. Flieringa
Brederodestraat l

METSELZAND
PORTLAND CEMENT
CARBOLINEUM
Eternieten
BLOEMBAKKEN
TUINVAZEN
RONDE TAPSE
TAFELPOTEN,
verschillende maten.
POLYCEL
PLAFONDPLAATJES '
HEKPALEN
BOKKEPOOTJES
KIPPEGAAS
ALABASTINE
KUBUSVERF
LOODWITPLAMUUR
CEKRUSOOT
carbolineum
in 15 verschillende
briljante kleuren
SCHUURPAPIER
RUBBEROID
GUPA
KASTPLANKEN
• TEGELBOARD
HOEKLAT Parana pine
Halfronde LATTEN.
LADDERVERHUUR
Voor kamcrwandeu,
lambrizeringcn enz.:
HOUT O LUX '
PARANA PINE
Dagelijks geopend.
Jb. SLAGVELD
Telef. winkel: 2963
Privé: 2897

Nutncia doet extra veel room In de koffiemelk

Nu voordelig genieten
van de blankste zuiverste koffiemelk

VaLNUTBICIA KOFFIEMELK
TIJDELIJK 98 et NIEUW..
Voor het lekkerste kopje koffie.,, de blankste,
zuiverste koffiemelk. Daarom bereidt Nutricia
haar koffiemelk volgens een geheel eigen procédé.Met de uiterste zorg en de bekwaamheid
van jaren ervaring. Zo blijft Nutricia koffiemelk
blank en zuiver. En zó komt de goede smaak
van koffie pas ten volle tot z'n recht. Nu - kunt
u er extra voordelig van genieten: tijdelijk van
ƒ1,06 voor ƒ0,98 per handige halve liter fles!

GOUDEN EEUW
KOFFIESERVIES
Spaar nu voordelig
N-merkjes voor dit
schitterende
servies. Haal een geïllustreerde
aanvraagfolder bij uw
leverancier!

Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Automobielbedrijf Jac. Versteege&Zn
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedryfszekcr.

VOOR SCHOENEN:

.V. VAN STEIJN's
SCHOENHANDEL
Thorbeckestraat 1, tegenover Hotel Bouwes
Grote sortering PANTOFFELS

Bloembollen t
Bloembollen t
Bloembollen!

Tijdens de Kerstdagen bloeiende bollen in huis?
U kunt ze nu nog op glas of bak zetten, doch het is daarvoor
de allerhoogste tijd!
Grote voorraad tulpen, hyacinthen, croqussen, narcissen, paperwhites. Ook voor tuincultuur.
PRACHT SORTERING BOLLENGLAZEN EN BAKJES.
VOOR V W TUIN: compost, stalmest, turf molm.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prifctrerhoging thuisbezorgd!
Wft geven ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant
„Bollen voor huis en tuin" is gratis
verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.

-

HET ADRES VOOR U!
Nu geen kapotte truien of pantalons meer!!
Koopt nu elleboog- of KNIEBESCHERMERS!
Wollen DAMES- en KINDERMAILLOTS.
Zojuist aangekomen grote collectie zijden en
wollen SHAWLS. Parapluie's. Leuke kinderbeursjes ƒ 0,90. Dames en heren Nappa en suède
jasjes. Ook maatwerk. Wij hebben nog enkele
suède herenvesten tegen zeer voordelige prijs.

«LEBRU»

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Heden ontvangen: Bloeiende VIOOLPLANTEN.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
.
Ziet onze etalage!

Drukkerij Van Petegem & Zn.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 24 oktober:
Vlug en Vaardig - Zandv.m. afg.
Kinheim 3 - Zandvoortm. 2 3-2
Adspiranten:
'D.S.S. a - Zandvoortm. a
1-2
Zandvoortm. b - H.B.C, b
2-5
Zandvoortm. c - Vogelenzang a 2-3
E.D.O. f - Zandvcortm. d
6-3
Zandvoortm. e - Kenn.land c 3-2
Pupillen:
Ripperda a - Zandvoortm. a afg.
Zandv.m. b - De Brug a de Br.n.o.
Zandvoortm. d - R.C.H, c
0-2
D.I.O. b - Zandv.m. c
Z.M. n.o.
E.D.O. d - Zandvoortm. e
1-3
E.D.O. e - Zandvoortm. f
6-1
Uitslagen zondag 25 oktober:
Ccleritudo - Zandvoortm.
afg.
Zandvoortm. 3 - I.E.V. 2
2-3
H.F.C. 4 - Zandvoortm, 4
7-1
H.B.C. 6 - Zandvoortm. 5
0-4
Zandvoortm. 6 - D.S.K. 3
7-2
D.S.S. 5 - Zandvoortm. 7
2-4
Sp.vogels 5 - Zandvoortm. 10 0-5
Interr. juniorenkompetitie:
Zandvoortm. - U.V.V.
3-1
Junioren:
Zandvoortm. d - H.F.C, e
2-1
Zandvoortm. e - H.F.C, f
4-4
Programma zaterdag 31 oktober:
S.V.J. - Zandvoortm.
15 u.
7. S.V.J. 2 - Zandvoortm. 2 15 u.
Adspiranten:
40. Zandv.m. a - E.D.O. a 15.30 u.
51. Zandv.m. b - E.D.O. b 15.30 u.
71. Zandv.m. c - E.D.O. d 15.30 u.
102. Zandv.m. e - E.D.O. g 15.30 u.
115. R.C.H. g - Zandv.m. f
15 u.
Pupillen:
158. D.C.O. a - Zandvoortm. a 15 u.
169. Zandv.m. b-Sp.vogels a 14.30 u.
]80. Zandv.m. f - E.T.O. b 14.30 u.
Programma zondag l november:
Zandvoortm. - Velsen 14.30 u.
St.vogels 2 - Zandv.m. 2 12.30 u.
10. H.B.C. 3 - Zandvoortm. 3 12 u.
31. Zandv.m. 4 - D.S.K. 2 9.45 u.
81. D.I.O.S. 3 " Zandv.m. 6 12 u.
92. T.Y.B.B. 8 - Zandv.m. 7 12 u.
105. Zandv. 8 - T.Y.B.B. 11 12.30 u.
119. Zandv.m. 9 - Haarlem 11 9.45 u.
122. Zandv.m. 10 - H.stede 6 9.45 u.
Interr. juniorenkompetitic:
Z.S.G.O. - Zandvoortm. 12 u.
Junioren:
146. Zandv.m. b - D.I.O.S. a 12.30 u.
175. H.B.C, e - Zandv.m. e 14.30 u.

«LEBRU»

TELEFOON 2060

Voor Uw drukwerk;

Deze aanbieding geldt
zolang de voorraad strekt - in Haarlem, Heemstede,
Santpoort, Overveen, Bentveld, Aerdenhout, De Zilk, Bennebroek, Vogelenzang,
Bloemendaal, Umuiden, Velsen, Beverwijk, Zandvoort, Heemskerk, Uitgeest,
Castricum, Limmen, Akersloot, Egmond aan Zee, Egmond binnen, Wijk aan Zee,
Driehuis

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prüs,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ 4795,— tot f 4995,—.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.

Herenweg 149, nk. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE
• Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 8 1 7 1 4

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

98 et.
98 et.
68 et.
65 et.

„'t

MET KERSTMIS
BLOEIENDE BOLLEN
IN HUIS?
U kunt ze nu nog opzetten!
Wij leveren U gaarne narcissen, croqussen, tulpen, hyacinthen, paper-whites.
Ook voor tuincultuur.
Wij vragen Uw speciale aandacht voor cnze leuk opgemaakte BLOEMSTUKJES.

Kerkstraat 28

:en echte gezinsauto

JAN STEENSTRAAT Ib
TELEFOON 2682
750 GR. SCHOUDERCARBONADE
/ 4,750 GR. DOORR. OSSELAPPEN
ƒ 3,95
750 GR. RIBLAPPEN
ƒ4,95
500 GR. ENTRECôTE
ƒ4,25
500 GR. VARKENSFILET v.a.
ƒ 3,95
250 gr. gekookte wor's't 95 et.
150 gr. pckelvlees ..
250 gr. leverworst .. .. 80 et.
150 gr. gelard. lever
150 gr. ham
98 et.
150 gr. gebr. gehakt
150 gr. pork
100 gr. Leverkaas en 100 gr. Gebr. Gehakt 98 et.

-

Telefoon 2793

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

-reklame
EENC APPELTAARTJE ....... : . .' ........ ƒ 1.3&
250 GRAM KOGGETJES
................
ƒ l,250 GRAM BOTERKOEK
..............
ƒ 1,75
150 GRAM GESORTEERDE NOUGAT . : ƒ 0,79
'""Proeft TI onze roomboter speculaas 'eens!
Brood-, Koek- en
Banketbakkerij
HALTESTRAAT 23 - TELEFOON 2159

Heeft UZ
Al eens kennis gemaakt met onze eigen fabrikaat
rauwe rookworst
50 et. per 100 gram
leverworst
30 et. per 100 gram
gekookte worst
44 et. per 100 gram
Slagery D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees..
Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.

HET MOOISTE VAN HET MOOISTE!

SHOWMANTELS
Keuze uit ca. 40 modellen en dessins • '

39f-

49,-

in de maten 32 t.m. 52, o.a. bezet
met royale edelbontkragen als Persianer, Petit Gris, Nertz, Blauwvos,
Sobelfeh, Indisch Lam, enz.

Slagerij D, BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

59,-

65,-

en niet duurder!
Bij Drommel (nu Botman),
Koopt U met veel pleizier. Want de nieuwste snufjes
(op rookgebied,
Die vindt U altijd hier:
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

Zeer „dure" mantels iets hoger in prijs.

BONTMANTELS
10% tot 40% korting
op de „normale" prijzen.
Laat dit niet aan U voorbij gaan...
die komt,' die koopt!

Mevr. J. COLLEWIJN

Kleuter winter stretchbroek
-

WOLLEN SJAALS EN DRALON
WOLLEN STRETCH HANDSCHOENEN
WOLLEN WANTEN
BABYMUTSEN - KINDERMUTSEN
Ook in, sets luxe verpakt.
CHIQUE MEISJES MANTELS
TIENER BLOK SPORTKOUSEN

NOTTEN
Haltestraat 59
Voorzorgzegels -

Contantzegels

Reclame-aanbieding
Zig-zag naaimachine f 235

Naaimachines
Reparatie

-

Taxatie

-

Inruil.

W. DRAIJERSTRAAT 12 - TELEF, 3751

Mannequin
Kleine Houtstraat 24 -

Haarlem

Kip of wild bestellen
even 2358 bellen!
Braadkuikens
ƒ 2,25 p. t/, kg.
Piepkuikens
ƒ 2,25 p. '/t kg. .
Braadstukkeh . . . . ƒ2,50 p. i/t kg.
Soepkippen
ƒ 1,75 p. i/j kg.
Soeppoulet
/1,75 p. V» kg. .
WILDE EENDEN, vanaf ƒ3,- p. st.
TALINGEN, vanaf
ƒ 2,- p. st.
Fazanten - Hazen - Duinkonynen
EIEREN ZO VAN DE BOER:
Grote 10 voor ƒ 1,55.
Kleine 10 stuks ƒ 1,15
NU, VERSE KIP1 AAN 'T SPIT!
Speciale aanbieding t.m. 31 oktober:
BRAADPOTJLARDES v.a. 1400 gr.

ff 1,98 per V, kg.
(Speciaal gemest).

POELIERSBEDRIJF
CAS VAN BENTEN
Stationsstraat 2A . - Zandvoort - Telef. 2358
'a Maandags de gehele dag gesloten!

Langs de vloedlijn
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„TREKT UNIETAEN WAT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RËCHTI"

De enige dwingeland die ik
in deze wereld accepteer is
die „Kleine stille stem" binnen in mij.
Mahatma Gandhi

6 november 1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (02507) . - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f5,-; franco per post f7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld,' Aerdenhout

Belgische amateur-tonelisten
in Zandvoort
Zaterdagmiddag- om half vijf heeft
in de feestelijk met bloemen versier-,
de raadzaal het 'Gemeentebestuur
van Zandvoort, vertegenwoordigd
door de wethouders mevrouw C.
Stemler-Tjaden, de heer J. L. C.
Lindeman en de gemeentesecretaris
de heer W. M. B. Bosman de
groepen amateur-toneelspelers(sters)
ontvangen, die betrokken waren bij
de Culturele uitwisseling tuscn België en Nederland. I>eze uitwisseling
vond plaats namens het comité
„Amateurtoneel
België-Nederland
waarin vijf toneelorganisaties vertegenwoordigd zijn. Het werd tevens een bekroning voor de prestaties van „De volkstem" te Berchem
en „Op hoop van zegen" te Zandvoort.
Mevrouw C. Slemler-Tjaden sprak
als wethouder van Culturele zaken
het ruim zestig personen .tellende
gezelschap toe. Zij achtte het een
eer voor de gemeente en voor de
beide erbij betrokken toneelverenigingen, dat deze uitwisseling tot
stand kwam. Bijzonder verheugd
was de wethouder erover, dat deze
uitwisseling juist op toneelgebied
tot' stand kwam, waaraan steeds
hoger eisen worden gesteld, ook, ja
speciaal wat betreft het amateurtoneel. Slechts de allerbeste ver" enigingcn blijken tegenwoordig nog
in staat tot met succes optreden en
daardoor handhaving van hun vereniging. De spreekster haalde enkele
uitlatingen aan van bekende toneelcritici, waarin dezen erop wezen dat
door het spelen van stukken van
eigen bodem, gevolgd door onderlinge uitwisseling, men veel van elOecumenisch nieuws
kaar kan leren.
Tenslotte wenste de wethouder
Naar aanleiding van ons Oecubeide verenigingen het succes toe,
menisch nieuws in het vorige numdat met deze uitwisseling wordt
mer, wordt ons door de plaatselijk
beoogd, namelijk 't amateurtoneelpredikant van de Gereformeerde
kerk-belicht'dat volgens synodebe-, • spel óp EènTioger plan brengenden"
sprak-de noôp'üit, dat men enkele
sluit gemeenschappelijke
diensten
prettige dagen in het nu rustige
met andere kerken alleen gehouden
Zandvoort zou doorbrengen.
mogen worden - van tijd tot tijd D& heer A. van Campen, voorzitna samonspreking van de betrokken
ter van de Nationale Federatie van
kerkeraden over de principia (inBelgische toneelverenigingen dankhoud van de prediking) en na goedte met een kort woord voor de leuke
vinden van de classis, (ia dit,geval
en spontane- ontvangst. De spreker
Haarlem). Zo zullen er in Bloemenwees erop, dat de grondslag van
daal en Heemstede dergelijke gedeze uitwisseling in de eerste plaats
meenschappelijke erediensten woris Internationale verbroedering en
den gehouden.' Althans binnenkort
het tonen, wat men kan komt dan
één. In Zandvoort is men nog niet
pas in de tweede plaats. De heer
zover. Gebrek aan plaatsruimte in
van Campen betoogde tenslotte dat
de Gereformeerde kerk is dus - om
het betoonde warme meeleven van
eerlijk te zijn - niet het enige behet gemeentebestuur alle aanwezi\ zwaar tegen de ene dienst. Wel
gen zeer had verheugd, waarvoor
mogen gemeenschappelijke samenhij namens allen hartelijk dank
komsten worden gehouden, maar
zegde. Geruime tijd bleef men daardat is wat anders, dan ambtelijk
na in onderlinge gesprekken in de
geleide kerkdiensten. Natuurlijk is
Raadzaal nog gezellig bijeen.
er evenwel geen weldenkend Christeii, die zich achter zijn kerkmuren,
Avonduitvoering in Monopole
zonder gebed om waarachtige eenIn het vrgwel tot de laatste plaats
heid in Christus, en zonder hieraan
bezette theater Monopole brachten
te werken, tegenover de Heer der
de Belgische gasten des avonds een
Kerk kan verantwoorden.
opvoering van het blijspel „Bezoek
aan een kleine planeet", geschreven
door Gore Vidal in de vertaling van
INTOCHT SINT NICOLAAS
Alfred Pleiter. Het werd teu tonele
Het Initiatief Comité Zandvoort
gebracht door leden van de toneelmaakt bekend:
vereniging „De Volksstem" te BerBlijkens een schrijven van Sint
chem bü Antwerpen.
Nicolaas, dat een dezer dagen door
De voorzitter van de N.A.T.U., dhr.
ons werd ontvangen, ligt het in de
Kranenburg, sprak een kort opebedoeling van de Goedheiligman op
ningswoord, betoonde zich bijzonder
zaterdag 21 november a.s. een offiverheugd over dit contact en .sprak
cieel bezoek aan Zandvoort te
de hoop -uit, dat deze eerste cultubrengen. De Bisschop heeft zich
rele uitwisseling zou mogen uitgroeiook met een brief tot de burgeen tot een regelmatig weerkerend
meester gewend om zijn bezoek aan
gebeuren.
te kondigen, waarop Zijne Edelachtbare heeft geantwoord, de Hoge
De opvoering van het blijspel,
Gast gaarne bij die gelegenheid ten
hoewel door de negen medespelenRaadhuize te willen begroeten.
den meermalen zeer knap amateurEen en ander zal om pl.m. 3 uur
toneelspel werd gebracht, bleek
des middags plaatsvinden. Nadere
door de onwaarschijnlijkheid van
berichten zullen volgende week
het gegeven echter niet in staat, de
worden bekendgemaakt.
zaal voortdurend te boeien. Het was
de geschiedenis van een jongeman,
die in een ruimteschip vanaf een
planeet buiten ons zonnestelsel een
bezoek brengt aan. de aarde (de
kleine planeet) en terecht komt in
het gezin van Roger Spelding in de
staat Virginia (U.S.A.) De verschijning van) nat wonderbaarlijke mannekc, een soort toverkunstenaar,
geeft aanleiding tot talrijke humoSnel vergeten
De wedstrijd tegen. Velsen, zondag
j.l. op eigen terrein gespeeld, werd
een ontmoeting, die -we eigenlijk
maar zo snel mogelijk moesten vergeten. Daar was voor ons nu echt
geen. aardigheid aan en het mooiste
was, dat de 1-4 nederlaag," die we
te incasseren kregen, volkomen verdiend was, daar onze gasten van
begin tot eind volkomen in de meerderheid .waren en onze ploeg een
uitgesproken, zwakke indruk gaf. In
alle opzichten waren, de bezoekers
sterker. In combineren, in plaatsen,
in positie kiezen en daartegenover
stelden de onzen vrijwel ni&ts en
maakte speciaal de achterhoede een
teleurstellende indruk. Het was jammer, maar we zullen het moeten
aanvaarden. Intuscn staan we weer
als derde onderaan de. ranglijst, een
positie, die toch wel hoop laat, wahneer we daarbij bedenken, dat we
een wedstrijd minder speelden. Behalve Quicto A, dat met elf punten
bovenaan de lijst staat, kwam geen
van in deze competitie
spelende
clubs nog tot bijzondare resultaten.
We zien vier clubs met 9 en twee
met 8 punten uit 7 wedstrijden en
Zandvoortmeewen met 4 punten uit
6 wedstrijden. En is dus alle reden,
om alles op alles te zetten en in
komende wedstrijden te trachten,
deze beschamende nederlaag weer
goed te maken. Dan kan er nog heel
veel ten goede veranderen en daar
rekenen we dan maar weer zo'n
beetje op.
K.

.WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
Wie kraakt, . ,/worclt 'ekraekt

AUTOWRAK
>OP PARKEERPLAATS
Del Zandvoortse politie trof in de
nacht van zaterdag op zondag op de
parkeerplaats bij Paviljoen Riche
aan) de Noordboulevard, een dusdanig beschadigde personenauto aan,
dat slechts van een autowrak kon
gesproken worden. Bij nader onderzoek bleek, dat van 't nabij gelegen
tentenkamp „de Branding" een deel
van de afrastering zwaar was beschadigd. Zelfs de betonnen paaltjes
bleken uit de grond te zijn gereden.
Kennelijk is deze aanrijding door
de berijder(s) van genoemde auto
veroorzaakt. Omtrent de herkomst
van. de wagen, waarin geen enkel
papier aanwezig was en die door de
zware beschadigingen niet meer kon
worden weggesleept, wordt een uitgebreid onderzoek ingesteld.
Tot
nu toe taèt men echter in het duister

ristische en soms ook spannende
verwikkelingen, op allerlei gebied.
Hij, blijkt onze beschaving ver voor
te zijn en ervaart tenslotte, dat hij
op onze kleine planeet zich nimmer
zal gaan thuis gevoelen, waarna
hij enigszins noodgedwongen - met
zijn ruimteschip naar z'n eigen planeet terugkeert.
Het onwaarschijnlijke van het gegeven, bovendien af en toe wat al
te geforceerd beklemtoond, bleek,
- zoals reeds gezegd - niet in staat
het publiek voortdurend te boeien.
Bovendien bleek voor vele toeschouwers en toehoorders het
Vlaamse accent een moeilijk overbrugbare barrière en was ook de
rolkennis niet feilloos.
Wij hadden bij dit alles echter
het grootste respect voor deze
Vlaamse amaleur-tonelisten, die met
veel vaart en bravoure zich door dit
zeer moeilijk te brengen spel heen
werkten.
De avond werd gesloten met een
kort woord van de voorzitter van
de Zandvoortse
toneelvereniging
„Op hoop van zegen", de heer J. G.
Bisenberger, die dank bracht voor
het gebodene.
De zondag werd daarop doorgebracht met bet gezamenlijk maken
van kleine uitstapjes in en om
Zandvoort, waarna met een gezamenlijk diner deze eerste uitwisseling besloten werd. Op zaterdag 21
november brengt „Op hoop van Zegen" een tegenbezoek aan Berchem
waar het volksstuk: „Ik zeg toch
zeker niks" zal worden opgevoerd.
GUNNING RIOLERING
Het aanleggen van de riolering
voor. het in aanbouw zijnde Boulevard-centrum en het Bouwes Palace
aan de kop van de Zeestraat is door
het gemeentebestuur van Zandvoort
gegund
aan de firma G. van Duijn
te1 Katwijk aan Zee.

r

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

Haltestraat 57

- Zandvoort

Serie
1964

nieuwste
Herfst en wintermodellen '64-'65
SALON DE' COIFFURE

Haltestraat 63 '- Telef. 2214
Maandags gesloten.

48 cm. beeld ƒ 728,-.

59 cm. beeld ƒ 898,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
'
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren /49,,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein

- Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maand
november:
elke vrijdag, zaterdag en
zondag:.
Het bekende radio--en
televisie-kwartet

ƒ 189,-

ƒ 99,-

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

HANS O VERMEER
en zijn

BENOEMING
De heer H. C. Kleemans, ambtenaar ter secretarie van het Raadhuis te Zandvoort, is met ingang
van l november benoemd tot commies in Leiderdorp.

HOLLAND KWARTET

PRACHTIGE BAZAAR-OPBRENST
De bazaar, dinsdag 27 en woensdag 28 oktober gehouden ten bate
van de restauratie van het interieur
van de Hervormde kerk te Zandvoort • heeft het prachtige resultaat
opgeleverd van ƒ 5400.—.

20 % KORTING
. op alle
stoomgoederen

GUNNING
Door het gemeentebestuur van
Zandvoort is aan de firma G. van
Duijn te Katwijk aan. Zee voor een
bedrag van ƒ 14.300,— gegund de
uitbreiding van de algemene begraafplaats aan de Noorderduinweg.

-

V kunt toch ook rekenen en
verpeiykeii !

mits ccbracht en gehaald bü
':

.CHEM. WASSERIJ en

VERVERIJ

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653
.;
Ook voor stoppage

Een hoekje in onze showroom

^jUidMi

/t

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Vier man sterk
is ons gediplomeerd personeel.

.{23e Outèïtamtc taan ZanbboorO

Bcuthotet

In onze HERENSALON wordt
hierdoor lang wachten voorkomen!

Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l, Tel. 4941

In de Hotel Bar
en Indonesische zaal
entertainment
WIM LANDMAN
aan de vleugel.
voor dames en heren
Haltestraat 14 - Telef. 2462

Taxi Z6OO
is toch beter!

ledere vrydagavond: „SATURNE-SURPRISE".
Vrijdagaavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,50 incl. bel.
Hlntiem (witje in f)tt restaurant
Gezellig uit?
Saté eten?
Beschaafde pianomuziek?

Piekkuikcn, patates
en appelmoes ƒ 6,

Radiatoren en
Plintverwarming
.TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Keren haarverzorger

TAM/W, yfccHo

Dranken bestellen? OH/V)
Brokmeier bellen!
L\J\jL

HOTEL 80UWES
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend
's Maandags gesloten.
Zaterdag 7 en zondag 8
november, elke avond 8.30 u.
het gevierde orkest:

The Bouncers

De
Veenendaalse
Haltestraat 55 - Telef. 2839

1e keus NAADLOZE
NYLONS, ml. 8' 2-11

98 et.
Grote sortering
wol/mousse KINDER
MAILLOTS,
vanaf ƒ3,50

Geopend:
's Zondags van 3-7 en 8-2.30 u.
Overige dagen van 5-2 uur.

Diaconiehuisstraat' 24 - Xelef. 3874
VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING
FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29
Telefoon 2596 - 3759

o.l.v. Koos v.d. Heeft.
In ons internationale cabaret
en variété-programma:
o.a.

Freddy Kenton
de worvelwind jongleur
mot enorme concentratie.
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

Draion Wol
Zo gewassen, zo droog!
ƒ 1,75 per bol ô 50 gr.
PULLOVER WOL in véél
kleuren, per bol 100 gr. ƒ2,45
SPORTWOL, alléén in grijs,
100 gram ƒ 1,98
Bollen breiwol 50 gram ƒ 1,15
Zelf breien geeft:
Uren plezier bij het breien.
Jaren plezier bij het dragen.

De Wolbaai
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Café-Restaurant

Terrine erwtensoep Garni

RAADHUISPLEIN l

-

TELEFOON 2820

Geopend van 10-6 uur.

's Maandags gesloten.

(/ 3,50)

echte gezinsauto

WOONHUIS
te koop aangeboden
Bovenhuis binnenkort leeg te
aanvaarden. Benedenhuis verhuurd. Uitsluitend voor Zandvoortse woningzoekenden.
Inl.: Mak. S. ATTEMA & ZN.
Hogeweg 64-66 - Telef. 2715

Bü feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150
HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prys,
die ver beneden deze klasse ligt, n.I. van • ƒ 4795,— tot / 4995,—.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Automobielbedrijf Jac. Versteege & Zn
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrijfszeker.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166
HUIS TE KOOP dicht bij zee waarvan bovcnhuis vrij komt.
Voor woningzoekende. Br. letter D.
Bureau van dit blad.

„SATURNE" VOORLOPIG ALLEEN
IN ZANDVOORT
Nu _de eerste enthousiaste reactie
over de verheugende uitspraak van
de Arrondissements Rechtbank te
Haarlem, het in het Badhotel te
Zandvoort gespeelde Saturnespel als
een behcndigheidsspel te beschouwen, geluwd is, hebben de organisatoren van dit spel zich ernstig beraden hoe in de nabije toekomst te
handelen, mede met het oog op de
perspektieven die deze uitspraak
biedt en de belangstelling die ervoor
bestaat in andere plaatsen in ons
land.
Naar aanleiding hiervan kan worden gemeld, dal de directie van het
Badhotel, de heer J. J. Pas, in overieg met de licentiehouder voor Nederland de heer M. Caransa heeft
besloten, - hangende de procedure
in verband met het aangetekende
hoger beroep van de officier van
justitie, het Saturne-spel voorlopig
uitsluitend in Zandvoort te blijven
spelen, totdat in hoogste Rechterlijke
instantie uitspraak is gedaan over
de definitieve toekomst van het spel
Een en ander werd besloten, om
het de hoogste Rechts-instanties mogelijk te maken, het spel op dezelfde wijze en in dezelfde omgeving te
kunnen beoordelen zoals flit voor de
Haarlemse Rechtbank geschiedde.

KNAP SPEURDERSWERK
BRACHT OPLOSSING
JUWELENROOF
TE KOOP OF TE HUUR gevraagd
Knap speurderswerk van de Zandparterre-flat a.d. Boulevard, door
voortse recherche heeft tot een snelouder gezin zonder kinderen.
le oplossing van de Juwelenroof in
Br. onder no.' 6-11, bur. v.d. blad.
het Badhotel geleid, waarover U
elders in dit blad de nadere bijzonHUIS TE KOOP. Binnenkort geheel
derheden vindt.
leeg te aanvaarden. Bovenhuis (4 k.
De daders, die vrij slordig waren
en keuken) reeds direct beschikbaar
te werk gegaan, maakten zich hierEnorme sortering!
voor insezetene.
bij uit de voeten met kostbare juInl. Mak. K. C. v.d. Broek,
welen ter waarde van ruim ƒ 30,000,Brederodestraat 25
Een intensief onderzoek leidde
ertoe, dat brigadier A. Meems en de,
hoofdagent C. F. van Landeghem
van de Zandvoortse recherche reeds
de volgende dag, (dat was dus
Hoestdronk in tabletvorm.95ct
maandag) de 21 jarige Haarlemmer
T.P.C, konden aanhouden met medewerking van de Haarlemse politie.
SCHOENHANDEL
SPORTSCHOOL
In het bezit van deze Haarlemmer
GROTE KROCHT
werd een waardevolle ring gevonden, die door de Amsterdamse diamantair van Moppes als een ring
TELEFOON 3965
uit de gestolen collectie werd herDo sportschool voor goed verantkend.
woord, bevoegd en erkend onderwijs
De verdachte bleef aanvankelijk
ontkennen, doch de rechercheurs
JUDO voor kleuters, meisjes en
wisten zoveel aanwijzingen te verjongens, dames en heren.
zamelen, dat C. tenslotte een bekeneen tóp-product
CLUBS voor jiu jitsu, boksen,
tenis aflegde.
conditie oefeningen met gewichten.
In de nacht van woensdag op donvoor de vakman reeds jaren een begrip
DAMESGYMNASTIEK,
derdag werd hot grootste deel van
van de verwerking staat U versteld
MASSAGES.
de buit achterhaald, een deel kunvan de glans, dekking en vloeiing niet minder
stig verborgen in een sierring van
Alle lessen in privé- en clubverband
een asbak, het andere deel achter
DAAROM kreeg S A B E L de garantie-keur:
Zaal Hogeweg_42 - Privé Hoge weg 60? een
losse plank in een kast in de
IDEAAL voor vakmjQCen ' amateur. ' - ~ i woning van verdachte.
In diezelfde nacht werd een tweeBU feest of party,
de verdachte aangehouden, nameLEFFERTS dranken erbij'.
|\ t \J IV WEET WAT VERF IS! Paradtfsweg 2 - Tel. 2979
lijk een 22 jarige inwoner uit ZandTelef. 2254
Telef. 2150
(t.o. Politiebureau)
voort, J.R.H., die na een verhoor
van enkele uren eveneens een volledige bekentenis) aflegde. Hij bleek
do rest van de buit in de tuin van
zijn woning te hebben begraven.
- Voor dit knap staaltje van snel
recherchewerk, waardoor de roof
volledig werd opgelost en de buit
geheel achterhaald, verdienen onze
beide rechercheurs zeker een woord
van bijzondere hulde en dank.
ZATERDAG 7 en ZONDAG 8 NOV. - 8 UUR
voor spoedige indiensttreding.

Bronchïletten
„WIM BUCHEL"

Nu ook bereikbaar voor U..
SABEL-VERF

Garage Davids vraagt:

1e en 2e monteur

VOLKSWAGENDEALER
Burg.Engelbertsstraat 19-21, Zandvoort, Tel.4641

MONOPOLE

Het masker van Scaramouche
Toegang 14 jaar.
ZONDAGMIDDAG 2.30 UUR

Voor Uw drukwerk;

Winchester '73
Toegang alle leeftijden.

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28

Telefoon 2793

Vrijdag 6, maandag 9, dinsdag 10, woensdag 11
en donderdag 12 november geen voorstellingen.

U behoeft niet direct

f 30.000,- aan juwelen
in huis te hebben, om gebruik te maken
van de diensten van

Nachtveiligheidsdienst
„ZANDVOORT"
VONDELLAAN 45 - TELEF. 4673

en service
Voor de laatste maal, nog één keer, naar de

Snip en Snap-revue
in Theater Carré, Amsterdam,
op DONDERDAG 12 november.
Gaarne tijdig aanmelden.

is er een iijzonder goed
adres: liet onze! Wij komen
snel. En wij laten alleen
warmte achter. Veel warm te! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de Laardolie die schoner, zuiniger
en reukloos brandt.
Esso Olie- en Gashandel

Fa. A. KERKMAN & Zn
Van Lennepweg 5, Tel. 3576
ZANDVOORT

Reisbureau P. KERKMAN
Kostverlorenstraat l

- Telef. 3399

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„£ L.
Zandvoorts enige volledige
rijschool
N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.
BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

KLAPROOSDAG 1964
In de week van 9 tot en met 14
november a.s. zal het Nederlandse
Volk opnieuw in de gelegenheid zijn
een geldelijke bijdrage te leveren
om daarmede de mogelijkheid te
scheppen, dat door tussenkomst van
het Nederlands Oorlogsgraven Comité weer een groot aantal nabestaanden van hier te lande tijdens
de tweede wereldoorlog gesneuvelde
militairen uit de geallieerde^ landen
een bezoek kunnen brengen 'aan het
graf van een echtgenoot, vader of
zoon.
Wij rekenen gaarne ook op uw
sympathie en steun.
Vrijwilligers voor de inzameling
zijn van harte welkom.
Het plaatselijk comité:
C. Slegers, Dr. Kuyperstraat 3,
voorzitter.
P. Bruno, Westerparkstraat 27,
tel. 2456, secretaris.
P. van der Mij e K.C.zn., Marn.
van St. Aldegondestraat 10,
penningmeester.
BURGERLIJKE STAND
Geboren: Monique, d. van J. van
Middelkoop en V. van der Mij e.
Anna Maria Elisabeth, d. van J.
van Kimmenaede en T. M. Helt.
Geboren buiten de gemeente:
Anouschka Oriana, d. v. R.Aufenacker en G. A. Ahrens. Petrus
Franciscus Cornelis, z. van P. P.
C. Dersigni en C. G. J. v.d. Weerd.
Ondertrouwd: P. van Diest en E. E.
I. Kerkman. B. Bruijn en E. M.
de Wit.
Overleden: Amalia M. H. Wilde, 76
jr., geh. gew. met P.F.J. Everard.
Adriana van Soolingen, 78 jaar,
geh. met R. Duijn. Christiaan M.
Gest, 81 jr., geh. met A. M. v. El.
Maartje Krab, 79 jr., geh. m. H.A.
van Breevoort (wonende te Haarlem).
Overleden buiten de gemeente:
Marcel Paap, oud 5 maanden.
Cornelis J. M. Th. Klinkhamer,
59 jr., geh. gew. met L. de Nes,

H O O G WA T ER
Strand
november
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
5.42 1.— 17.53 13.30 9.30-16.00
8
6.17 2.- 18.29 14.— 10.00-16.30
9
10 6.52 2.30 19.07 15.— 11.00-17.00
11 7.35 3.- 19.56 15.30 11.30-18.00
12 8.29 4.- 20.50 16.30 12.30-19.00
13 9.39 5.- 22.15 17.30 13.30-20.00
14 11.— 6.- 23.39 19.— 15.00-21.30
Samengesteld door F,v.d.MijeKCzn.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Zondag a.s. 9.30 en 7 uur:
Dr. P. J. Richel van Heemstede.
(Voorbereiding H.A.)
HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 11 uut:
;
Dienst in de Gereformeerde -Kerk
aan de Julianaweg.
\
Ds. C. de Ru.
19 uur: Geen dienst.
\
Jeugdkapel in het jeugdhuis 10.30
uur: dhr. W. C. de Groot.
Het Huis in de Duinen 19.30 uur:
Mej. Da. W, H. Buijs. (Uitsluitend
voor bewoners van het'tehuis).
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PAROCHIE H. AGATHA'

HH. Missen op zondag: 7.30, 9.30
(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Missen te 7.30 en 9 uur.
Bij ,kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8 en 11 u.
In de week om 8 uur.
NED. PROTES-KANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur:
Prof. Dr. C. Mönnich, E.L. Asdam
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Samenkomst in „Pniël", Zuiderstr.3.
Maandag a.s. aanvang 3 uur n.m.
Spr. J. W. van Zeijl.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

BIJBELAVOND
De aangekondigde Bijbelavond, die
door de stichting „Oecumenisch
Contact Zandvoort" in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap zal worden georganiseerd
is vastgesteld op woensdag 18 november in de Gereformeerde kerk
aan de Julianaweg. Sprekers zijn
Professor Sevenster uit Leiden, Ned.
Herv. en Professor Rijk, R.K. van
het groot seminarie te Warmond.
Beiden zullen spreken over het onderwerp: „De betekenis van de
Bijbel".
GEMEENTE-DEURWAARDER
NAM AFSCHEID
De heer W. van den Ban, sinds
42 jaar in overheidsdienst, waarvan
een groot aantal laren ten kantore
van de gemeente-ontvanger te
Zandvoort, war hij ook was aangesteld in de functie van gemeentedeurwaarder, heeft ten kantore van
zijn dienst afscheid genomen uit de
gemeentedienst, wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde„leeftijd.
Sympatieke woorden van_afscheid,
waarbij de grote verdiensten van
deze ambtenaar ten zeerste werden
geroemd, werden bij deze gelegenheid gesproken door wethouder A.
Kerkman namens het gemeentebestuur, die hem een horloge schonk.
Voorts door de gemeente-ontvanger,
de heer C. Schouten, die hem namens de collega's twee boekwerken
aanbood over Amsterdam en Rotterdam, door de heer A. A. Cense, directeur van de gemeente-bedrijven
en tenslotte door de ,heer W. M. B.
Bosman, de gemeente secretaris,
welke twee laatsten eveneens afscheidsgeschenken aanboden
Na een dankwoord van. de scheidende ambtenaar bleef men nog
enige tijd gezellig bijeen, waarbij
menige herinnering uit vroeger jaren werd opgehaald.
MIDDENSTANDERS
GAAN VERGADEREN
De volgende week zal Zandvoort
staan in het teken van de Zandvoortse Middenstanders. Twee vergaderingen zijn namelijk-aangekondigd. Op maandag 9 november komt
de Rooms Katholieke Middenstandsvereniging „De Hanze" bijeen in
hotel Queenie aan het Kerkplein en
op donderdag 12 november belegt
de Zandvoortse Handelsvereniging
een bijeenkomst in Hotel C. Keur
aan de Zeestraat 49-51. Het
ziet ernaar uit, dat de het afgelopen
seizoen gemaakte opmerkingen over
het berekenen van hoge prijzen door
de -winkeliers, een. der voornaamste
punten van de besprekingen zullen
gaan vormen.
TONEELVERENIGING
„OP1 HOOP VAN ZEGEN"
De Zandvoortse toneelvereniging
„Op Hoop van Zegen" heeft voor de
eerste uitvoering xn dit seizoen in
studie genomen het blijspel „Blijf
zitten waar je zit" van Aug. van
Zuylen. De regie is weer in handen
van de heer J. G. Bisenberger. In
verband met de toneel-uitwisseling
met België in oktober en november
zullen de twee uitvoeringen van dit
blijspel eerst begin volgend jaar in
theater Monopole worden gegeven.
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Met diepe droefheid geven wij
U kennis van het overlijden
van onze geliefde echtgenoot,
broer, zwager, oom en neef,
de heer
KEES KLINKHAMER
op vrijdag 30 oktober 1964.
De begrafenis heeft plaats
gehad op woensdag 4 november op de R.K. Begraafplaats
,Buitenveldert' te Amsterdam.
Uit aller naam:
A. Klinkhamer-Loeffen.
Zandvoort, Vuurboetstraat 16.
Dankbetuiging. .
.'
Voor de vele blijken van" belang^stelling en medeleven tijdens dé
ziekte en, bij het heengaan van mijn,
lieve Man en zorgzame Vader, Be.;
huwd- en Grootvader
GERARDUS JACOBUS
TER WOLBEEK
betuigen wij U onze oprechte dank."
Uit aller naam:
P. G. ter Wolbeek-v.d Horst.
Zandvoort, november 1964.
Kruisweg 32.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Bekendmaking:. , s
Het Hoofd van het gemeentebestuur van Zandvoort maakt bekend, dat «ingaande maandag 9 november 1964,-gedurende vier-weken
op de gemeentesecretarie vqor een
ieder ter inzage ligt het ontwerp
van een herziening van het partiële
uitbreidingsplan-in-onderdelen
„Noorderduinweg", betreffende de
terreinen ongeveer begrensd- door
de spoorbaan. Haarlem-Zandvoort,
de z.g. Duitse muur, het duinterrein
ten zuidoosten en ten zuiden van de
Dr. Jac. P. Thijsseweg, resp. de
Burg. van Alphenweg en-de Algemene Begraafplaats.
Gedurende bovenstaande termijn
van vier weken kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad bezwaren tegen dit ontwerp indienen.
Zandvoort, 4 november 1964.
Het Hoofd van het
gemeentebestuur voornoemd,
VAN FENEMA.
DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,'
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
Zwerver 2499).
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout,
van Lennepweg 57, telefoon 4294.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon- 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: J. Heek, Koninginneweg 51, Haarlem, tel. 02500-13174APOTHEKEN:
Van zaterdag 7 t.m. vrijdag 13 nov.
na 6.30 uur 's avonds: avond- nachtdienst van 18.30-8 uur" en zondagsdienst de Zeestraat apotheek, Zeestraat 71, telefoon 3073.
DANSGROEP „ROBINSON" *
Heden is besloten dat de Dansgroep „Robinson", welke enige jaren
onder leiding van Mevr. J.M. Brakel-Notterman heeft gestaan, geen
onderafdeling meer is van de, Kulturele vereniging „Phoenix" en dat
genoemde dansgroep met ingang,
van 29 oktober 1964 is opgeheven.

Wegens enorm succes handhaving van de
VOORDELIGE WEEKEND-RECLAME BIJ

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

c

23 november a.s. hopen onze
ouders/grootouders
H. HALDERMAN
en
F. M. HALDERMANSPIJKERMAN
hun 25-jarige echtvereniging
te gedenken. _'
Hun dankbare kinderen
en, kleinkinderen..
Haarlem, 6 november 1964.
Leidsevaart 134,
Receptie maandag 23 'nóVember 1964, va'n 15 tot 16.30 uur,
Kostverlorenstr.73, - Zandv(oort -

-

TELEFOON 2682

750 GR. SCHOUDERCARBONADE
ƒ4,750 GR. DOORR. OSSELAPPEN
f 3,95
750 GR. RIBLAPPEN
ƒ4,95
500 GR. ENTRECôTE
:
/ 4,25
500 GR. VARKENSFILET v.a
ƒ 3,95
250 gr. gekookte worst 95 ot.
150 gr. pekelvlees .. ..
250 gr. leverworst .. .. 80 et.
150 gr. gelard. lever
150 gr. ham .. .. .. 98 et.
150 gr. gebr. gehakt
150 gr. pork . . . . . .
100 gr. Leverkaas enl 100 gr. Gebr. Gehakt 98 ot.

98 et.
98 et.
68 ot:
65 ot.

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT

„BROKMEIER" A° 1896

Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT

Vraagt naar onze speciale wynaanbiedingen!

Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70
1

Heeft U telefoon:

\

Fa P. SCHAAP

Voor het voeren van

propagandagesprekken
voor een
groot landelijk weekblad

A. J. v.d. VOORT

HALTESTRAAT 36 - TELER 2215
WIJNEN EN DELICATESSEN
Een oude zaak met een jong hart.

vragen wij actieve welbespraakte dames en heren, die over telefoon
enkele vrije uren per dag beschikken.
Wij bieden een zeer aantrekkelijke bijverdienste
en vergoeden, de telefoonkosten.
Voor nadere inlichtingen wende men zich tot:
Verkoopafdeling U.M.B., postbus 152, Amsterdam
of telef. (020) 244950, toestel 24 (van 9 tot 17 u.)

combinatiemeubel

Bert geeft de
hoogste waardel «

grammofoon
' Radio 7 buizen - 4 golfgebieden - Afstemoog - Telefunken platenv/isselaar, 4 snelheden - 2 luidsprekers - Notenhouten
kast. Uw televisie kan er op staan, een fraai geheel.

Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!

Normale prijs 1 398,-

ledere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Discotaria prijs f 348*-

Zeestraat 62 - Telef. 2263

• KOM DAT ZIEN IN ONZE SHOWROOM!

in fraaie koffer, van /-198,- voor

GEMEENTE
ZANDVOORT

f 13•9f

ALTIJD GOEDE SERVICE „OP DE KOOP TOE".
WAARBORG VOOR VAKKUNDIGHEID.

DISCOTARIA
Winkelgalerij - Thorbeckestraat 15 - Zandvoort - Tel. 3378

Akersloot
betaalt voor'lompen 30 et. p. kg. Lood en zink
- 70 et.; roodkoper ƒ2,-; Geel koper ƒ1,40, alles
per kg. Verder: kranten, karton, tapyt, gewatt.
deken, veren bedden, geysers, baden, naarden, tegen de hoogste waarde!
'
' Wij rijden elke dag in Zandvoort.
Alles^wordt gehaald.
•
'.
• PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

Loodgietersbedrijf «J. Boom & Zonen

s

Stationsstraat 17
Wij leveren en plaatsen GEKLEURDE WAS TAFELS en ander sanitair. Groen, geel, rose,
grijs, blauw e.a. in onze showroom.

Alle merken gasfornuïzen,*gasgeysers, gaskachels.
Gasconvectors voor centrale verwarming. Alle' gasapparaten zijn geschikt voor aardgas.

Wij leveren complete keukens
Hollandse, Duitse, Italiaanse, Amerikaanse e.a.

,De Schelp Zandvoort

Onze showroom is geopend van 9 tot 12 uur en van l tot 6 uur. 's Zaterdags van 9-6 uur.
(en volgens afspraak ook 's avonds).
Wij zijn erkend installateur in Zandvoort en geheel Nederland.
Komt U eens kijken en vraagt vrijblijvend prijsopgaaf.
TEL. 4460 - Showroom STATIONSSTRAAT 17 Privé: Tel. 4422 - PARALLELWEG 19
Aanbevelend, J. BOOM.

VLEESHOUWERIJ

t

Schildersbedrijf PJ. Dannenburg
Met ingang van 2 november 1964 ben ik. in Zandvoort gevestigd door de overname van
de detailhandel in

Biedt U ais zaterdagreclame aan

verfwaren, glas en aanverwante artikelen

Schouder Carbonade
750 gr. voor f 3,88

van de heer G. de Leeuw, Stationsstraat 7-9, Zandvoort
Naast mijn bestaande schildersbedrijf zal ik de reeds 50 jaren bestaande zaak van de
Heer de Leeuw voortzetten.

Voor verf, glas
en aanverwante artikelen
Stationsstraat 7-9

-

Zandvoort -

Telef 2803

P. J. DANNENBURG
als de nieuwe eigenaar van mijn detailhandel in verfwaren, glas en aanverwante artikelen
ten zeerste bij U aan te bevelen
G. DE LEEUW.

Zeker de moeite waard

Horloger
Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071
l

EIGEN REPARATIE-INRICHTING
uitgerust met eleotroniscbe apparatuur.

100 gr.
100 gr.
200 gr.
250 gr.

VOOR DE BOTERHAM:
pekelvlees en 100 gr. pork ..
Ham en 100 gr. Gek. worst
Haagse leverworst
Gelderse gekookte worst .. ..

95 et.
ƒ 0,98
ƒ 0,75
95 et.

Over 4 weken is het alweer

Sint Nicoiaas

ledere zondagavond:

C

Haas- en Ribkarbonade
500 gr. voor f 2,95
Runderlappen
500 gr. v.a. f 2,75

P. J. DANNENBURG
Hiermede heb ik het genoegen de Heer

,is het om eens in onze zaak te komen kijken.
Ons bedrijf is namelijk
een eindje uit het
winkelcentrum. Vandaar deze uitnodiging eens
deze kant uit te komen.
U vindt bij ons een zeer grote en met zorg
• - " ""• uitgekozen' collectie horloges.
'"?
Ook als U een horloge zoekt voor weinig geld,
slaagt U bij ons uitstekend!
In elk geval koopt U een goed horloge.
PRIMA SERVICE EN GARANTIE.
Wist U dat een horloge, klokje of wekkertje een
- geweldig mooi cadeau is?

Cor van
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

v.h. J. J. v.d. MIJE

GEOPEND VRIJDAG,
ZATERDAG,; ZONDAGMIDDAG.

twistwedstrijden

,i

wij vernieuwen Uw dakwerk met garantie.

thans ook naar:

Dansen 9

ƒ 1,95
ƒ 3,25
ƒ 3,25
ƒ 1,00
ƒ 0,80
ƒ 0,80
ƒ 0,90
ƒ 1,55
ƒ 0,80
ƒ 0,90

Heropening Showroom

2345
2346 / raadhuis
2347
3340 afd. bevolking (uitsl.
inl. bevolkingsregister).
2638 afd.volkshuisvesting.
2855 publieke werken.
2450 kantoor
gemeenteontvanger.
Voor deze nummers komt
in de plaats het nieuwe
telefoonnummer: 4841.
(telefooncentrale raadhuis,
7 lijnen).

voor de werkplaalsaüministratie.
Enige technische kennis vereist.
,
VÓLKSWAGENDEALER
Burg.Engelbertsstraat 19-21, Zandvoort, Tel.4641

Dr. Scbaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Met ingang van maandag
9 november a.s. vervallen
de volgende telefoonnummers:

f 39,75
f 2,95

_

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

TE KOOP: RADIO i.pr.st.
Swaluëstraat 35.

/

Platenspeler op voet
Platenalbums voor 20

Garage Davids vraagt:
Administratieve kracht mnl.

Autoverhuur
ZANDVOORT

Café Oomstee

VOOR ALLE TIENERS TOT TACHTIGERS:

Platenwisselaar
met versterker en luidspreker

Spéciaal aanbevolen
VIN DU PAYS
per fles
BORDEAUX BLANC
.. .. per fles
BEAUJOLAIS SUPéRIEUR .. per fles
ZWARTE OLIJVEN .. .. per 100 gr.
ZOUTE KRAKELINGEN .. per pakje
HAAGSE BESCHUITJES .. per pakje
PASTEI BAKJES .. .. per 4 stuks
GALANTINE DE DINDE .. per blik
TONIJN è LA PROVENcALE, per blik
JAPANSE SOYA ZOUTJES
per pak

Wanneer U Uw cadeaulij st
gaat samenstellen, vergeet U
dan vooral niet onze leuk opgemaakte BLOEMSTUKJES.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

7 soorten veilige verwarmingsdekens
„NORVIC -S3" de voordeligste
betrouwbare deken. BSI veiligheidskeur 3 warmtestanden
1-persoons
2-persoons
ƒ 49,50
ƒ 69,50
„NORVIC Q3" oersolide onderdeken met bedrading tussen dikke kunstschuimlagen.
Royale maten, 3 warmtestanden met verlichting, 3 j r.
garantie.
1-persoons
2-persoons
ƒ 78,00
ƒ 98,00

„HATEMA" automatische
bovendeken met zelfregelbaar
schakelkastje met 12 warmtestanden. Fraaie kleur unigeel.
Enige deken met regelcircuit,
die goedgekeurd is door K.E.
M.A. Hatema garantie l jaar.
1 pers. 200x150 cm. ƒ 98,00
2 pers. 210x180 cm. ƒ118,00
2 pers. m. duo-temperatuurregelaar
ƒ 138,00

„ERRES BV 4" met transformator
l pers. ƒ 92,50 2 pers. ƒ110,00
„ERRES BV 6" bovendeken
l pers. ƒ 125,00 2 pers. f 139,00
„INVENTUM HN 9" zwakstroomdeken
l pers. ƒ 98,00 2 pers. ƒ 118,00
„ERIK" zwakstroomdekens
1 persoons ƒ 102,00 en ƒ 116,75
2 persoons ƒ 134,00 en ƒ 156,00
litsjum.
ƒ 164,00 en ƒ 193,50
2 pers. en litsjum. beide
slaapplaatsen
afzonderlijk
regelbaar.

HAARLEM - TEL. 14329
Jansweg/Stationsplein

ZANDVOORT
KERKPLEIN 8a - TEL. 3430
Haarlems beddenspecialist

-

TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Het speciaalVele soorten kamerplanten.
adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, pr\js en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et.; kranten 8 et.; plat« karton 4 et.;
tijdsohr. 7ct.;tapijt7ct.;gonje en gewatt. deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 25 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2.10 et.;
geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.;
lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
WO z\jn elke dinsdag in Zandvoortt

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

Bakenessergraeht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bij
geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

l

ERKEHOE PHILIPS'
lADII'SUlflCE

RADIO EN TELEVISIE
ERRES

PHILIPS

BLAUPUNKT

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per rn.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

U bent gauw jarig!
Koopt dan Uw wijnen en
gedistilleerd bij:

AMANDA BALKE

Bij iedere fles afgehaald 25 et.
reductie. Maar denkt U er
om een speldje te vragen?
KOSTVERLÓRENSTRAAT 34

Koelkasten - Stofzuigers

J. KEUR

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

Burg. Engelbertsstraat, 64
Telef. 2914
'
/
Betaling desgewenst in overleg

Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

ZIET ONZE SHOWROOM

OMA

Albert Heijn verwierf exclusieve rechten van groot wereldsucces

HAMERS

Voeikundige
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Podicure - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

Voor

verhuizingen
en transporten

P. KERKMAN

Kostverlorenstr. l - Tel. 3399

de mooiste
Encyclopedie
voorde,
laagste prijs!

16-delige,
in kleuren geïllustreerde,

door het gehele land

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3C52.

Electro-Radio
Technisch Bureau

GOUDEN

Erkend N.B.A. Den Haag
De Ruytcrstraat 42 Tel. 4251

WASMACHINE?ABRIEK
heeft gloednieuwe wasVIERT NOO STESBS
spoel-droogcombinaües m.
ZIJN 5-JARÏG B3STAAN.
lichte emnille beschadiging
van / 598,- voor ƒ 398,- ol
Vraagt GRATIS PROEFLES in
ƒ 5,- p. week. Schrift, gar.
Gratis l week op proef. onze heerlijk verwarmde \vag2ns.
Vraagt folder. WEERA, Rustige en beschaafde rijopleiding
Kortenbos 50, Den Haag.
onder deskundig toezicht.
Tel. 070 - 33.28.29.
Gratis theorie. ' Gratis halen en
MEISJES GEVRAAGD
brengen. En .indien U wenst: „Een
voor Plastic industrie.
gratis tentamen".
Korthof, Zuiderstraat 13a.
Al
met
al, is dit de „Reden",
Gezocht m Zandvoort of
omgeving: zitkamer, 2 sip. Om te lessen bij „WELTEVREDEN"
kamers, keuken, douche,
of FLAT, voor ca. 3 mnd.
Bij feest of party,
Br. no. 2-11 bur. v.d. blad
LEFFERTS dranken erbij!
RUILEN: mod. l kum. toTelef. 2254 '
Telef. 2150
renüat A'dam-W., voor kl.
won. Zandvoort. Br. no.
1-11 bureau van dit blad.

's Zomers buiten,
's winters binnen!

RUIL OF KOOPRUIL
Amsterdam - Zandvoort
Aangcb.: moderne 3 kam.
woning m. douche enz. in
centrum van Amsterdam.
Govr. iets derg. of groter
te Zvrt. Genegen bij ruil
event. fin. offers te getroostcn. Br. no. 16-9 bur.
van dit blad.

Voor al Uw schilderwerk aan
plafonds, muren, houtwerk
enz. Uitvoering in kalkmat,
zijdeglans, hoogglans.

Schildersbedrijf

Gelieve geen geld of goederen af te geven aan mijn
weggelopen vrouw
J. MOLENAAR-v.d. MEIJ
daar door mij niets wordt
vergoed.
L. Molenaar, Staringstr. 2

C. J .PAAP
Burg. Beeekmanstraat 33
Telefoon 4755
Ook plastiekverwcrking.
VERF GEEFT FLEUR!

In het voorjaar betaalt TJ,
als U nu uw wasmachine
of combinatie koopt!
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590

VERLANG VOOR TAPIJT,
GOEDE KWALITEIT!

J. van den Bos

A.s. echtpaar zoekt woonruimte v. perm. m. kooken stookgel. Br. no. 3-11
bur v.d. blad.

woninginichting
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

KinderroKj csatelier
te Bentveld, VRAAGT:
2 MEISJES 15 a 16 jr. voor
eenvoudig prettig werk
van 9-18 uur. Geen stikwork. Goed loon. 's Zaterd.
vrij. ZancU oortselaan 355,
Bentveld. Tel. 02500-40891. J.

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

H. KONING, Haltestraat 62

MAKELAAR - TAXATEUR
Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!
AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank
TE KOOP: l trechterhaard
l jr. oud. Van Steynen, Gr.
Krocht 29a, Telef. 2770.
Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van
TE KOOP: Electr. Singer
NAAIMACHINE, i. pr. st.
Bakker v.d.Werff
ƒ 95,—. Van Ostadestraat 7
Gasthuisplein. 3 Telef. 2129
Huur nu uw wasmachine
vanaf ƒ 9,- per maand
met recht van koop.
By feestklanken:
Géén vooruitbetaling.
LEFFERTS DRANKEN
VELO - Rivier Vismarkt 3
Telef. 2254
Telef. 2150
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
TE KOOP: gr. HUIS op
pr. stand. Ie et. 5 k., douchc, keuk., direkt te aanv.,
partorre later, ƒ 55.000,-.
Br. no. 4-11 bur. v.d. blad.
Woninginrichting
HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a
Telefoon 3116
Kan weer stoffeerwerlt
aannemen.
TE KOOP: Schade wagen
V.W. 'Gl (30 p.k. motor).
Is weer helemaal in orde
to maken, ƒ950,- Schoolstraat 6.
VOOR T.V. en .
T.V. ANTENNES
met garantieJ. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 313.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaart
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, ;'Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz.
voor elke gelegenheid!

-V .s*

16 prachtige delen
geheel in kleuren gedrukt
ineer dan 6.000 illustraties
375 kaarten
ruim 500.000 woorden tekst

en 250 gr.
Perla koffie
-*

95

Vraag uitgebreide Meurenbrochure in de AH-winkel!

Haal elke
14 dagen een deel
De eerste drie delen krijgt u voor de
prijs van twee. Profiteer! Daarna
kunt u elke 14 dagen een deel
halen bij één pak of vacuumblik
Perla-koffie. Maak uw encyclopedie
compleet. Elk deel, kwarto formaat,
in geplastificeerde band kost slechts
f2.95. Alleen bij AlbertHeijn!
De encyclopedie werd voor Nederland bewerkt door;
Dr Fop. I. Brouwer, prof. dr H. Brugmans, Dr OkkeJager,
Leopold Verhagen OSA, J. Joppe, Wouter Paap,
prof, dr J. Pen, H. M. van Randwijk, drs Han Rensenbrink, dr C. van Rüsinge, drs H. W. J. Schaap, Eelco
J. W, Schuller, Bob Spaak, A. C. van Swol, Lt. kol. F. C.
Spits.

••••••••••*•••••••••••••••c••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*«•••••••••••••••••
allerfijnste kwaliteit
pak ± 240 gram,
even warmen klaar!

1/1 blik 59

vacuum-verpakt. . 250 gram 99
Korstloze Leirise Kaas 20+ soo gr. 1/9 1.19

StarKist Tonijn . . . , . .biik,heiemoot79

69 AH-Pindakaas

Sperziebonen
1/1 wik 68
Hele Siam Rijst SSffta^SS 89
Chocolade Pasta . . . . beker soo gram 98
Appelmoes
i/ibiik 55

75

Ie kwaliteit

Casseler-rib ook heerlijk bij zuurkool 100 gr.

75

. melk,

100 Grams Choc. Repen uuer...

Italiaanse wijn voor avondjes n 99
en aan tafel reuzefles 1.6 Itr *-•

*AH-AntirieS op glycolbasis . . bus Z liter 4>
'Ia alle zelfbcdieningswinkcls en SuperMarts,

•f' \

\Vees prijsbewust.. .kom ook naar

ar is vOOC U e

c-„„ 'Melitta-nialing-J

1 nn

nak l'°"

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

BIJ AANKOOP VAN
DEEL 2 EN 3

-^
Help uw kind op school en blijf zelf bij! De unieke
Prijs per deel slechts
Gouden Horizon Encyclopedie legt de m'oeilijkste onderwerpen uit als de beste leraar, biedt
een wereld van wetenschap over natuur en culbij een pak of
tuur, techniek en muziek, sport, 'handel, etc. etc.
vacuumblik
Perla-KofBe.
Ontelbare instructieve tabellen en prachtige gekleurde tekeningen doen het verleden herleven, maken aardrijkskunde
aanschouwelijk, geven inzicht, doorzicht. Duidelijk, direct én deskundig
wordt antwoord gegeven op de vele vragen van alledag. Daarom laat
deze Encyclopedie zich van A tot Z lezen als een boeiend boek. Daarom
is de Gouden'Horizon onmisbaar voor elk gezin. Voor jong én oud!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Assurantie Kantoor

EERSTE DEEL

V.'.'.'* 1-70 P* ^

Albert Heijn

Perla RoD»sta

Voor alle
verzekeringen

Café-Bar-Slijterij Bernard Leff e rts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150

Fj

'"T«, t_r.'
••
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Modehuis S. PILLER
Kerkstraat 4

- Telef. 3397

Wij vieren ons 9-jarig jubileum
In de loop der jaren weet U wat onze JUBILEUM-AANBIEDINGEN zijn. Doch voor
dit grote feest hebben wij, in samenwerking met ons grossiers-bedrijf, U

sensationele verrassingen
bereid. Wij zijn trols, dat wij U het nu volgende kunnen of f reren voor

absoluut halve prijzen
ZUIVER WOLLEN PULLOVER
ZUIVER WOLLEN VESTEN
ZUIVER WOLLEN PULLOVER

VAN ƒ 31,05 VOOR ƒ 16,VAN ƒ 31,95 VOOR ƒ 16,VAN ƒ 27,95 VOOR ƒ 14,-

Al deze artikelen zijn in de actuele kleuren
en in alle maten zolang de voorraad strekt voorradig.

Zuiver wollen flannel ROKKEN van M9,75 voor f 9,95
Terlenlca PLOOIROKKEN
f 11,95
DIT ZIJN ENORME KOOPJES, MAAR LET U EENS OP!

Zwarte kol-truien alle maten voor f 5,95
Origineel Helanca pantalons, alle kleuren en maten f 12,95
Wat moeten wg U verder zeggen? Deze prijzen zijn uniek en als U de goederen ziet
is het nog ongelooflijker.

NOG ZIJN WIJ ER NIET!
Wü geven geen gebakjes, maar ter gelegenheid f+ m ^ r* A l l
vaa ons jubileum geven \vij U \j/\UC f\Vf
bij iedere aankoop van ƒ20,—

een prachtige grote DAMES SHAWL naar keuze van f 4,95
bü iedere aankoop van ƒ30,—

een 100% ZUIVER ZIJDEN HEREN SHAWL naar keuze
ter waarde van f 9,75
VERDUBBEL DE WAARDE VAN UW GULDEN
Al deze prijzen liggen vér onder normale grossiersprijzen, / daarom wordt aan wederverkopers niet verkocht.
WIJ HEBBEN OOK VOORRADIG KINDERJACKS!

Modehuis S. PILLER
Kerkstraat 4

-

Telef. 3397

Dinsdag de gehele dag gesloten.

Heeft UT
Al eens kennis gemaakt met onze eigen fabrikaat
rauwe rookworst
50 et. per 100 gram
leverworst
30 et. per' 100 gram
gekookte worst
44 et. per 100 gram
Slagery D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees..
Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.

tel. '3030.

ZANDVOORTSE BRIDGECLUB
Tijdens de gehouden jaarvergadering van de Zandvoortse bridgeclub
'heeft het bestuur enige wijziging
ondergaan en werd als volgt samengesteld: Voorzitter, J. G. Bisenberger; secretaris H. W. Coops; penningmeesteresse, G. Hagen-Vlaming,
'2de secretaris A. Spiers; 2de voorzitter, D. Vader; 2de penningmeesteresse mevrouw van der Werff en
materiaal-commissaris H. Heidoorn.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslagen zondag l november:
Hr. jun.: Concordia - Zandv.m. 3-4
Dames jun.: F. Speed - Z.M. 2 afg.
Jongens: Concordia 2 - Z.M. 7-11
Programma zondag 8 november:
Hr. jun.: Z.M. - IJmond l 12.30 u.
Dames jun.: Blinkert 3 - Z.M. 2 11 u.
Jongens: Z.M. - IJmond 2 12.30 u.
„OEFENING STAALT SPIEREN"
Zaterdag 7 november a.s. zal in
„Tivoli" te Utrecht de belangrijke
jaarvergadering van het K.N.G.V.
worden gehouden. De verleden jaar
aangenomen reorganisatie heeft het
nodig gemaakt, dat het reglement
werd gewijzigd, zodat nu dit nieuwe reglement aangenomen moet
worden en zodoende een nieuw bestuur en sectiebesturen voor de drie
groepen: „gymnastiek voor iedereen", „wedstrijd-turnen" en „keurturnen" gekozen moeten worden.
Voozitter Brink zal deze besprekingen bijwonen en de O.S.S. leden
hierover inlichten op de najaarsvergadering van II november a.s.
in het gemeenschapshuis. Op; deze
vergadering zullen tevens
een
nieuw bestuurslid en enige leden
voor de volleybalcommissie gekozen
worden. Na afloop zullen films van
de jubileumf cesten worden vertoond.

Garage Davids vraagt:

Assurantie en financieringskantoor
Grote Krocht 20a
Leverancier alle ziekenfondsen.

J. F. FOLKERS
Dr. Schaepmanstraat l
Tel. 4580 - b.g.g. 3283

NIEUW TELEFOONNUMMER
GEMEENTE ZANDVOORT
Nu de nieuwe telefooncentrale in
het Raadhuis te Zandvoort gereed is
gekomen, - een centrale die over
zeven lijnen beschikt, is het nieuwe
telefoonnummer voor het Raadhuis
met ingang van maandag 9 november: 4841.
De volgende zeven lijnen komen
dan te vervallen: Raadhuis 2345,
2346 en 2347. Afdeling bevolking,
(uitsluitend inlichtingen bevolkingsregister) 3340. Afdeling volkshuisvesting 2638, dienst publieke werken
2855 en kantoor van de gemeenteontvanger 2450. Alle bovenstaande
diensten zullen dan via het nieuwe
nummer 4841 bereikbaar zijn.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 31 oktober:
S.V.J. - Zandvoortm.
1-6
S.V.J. 2 - Zandvoortm. 2
1-5
Adspiranten:
Zandvoortm. a - E.D.O. a
1-1
Zandvoortm. b - E.D.O. b
0-5
Zandvoortm. c - E.D.O. d
6-3
Zanüvoortm. e - E.D.O. g
5-0
R.C.H, g - Zandvoortm, i
8-0
Pupilion:
D.C.O. a '- Zandvoortm. a
1-8
Zandvoortm. b - Sp.vogels a 6-1
Zandvoortm. f - E.T.O. b
0-1
Uitslagen zondag l november:
Zandvoortm. - Velsen
1-4
OUDE (KLANKEN
Stormvogels 2 - Zandv.m. 2 1-3
GEBRACHT DOOR JONGEREN
H.B.C. 3 - Zandvoortm) 3
2-4
Voor de bejaardensociëteit „Voor
Zandvoortm, 4 - D.S.K. 2
3-0
Anker" gaf het Marionettentheater
D.I.O.S. 3 - Zandvoortm. 6
2-3
van Bert Brugman maandagmiddag
T.Y.B.B. 8^ Zandvoortm. 7
1-0
een voorstelling van Franz Lehar's
Zandvoortm. 8 - T.Y.B.B. 11 6-1
bekende operette „Die Lustige WitZandvoortm. 9 - Haarlem 11 2-0
we". Het was inderdaad, gelijk in
Zandvoortm. 10 - H.stede 6 2-1
de aankondiging stond, een stroom
van bekende, meeslepende melodieInterr. junioren:
en. De volle zaal kon het nu en dan
Z.S.G.O. - Zandvoortm.
2-2
niet nalaten met de melodieuze
Junioren:
klanken mee te neuriën. Voor de vele
Zandvoortm. b - D.I.O.S. a
6-1
bejaarden wekte de voorstelling
H.B.C, e - Zandvoortm. e
5-3
herinneringen op uit de tijd, waarin
Programma zaterdag 7 november:
deze geliefde, romantische en geesZandv.m. l - Kinheim l 15.15 u.
tige operette de harten veroverde
6. Zandv.m. 2 - Kinheim 4 15.15 u..
van hen die toen jong waren. Het
19. Zandv.m. 3 - Kinheim 5 15.15 u.
opgetogen publiek heeft Bert BrugAdspiranten:
man's sympathieke groepje jeugdige
42. Zandv.m. a - O.Gezellen a 14 u.
artisten aan het eind van de voorstelling hartelijk gehuldigd.
52. T.Y.B.B, b - Zandv.m. b 15.15 u.
73. R.C.H, d - Zandv.m. c 15.15 u.
VOOR HEN DIE DAMMEN
104. Ripperda c - Zandv. e 15.15 u.
118. Zandv.m. f - Kenn.land d 14 u.
Tct gelegenheid van het 10 jarig
bestaan van de Zandvoortse DamPupillen:
club op j.l. 24 oktober werd er op
163. Zandv.m. a - E.T.O. a 15.30 u.
172. D.C.O. b - Zandvoortm. b 15 u.
onze clubavond maandag 26 oktober
187. R.C.H, c - Zandvoortm. c 15 u.
een sneldamwedstrijd georganiseerd.
Dit is een zeer geslaagde avond
179. Zandv.m. d - Kenn.land b 14 u.
geworden. Er waren uitnodigingen
190. Zandv.m. e - Schoten c
14 u.
185. Zandv. f - Bloemend, e 14.30 u.
gestuurd aan onze oud leden en, het
was verheugend dat de meesten hier
Programma zondag 8 november:
aan gehoor hadden gegeven.
Quick A. - Zandvoortm. 14.30 u.
Na een welkomstwoord gesproZandv.m.2-Beverwijk 2 14.30 u.
ken door de heer C. Draijer jr. en
9. Zandv.m. 3 - E.D.O." 3 9.45 u.
een. kort overzicht van de afgelopen
31. v. Nispen 2 - Zandv.m. 4 12 u.
10 jaar werdi er ook nog een wens
74. Zandv.m. 5 - D.S.O.V. 2 12.30 u.
geuit wat de toekomst betrof, dat
80. T.H.B. 4 - Zandv.m. 6 9.45 u.
wij nog eens in de eerste klas mo98. Zandv.m. 7 - D.I.O. 5 9.45 u.
gen komen maar er dan ook hope110. Bl.daal 9 - Zandv.m. 8 9.45 u.
lijk in mogen blijven.
122. Sp.vogels 4 - Zandv.m. 9 9.45 u.
Hierna begon de wedstrijd, er waInterr. junioren:
ren drie groepen gevormd en elke
Zandvoortm. - D.O.S. ,
12 u.
groep speelde 5 wedstrijden, winnaars werden A. de Haan uit HaarJunioren:
lem, J. Koper en C. Draijer'si', uit
144. D.I.O. a - Zandv.m. b 9.45 u.
Zandvoort. Deze avond werd be155. Zandv.m. c - Vl.Vogels a 9.45 u.
sloten met de prijs uitreiking waar161. E.D.O. d - Zandv.m. d 14.30 u.
bij ieder een prijs(je) kreeg.
172. Zandv.m. e - V.V.H, a 14.30 u.

Autofinanciering

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

.INZAMELING...,
NED. ASTMA FONDS
Het leven van tenminste 800.000
Nederlanders wordt gedurende kortere of langere tijd beïnvloed door
astma, bronchitis of aanverwante
aandoeningen. Onder deze grote
groep Nederlanders bevinden zich
tienduizenden kinderen, waarvan
alleen de ergste aevallen in speciale
astmacentra verpleegd worden.
Hierdoor kunnen deze patientjes
behoed worden voor algehele of gedeeltelijke invaliditeit en wordt het
hun mogelijk gemaakt een zelfstandige positie in de maatschappij
te vervullen.
Men kan hier dus zonder meer
spreken van een volksziekte; een
volksziekte, die alleen bestreden kan
worden als het gehele volk meehelpt. Het Nederlands Astma Fonds
is dé overkoepelende organisatie op
het gebied van de astmabestrijding
en dus ook voor alle gezindten.
Dit Fonds bevordert het wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en preventie van astmatische
ziekten, steunt de bestaande astmacentra, verleent individuele hulp en
is voorts ook op bociaal gebied actief.
Aangezien het N.A.F, nog een
jonge organisatie is, zal dit jaar
voor het eerst door de Vereniging
tot Steun aan hei N.A.F, ook in
Zandvoort een collecte gehouden
worden, en wel van 18 tot 21 nov.
a.s. (de straatcollecte op 21 nov.).
Wij willen U opwekken om diep
in Uw beurs te tasten en de collectanten niet voor niets bij U aan de
bel te laten trekken of in de kou te
laten staan.
•' Tevens willen wij hieraan nog
toevoegen dat er vele collectanten
nodig zijn om een opbrengst te garanderen, waar Zandvoort trots op
mag zijn. Personen boven 16 jaar,
die dus bereid zijn in bovengenoemde periode voor het Ned. Astma Fonds te collecteren, worden
dan ook vriendelijk verzocht zich
bij een der onderstaande adressen
op te geven. Voor de collectant(e),
die de bus of lijst inlevert met de
hoogste opbrengst, looft het comité
een aantrekkelijke surprise uit.
Het comité,
A. Blaauboer-Zwart.
A. A. Cense.
Pastoor Cleophas
S. H. Coehoorn-Zuethoff.
J. F. Erdtsieck.
J. C. M. van Eijk.
D. G. Geurtsen.
H. de Haan.
C. van den Houten-Niehof.
E. J. Poster, Kostverlorenstraat 117,
tel. 2660. '
Ds. C. de Ru.
A. J. Vosselman, Brederodestraat 92

Ass.
(min.

Speciaal voor Uw
auto-, motor- en
bromfietsverzekering

v.d. magazijnchef
leeftijd tot 17 jaar).

VOLKSWAGENDEALER
Burg.Engelbertsstraat 19-21, Zandvoort, Tel.4641

Voor kinderfeestjes,
bruiloften en partijen
hebben wij een leuke en grote sortering

SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en. 2518

o.a. mutsen, toeters, feestneuzen, maskers,
serpentines enz.
Ook voor al "Uw schoolbenodigdheden:
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek
TOLWEG 18 - TELEF. 4321

Vara-Speelgoedakfie

De heer L. H. Cohen, Zr. Dina Brondersstraal 2.

Lucellestraat 66(1) - Amsterdam-West

De heer D. van Duyn, Tollensstraat 3.

Deze week:^
4 MOCCA GEBAKJES
ƒ 1,30
250 gr. ZANDKOEKJES
ƒ 1,00
250 gr. ROOMEOTERKOEKJES
. . . . ƒ 1,75
Heeft II ons suikerbrood al eens geproefd?
Brood-, Koek- en C E VC Elk! E D
Banketbakkerij
9 E l 9C 1^1 E lm
HALTESTRAAT 23 v - TELEFOON 2159

vanaf f 35.50

De heer C. Molenaar, A. J. v.d. Moolenstraat 33. •
De verkoop staat geheel onder
leiding- van

Jlesteucawt JlidoBoul. de Favaugc 10 - -Zandvoort - Tel. 4364

l/Mte Uw

Zaterdag-reklame

Andere Triumph korselets

Mevr. R. Ramkema, Van Lennepweg 87zw.

drie maanden gratis accordeon
mee naar huis!
Privé- en clubverband.
Tel. 020 - 162714, of Zandvoort 2760 (na 7 uur).

f 45.00

Zij, die speelgoed of geld wensen te geven
voor bovengenoemde aktie, kunnen dit
doen bij onderstaande adressen.

Muziekschool „MUSETTE"
Laat Uw kind het nu leren!
ACCORDEON- EN GITAARLESSEN.
Gitaren te huur ƒ 1,60 per week.
Na 6 maanden Uw eigendom.
TESTCURSUS ACCORDEON.

Elegant korselet van lycra met
verstevigd vóór-, zij- en achterpand.
Ook in voorgevormd cup

KOPER-KOREMAN

olie-, kolen- en
gashaarden
BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

Triumph-Taillana

feestartikelen

Fa. GANSNER & Co.

-

Mevrouw PETERS-SMIT
bekwaam korsetspecialiste met
een 30-jarige ervaring. Zij is
gaarne bereid u na telefonische
afspraak persoonlijk te adviseren.

partyen, verenigings- en kaartavondjes,
beschikken vrij over een prettige en

gezellige zaal,
die na voorafgaande afspraak
gratis beschikbaar is.
GROTE DANSVLOER. PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Belt U ons eens en maak een afspraak
ter kennismaking.
PRIMA CONSUMPTIES. NORMALE PRIJZEN.

FOUNDATIONS

Ook voor 't zeer zware figuur
brengt Triumph U 'n korselet
dat discreet modelleert.
Dank zij lycra zijn deze korselets blijvend elastisch en
sneldrogend.
Zeer goed gesorteerd in luxe
binnen- en buitenlandse
lingerie
gespecialiseerd in korselets
Grote Houtstraat 110 (t.o. Cinema Palace)
Haarlem - Telefoon 02500-10605

'1

Onbeperkt mosselen eten voor ff 2, f O
GEOPEND: DONDERDAG,

GEKOOKT en GEBAKKEN

Visrestaurant Duivenvoorden
Haltestraat 49 • Telefoon 2261

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG.

Kip of wild bestellen
even 2358 bellen!

HET MOOISTE VAN HET MOOISTE!

SHOWMANTELS
Keuze uit ca. 40 modellen en dessins

39,-

Braadkuikens
ƒ 2,25 p. >/2 kg.
Piepkuikens
ƒ 2,25 p. Vs kg.
Braadstukken . . . j ƒ 2,50 p. V: kg.
Soepkippen
ƒ 1,75 p. i/s kg.
Soeppoulet
<. ƒ 1,75 p. V« kg.
WILDE EENDEN, vanaf ƒ3,- p. st.
--TALINGEN, vanaï . . . . - ƒ 2,- p. st.
Fazanten - Hazen - Duinkonijnen
EIEREN ZO VAN DE BOER:
Grote 10 voor ƒ1,55.
Kleine 10 stuks ƒ1,15
NU, VERSE KIP AAN 'T SPIT!,

49,-

in de malen 32 l.m. 52, o.a. bezet
met royale edelbontkragen sis Persianer, Petit Gris, Nertz, Blauwvos,
Sobclfeh, Indisch Lam, enz.

59,-

65,-

en niet duurder'.
Zeer „dure" mantels iets hoger in prijs.

Speciale aanbieding t.m. 7 november:
BRAADPOULARDES v.a. 1400 gram

BONTMANTELS
10% tot 40% korting

f 1,98 per V2 kg.

(Speciaal gemest).
bij aankoop van ƒ 5,00 kip, een pakje verse
roomboter 99 et. 4 pakjes Margarine (Gelders roem) 99 et. l literpot appelmoes 49 et

op de „normale" prijzen.
Laat dit niet aan U voorbij gaan...
die komt, die koopt!

Mevr. J. COLLEWUN
Mannequin
Kleine Houtstraat 24 -

POELIERSBEDRIJF
CAS VAN BENTEN

Haarlem

Stationsstraat 2A. - Zandvoort - /Telef. 2358
's Maandags de gehele dag gesloten!
Wordt ook thuisbezorgd.

«LEBRU»
HET 'ADRES VOOR U!

De gezellige dameskapsalon met uilzicüt op zee!

Nu 'geen kapotte truien of pantalons meer!!
Koopt nu elleboog- of KNIEBESCHERMERS!
Wollen DAMES- en KINDERMAILLOTS.
Zojuist aangekomen grote collectie zijden en
wollen SHAWLS. Parapluie's. Leuke kinderbeursjes ƒ 0,90. Dames en heren Nappa en suède
jasjes. Ook maatwerk. Wij hebben nog enkele
suède berenvesten tegen zeer voprdelige prijs.

In binnen- en buitenland erkend met de hoogste
onderscheidingen. Specialisten in haarverven!
OOK UW ADRES VOOR: Knippen, Kleurspoeling, Blonderen, Verven en Permanent.
Onovertrefbare aanbieding wassen en watergolf.
Gediplomeerd personeel

«LEBRU»

Steeds de nieuwste en meest moderne coiffures.

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

BOULEVARD DE FAVAUGE 10 (N.-Boulevard)
TEL. (02507) 4364 - ZANDVOORT

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT'
te Zandvoort

Uitnodiging
ledenvergadering ,
op vrijdag 13 november 1964 in het
Gemeenschapshuis (ingang Oosterstraat) aanvang 's avonds 8 uur.
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen vorige vergadering.
3. Voorstel bouwplan 34 woningen aan de Celsiusstraat.
4. -Voorstel grondaankoop voor bovengenoemd
bouwplan.
5. Rondvraag en sluiting.
De secretaris: D. van Dijk.

Wat een keus heeft Botman,
Je wordt er bijna zot van!^
Daarom hoort men allerwegen:
Voor rookgerei? Hattestraat negen!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

Hoogst belangrijke kunst-,
antiek-, meubilairen tapijtenveiling
op dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12
november, wegens opheffing van de 35 jaar
bestaande zaak in antiek enz. van J. VELLEMAN, in de Zijlstraat 62 te Haarlem, e.a., t.o.v.
Deurwaarder G.Tekclenburg, in voornoemd pand
Kolommen- ranken e.a. Kasten, kabinetten, commodes, mahonie- en iepen stoelen, ronde tafels,
•wortelnoten glazenkast, dames bureaus, herenkamer met wapenfauteuils bekleed met* echt
leer; zeer fraaie bijzetmeubelen, fautcuilljes met
petit point. Zeer fraaie bankstellen, ± 150 nummers kristal, grote collectie porcelein w.b. mooie
Saksische groepen kandelaars, serviezen, vazen
en wandschotels. Prachtige koperen en aridere
kronen, schilderijen, koperen en tinnen Voorwerpen. Zeer grote voorraad Perzische-, Chinese-, Deventer-, e.a. TAPIJTEN, ± 400 meter
vast tapijt, pracht collectie goud, zilver en
juwelen, o.a. broodmanden, schalen, serviezen,
kandelaars enz. enz.
Kü'kdagen: Vrödag 6 november van 10-5 uur.
Zaterdag 7 november van 10-5 uur.
Zondag 8 november van 10-5 uur.
Veilingdirectie A. J. M. van Zadelhof & Zonen,
beëdigd makelaar-veilinghouder.

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER
Specialist in klassieke meubelstoffering
BREDERODESTR. 30,
Telefoon (02507) 4973

ZANDVOORT

Grote collectie meubelstofffen

Nutricia doet extra veel room in de kolfiemelk

Nu voordelig genieten
/ «
W
taf Kasu
van de blankste zuiverste koffiemelk * *

VaLNUTRICIA KOFFIEMELK
TIJDELIJK 98 et
Voor het lekkerste kopje koffie... de blankste,
zuiverste koffiemelk. Daarom bereidt Nutricia
haar koffiemelk volgens een geheel eigen procédé.Met de uiterste zorg en de bekwaamheid
van jaren ervaring. Zo blyft Nutricia koffiemelk
blank en zuiver. En zó komt de goede smaak
van koffie pas ten volle tot z'n recht. Nu - kunt
u er extra voordelig van genieten: tijdelijk van
ƒ 1,06 voor ƒ0,98 per handige halve liter fles!

GOUDEN EEUW
KOFFIESERVIES
Spaar nu voordelig
N-merkjes voor dit
schitterende servies. Haal een ge-'
'illustreerde . aanvraagfolder bij uw
leverancier!

GEVRAAGD

Zig-zag naaimachine f 235

unes
Reparatie

-

Taxatie

-

Inruil.

W. DRAIJERSTRAAT 12 - TELEF. 3751

R.K.S.V. „T. Z. B."
Uitslagen zaterdag 31 oktober:
Adspiranten:
Blocmendaal c - T.Z.B, a 0-15
T.Z.B. b - O.G. d
2-6
T.Z.B. c - Haarlem h
1-16
R.C.H. b pup. - T.Z.B. a
6-0
Uitslagen zondag l november:
Geel-Wit - T.Z.B.
2-2
Ripperdai 4 - T.Z.B. 2
5-1
T.Z.B. 3 - H.B.C. 8
3-1
T.Z.B. 4 - Schoten 8
3-1
R.C.H. 9 - T.Z.B. 6
2-3
E.D.O. f jun. - T.Z.B, a
0-10
Programma zaterdag 7 november:
T.Z.B, a adsp. - O.G. b
14.30 u.
Haarlem f - T.Z.B, b
15.15 u.
T.Z.B, c - E.H.S. c
15.30 u.
T.Z.B, a pup. - Spaarnev. a 15 u.
programma zondag 8 november:
S.H.S. - T.Z.B.
14.30 u.
Geel-Wit 4 - T.Z.B. 3
12 u.
T.Y.B.B. 8 - T.Z.B. 4
12 u.
E.D.O. 10 - T.Z.B. 5
12 u.
T.Z.B. 6 - O. G. 8
12 u.
T.Z.B, a jun. - Terrasvgl. a 12 u.
K. J. C. „NOORD"
Eind stand in oktober is:
1. Mevr. van Norden 20320

2. H. Bol
3. Mevr. Luiten
4. B. Visser

19127
18998
18946

K. J. C. „ZANDVOORT"

Dinsdag j.l. speelde K.J.C. „Zandvoort de 5e rondo van het clubkampioenschap. De stand luidt thans:
1. P. Termes, 2. C. Terol, 3. J. Paternotte, 4. A. Weber.

KLEINE KROCHT l

TELEFOON 2432

PAARDENVLEES:
i
LAPPEN, v.a
ƒ 1,98 per 500 gram
M. LAPPEN
ƒ 2,50 per 500 gram
M. ROSBIEF
ƒ 2,70 per 500 gram
M. GEHAKT
f 1,80 per 500 gram
POULET, v.a
ƒ 1.70 per 500 gram
Een vacuüm verpakte rookworst (Stegcman)
voor 90 et., bij aankoop van 750 gram lappen.
HONDENBROOD
ƒ 0,50 per 500 gram
BLIKJE GOULASH of Ossestaartsoep .. ƒ0,88
ECHTE BOEREN ZURE ZULT 250 gram, ƒ 0,79

Deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt - In Haarlem, Heemstede,
Santpoort, Overveen, Bentveld, Aerdenhout, De Zllk, Bennebroek, Vogelenzang,
Bloemendaal, Umuiden, Velsen. Beverwijk, Zandvoort, Heemskerk, Ultgeest,
Castricum, Limmen, Akersloot, Egmond aan Zee, Egmond binnen, Wijk aan Zee,
Driehuis
f

Reclame-aanbieding

Slagerij «La Viande»

i VAKJE GESMOLTEN VET

ƒ 0,35

GOUDMERK KOFFIE
Fijne vleeswaren:
PEKELVLEES
MAGERE HAM

ƒ 1,42
ƒ 0,75 por 150 gram
ƒ 1,05 per 150 gram

GARAGE

JAC.
circa 100-150 m"

KANTOORRUIMTE
Reacties gaarne met opgave
van verlangde huurprijs aan:
W. L. VAN OOSTRUM, architect, Florapark 12,
Haarlem, Tel. 02500 - 11002,
na 7 uur 's avonds Zandvoort: 3647.

VERSTEEGE & ZN.

'Pakveldstraat 21
Telefoon 2323
. Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.TJ.
RIJWIELEN! Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
i

~.

Ziet onze showroom!

eetrneenvlees en betaal rn i nder
Vrijdag en zaterdag

WEEKENDRECLAME
100 gram HAM
100 gram LEVERKAAS

P R A C H T R E K L AME

WOENSDAG KOOPJES
l kilo RUNDERLAPPEN 4,00
500 gr. GEHAKT .. .. 1,50
300 gr. STUKJES VLEES 1,50
250 gr. TARTAAR
.. 1,50 ~
100 gr. PORK .. .. \. 0,25
100 gr. BERLINER
.. 0,39

500 gram ROSBIEF ƒ 3,65, mals als boter
Heerlijk stukje LENDE, 500 gram ƒ3,98 "
250 gram zachte BIEFSTUK . . . . ƒ 2,49
750 gr. DOORREGEN RUNDERLAPEEN
750 gr. RIBLAPPEN

/ 3,98
/ 4,98

VARKENSKARBONADE
2,49
2,79
3,19

Gebr. BURGER

0,99

HALTESTRAAT 3

Langs de vloedlijn

IEUWSBIA
25e jaargang no. 18

..TREKT UNIETAEN WAT YEDER SECttT - MAER DOET DATBILLIJKIS EN RECHT!"

Ook de man die zit op de
hoogste troon ter wereld, zit
nog steeds op z'n eigen zitvlak
Montaigne

13 november 1964

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rd. Zandvoort,Tel.2472 (02507) - Postgiro 310592 - Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V.
Abonnementsprijs f 5,-; franco per post f 7,50 per jaar.
Postbus 26
Verschijnt vrijdags.
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Hollands driekleur gehesen
op Zandvoorts hoogste bouwwerk
Unieke prestatie in de hedendaagse bouwwereld Bouw van „Bouwes Palace" ligt twee weken vóór
op het werkschema.
Ruim drie minuten heeft de lift
die 24 personen kan bevatten, nodig
om langs het in aanbouw zijnde
„Bouwes Palace" aan de kop van
de Zeestraat, onderdeel van het hier
te stichten ..Boulevard Centrum"
omhoog te klimmen om - na negentien etages te zijn gepasseerd, te
stoppen op het hoogste punt van
dit gigantische bouwwerk, ruim
zeventig meter hoog en als we uitstappen staan we op de vloer van
het dakterras.
Het is er druk, deze middag van
de elfde november 3964. De lift
daalt en rijst en brengt steeds weer
nieuwe genodigden naar boven, die
getuige zullen zijn van het bereiken van oen mijlpaal bij de bouw
van dit hotel. De tophoogte werd
bereikt en Hollands driekleur zal op
het hoogste punt worden gehesen.
Onder de aanwezigen bevinden
zich vele autoriteiten. Onder meer
het voltallige college van B. en W.
van Zandvoort, Directeur en staf
van de Dienst van Publieke Werken
en velen die direct of indirect bij
deze bouw betrokken zijn.
Zichtbaar verheugd heet de heer
N. W. Bouwes de aanwezigen wel
kom. Deelt mede, dat de burge. meester door een dringende conferentie in den Haag niet aanwezig
kon zijn en gewaagt er met trots
van, dat 'de aanwezigen thans staan
op het hoogste punt in Zandvoort,
een punt dat bereikt werd twee weken eerder dan( men dit had verwacht. Vervolgens nodigde hij zijn
15 jarige dochter Joke uit, de vlag
aan de mast* te 'willen' hijsen, die
weldra statig wapperde, waarna zij
van een der voorlieden fraaie bloemen kreeg aangeboden. In een citybag overhandigde vervolgens de
heer Bouwes aan deze voorman de
traditionele .,kapfooi" te verdelen
onder de 180 arbeiders, die momenfeel aan dit project werkzaam zijn.
En onze gedachten gingen tijdens deze plechtige ceremonie terug
naar 24 augustus 1952, toen deze
zelfde Joke Bouwes de eerste steen
legde voor „Hotel Bouwes" aan het
Badhuisplein, toen drie jaar oud,
welke plechtigheid zij toen met kennelijke tegenzin, huilend en onder
zachte drang van haar ouders uitcindelijk toch verrichtte. Hoe is er
sindsdien veel veranderd in de badplaats en hoe werd een tijdens de
oorlog vrjjwel voor de helft verwoeste gemeente weer - zy het ook
moeizaam - opgebouwd, een opbouw
waarvan het einde nog lang niet in
zicht is.
In hotel Bouwes aan het Badhuisplein ontving daarna de heer N."W.
Bouwes zijn gasten en hield daarbij
de volgende toespraak:
„Het doet mij bijzonder veel genoegen, dat het Gemeentebestuur
van Zandvoort, alsmede de vertegenwoordigers van de Nederlandse
pers acte de présence hebben willen
geven bij het bereiken van het
hoogste punt van onze nieuwbouw
en dat U allen getuige hebt willen
zijn van het plaatsen van de Nederlandse driekleur op het dak van
dit nieuwe hotel door mijn dochter.
Wellicht zullen enkele van U zich
nog herinneren, dat tijdens de persconferentie op maandag 5 november 1962 de aankondiging plaats
had van de bouw van dit apparte-

„WURF-PRAET"

WULUJM V.d. WURPF!
Zanvcrt wordt hoe langer hoe
hoger en hoe langer hoe kaeler.

mentenhotel. Op 18 maart 1963 werd,
een aanvang gemaakt met de werkzaamheden door het plaatsen van
de afrastering. Op 10 juni 1963 vond
het eerste béton-transport plaats en
werd begonnen met het storten van
de werkvloer.
Het nu bereiken van het hoogsie
punt houdt tevens in, dat vandaag
het laatste betontransport heeft
plaats gevonden en dat het beton
storten gereed gekomen is in precies 17 maanden op een tijdstip, dat
twee weken vroeger ligt dan gepland was, of met andere woorden:
wij liggen twee weken vóór op het
bouwschema.
Gaarne wil ik van deze gelegenheidgebruik maken, om het gehele
team van architecten, hoofdopzichter en 2e opzichter, bctonkonstrukteur, bouwkundig adviseur, aannemer en onder-aannemer, alsmede
alle bouwvakarbeiders te komplimenteren met deze prestatie en
mijn dank hiervoor uit te spreken
bij welke dank ik ook gaarne taetrekken wil, de Dienst van Publieke
werken te Zandvoort, die op werkelijk fantastische wijze medewerkte, evenals het
gemeentebestuur.
Mag ik tenslotte nog memoreren,
dat bij dit werk tot nu toe werden
verwerkt 6300 m3 beton en 588.000
^kilo béton-ijzer, uitmakende een
'lengte van 400 km.
Is deze datum enerzijds een afsluiting, aan de andere zijde werd
vandaag ook het startsein gegeven
voor de race tegen de winter. Volgens de planning moet alles op l
januari 1965 glasdicht zijn, waarna
met de afwerking kan worden begonncn. Het streven is er namelijk
op gericht om nog tijdig voor het
komende zomerseizoen gereed te
zijn. Indien deze race tegen de winter wordt- gewonnen, zal het mogeIgk zïjrij" dit'' nieuwe hotel in april
1965 in gebruik te nemen.
Zandvoort zal dan een hotel rijker zijn, dat een café-restaurant
heeft op een hoogte van 70 meter,
hetgeen een onvergetelijk uitzicht
zal geven over de gehele kuststrook
en het duinengebied. In dit restaurant.zal als eerste in Nederland uitsluitend „plate-service" gegeven
worden, een systeem, dat inhoudt
dat de maaltijden kant en klaar' op
het bord worden geserveerd, waardoor smakelijke en verantwoorde
menu's kunnen geboden worden in
een prijsklasse van pl.m. ƒ 6,—.
Op de parterre wordt een moderne
brasserie ingericht met de meest
moderne outfit voor het verstrekken van kleine hapjes en warme
en koude dranken. Op deze verdieping is verder gepland een lounge
voor de hotelgasten en een gezellige
bar. Dat wij openstaan voor moderne technieken moge tevens blijken
uit het feit, dat er een gesloten televisie-circuit zal komen tussen
Hotel Bouwes en Bouwes Palace,
alsmede een büizempostverbinding.
Direct mot het hotel verbonden zijn
het verwarmde zwembad, waarin
een apart kinderbad en een instructiebad zijn opgenomen, terwijl op
de verdieping erboven een kapsalon
en een sauna zullen geëxploiteerd
worden.
Ik wil tevens aankondigen, dat
volgende maand een begin zal wordcn gemaakt met de bouw van de
240 flats die het grote plein zullen
gaan afsluiten. Onder dit plein
komt een garage van twee verdiepingen, die plaats zal bieden aan
400 autoboxen. Ook met de bouw
van deze garage zal binnen niet al
te lange tgd een aanvang worden
gemaakt. Als al deze wcrkzaamhedcn zullen zyn voltooid, - hetgeen
over uiterlijk twee jaar het geval
zal zijn, zal Zandvoort een nieuw
centrum hebben gekregen en een
geheel nieuwe sky-line."
Tot zover de heer N. W. Bouwes
de man die Zandvoort een geheel
nieuw aanzien gaat geven. De man,
die met recht „the coming man" in
de Nederlandse groot-hotellerie kan
worden genoemd. De man, die zijn
kaasexportbedrijf in Edam nu 22
jaar geleden opzij zette; in Amsterdam op het Rembrandtplein „La
Reserve" kocht en er „Femina" van
maakte. De man, die in andere
plaatsen aan de kust bloeiende bè-drijven wist te creëren, „Copa-Cabana", „Palermo" en verschillende
andere. Een allround zakenman met
een gedegen kennis in de Horecasector die in voorzichtig beleid
- wars van elk avontuur - een open
oog toont voor mogelijkheden in
deze sector. De man, die thans benaderd werd door het Gemeentebestuur van den Haag om in „Kijkduin" eenzelfde complex te gaan
bouwen als nu in Zandvoort verrijst en juist op deze dag van het
Gemeentebestuur in Amsterdam
kreeg meegedeeld, dat het oude huis
van bewaring ten spoedigste zal
worden afgebroken en dat hem alle

medewerking zal worden verleend
om ten spoedigste hier zijn plannen
te kunnen verwezenlijken voor de
bouw van een hotel. Een man tenslotte, die op het gebied van de hotellerie in de nabije toekomst nog
veel van zich zal doen spreken.
Wat het huidige appartementen
hotel in Zandvoort betreft, zullen de
meer technische lezers gaarne nog
vernemen dat de geraamde bouwsom inclusief inrichting en installaties zeven en een half miljoen
gulden bedraagt. (Het gehele Boulcvard centrum komt op twintig miljoen). De gemiddelde grondoppervlakte van de appartementen bedraagt 75 m2, het aantal 100, met
bovendien een aantal hotelbedden
van 80. Het wordt gebouwd volgens
een ontwerp en onder leiding van
de architecten Jan Wils en M. J. B.
Meijsen te Voorburg en W. L
van Oostrum te Haarlem door het_
N.V. Aannemingsbedrijf W, Thun-'
nissen te Heemstede. De inhoud van
het hoofdgebouw" bedraagt 42.500 m3
en van het randgebouw 7.000 m3.
INTOCHT SINT NICOLAAS
Programma van de aankomst, intocht en officiële ontvangst van
Sint Nicolaas en zijn knechts op
zaterdag 21 november 1964 te Zandvoort.
2.30 uur: Sint Nicolaas wordt aan
de grens der Gemeente door een
escorte van de politie afgehaald.
2.40 uur: Begroeting van de Sint
on zijn knechts door de commissie
van ontvangst aan „De Tol". De
Muziekkapel speelt een welkomsthymne.
2.45 uur: Afmars naar het centrum via Haarlemmerstraat, Grote
Krocht, en Raadhuisplein. Op het
Raadhuisbordes zal de Edelachtbare
Heer Burgemeester Mr. H. M. van
Fenema de Hoge Gast ontvangen en
met een welkomstwoord begroeten.
Sint Nicolaas zal zich daarna tot de
jeugd richten met een uitgebreide
toespraak. Weest dus allen zeer stil
en luistert goed!
Vervolgens speelt de Muziekkapsl
een Sint Nicolaas aubade, die door
alle kinderen kan worden meegezongen. Enkele kinderen zullen
daarna door de knechts van de Siat
naar boven worden gehaald, om
voor de microfoon iets te zingen.
Hierna neemt Sint Nicolaas afscheid
van de Burgemeester en de autoriteiten voor een rijtoer via Raadhuisplein, Kerkplein, Kerkstraat,
Burg. Engelbertsstraat, Zeestraat,
Haltestraat, Oranjestraat, Hogeweg,
Badhuisplein naar het Badhotel,
waar een aantal kinderen van een
kinderhuis zal worden onthaald.
Het IntiatieE Comité Zandvoort
behoudt zich het recht voor eventueel nodige wijzigingen in dit programma aan te brengen, welke dan
nog zullen worden gepubliceerd.
VOORLICHTINGSAVOND
Op donderdag 19 november organiseert de Contactcommissie voor
Culturele belangen te Zandvoort in
het Gemeenschapshuis een voorlichüngsavond voor vrijwilligerswerk
in diverse ontwikkelingsgebieden.
Deze avond kwam tot stand op
verzoek van hot „Jongeren Vrijwilhgers Programma" te den Haag,
ressorterende onder het Ministerie
van Buitenlandse Zaken. Enkele
sprekers zullen het woord voeren,
waarbij een aantal dia's over doel,
streven en tot nu toe bereikte resultaten zullen worden vertoond. De
avond is gratis toegankelijk en
bedoeld voor jongeren, ongeveer
in de leeftijd van 20-30 jaar.

Taxi 16OO
is toch betert

Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend
Zaterdag 14 en zondag 15
november, elke avond 8.30 u.
het gevierde orkest:

The Bouncers
o.l.v. Koos v.d. Heeft.

Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l, Tel. 4941
In de Hotel Bar
-en Indonesische zaal
entertainment
WIM LANDMAN
aan de vleugel.

Geopend:
's Zondags van 3-7 en 8-2.30 u.
Overige dagen van 5-2 uur.

Iedere vrijdagavond : „SATTJRNE-SURPRISE".
Vrijdagsavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,50 incl. bel.

In ons internationale cabaret
• en variété-programma:

Travelli and Ingrid
Het beroemde komische
parodistische duo.

Les Sewels
Zweeds acrobatisch danspaar
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

Een hoekje in onze showroom

*c&tl»&

/t Intetieue'

Stationsplein 15 - Telefoon 3346

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

de nieuwste
Herfst en wintermodellen '64-'65
SALON DE COIFFUEE

Serie
1964

Haltestraat 63 - Telef.
Maandags gesloten.

h

i. U kunt toch ook rekenen en
P.Ï

vergeiykcn !

20% KORTING
op alle
•: stoomgoederen

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten

.mits crbracht en gehaald bij
CHE1Y1. WASSERIJ en
VERVERIJ

BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SEKVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis

48 cm. beeld ƒ 728,-.

59 cm. beeld ƒ 898,-.

Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653
Ook voor stoppace

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMËLLA
Stationsplein - Zandvoort
ƒ 189,-

Dansent

ƒ 99,-

PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.

Gedurende de maand
november:
elke vrjjdag, zaterdag en
zondag:
Het bekende radio- en
televisie-kwartet

heren haaryerzorger

Dranken bestellen? f)f\f\r)
Brokmeier bellen! L\J\)L

HANS OVERMEER
en zijn

ÜTabeerne

HOLLAND KWARTET

Diaconiehuisstraat 24 - Tclcf. 3874

Imisfmiiur ban HanbUoort)

Haltestraat 55 - Telef. 2839

Extra koopjes

Hlntitm boeltje in Ijtt restaurant
Nog even uit na, T. V, kyhen?
Tot 2 uur saté eten in de

DRALON DAMES VESTEN
met en zonder kraagje, in
modeklc'-rcn ƒ13,95 - ƒ14,95
Behaaglijk WOLLEN COLTRUIEN en V-hals PULLOVERS, 5 mode-kleuren, o.a.
zwart, fully-fashioned ƒ15,95
Alléén deze week:
Onze bekende NAADLOZE
MICRO NYLONS a ƒ1,95.
Bij aankoop van ï paar
het 3e PAAR GRATIS!

De Wolbaai
Maandag en dinsdag gesloten

De
Veenendaalse

Haltestraat 12a - Tclef. 2099

Radiatoren en
Plintverwarming
.TECHNISCH WERK*
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

1e keus NAADLOZE
NYLONS, ml. 8V»-11

98 Gt.
Grote sortering
wol/mousse KINDER
MAILLOTS,
vanaf ƒ3,50

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING
FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29
Telefoon 2596 - 3759
's Maandags gesloten.

Café-Restaurant

Ternne erwtensoep Garni

RAADHUISPLEIN l

-

TELEFOON 2820,

Geopend van 10-6 uur. 's Maandags gesloten.

f 3,SO

Saturne in opkomst

Beter zien
met

ontspiegelde brilleglazen
Brillenspecïalist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174

-

HALTESTRAAT 5

Op monturen
vastgestelde vergoeding.

Erkend fondsleverancier
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

9/f

Dankbetuiging.

Tuinbouwhuis"

Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 8 1 7 1 4

De grote mogelijkheden voor
Zandvoort inzake het hebben van
het Casino, waar het Saturnespel
kan worden gespeeld, althans voorlopig, -totdat m hoogste rechtsinEitantie hierover een uitspraak zal
gevallen zijn, worden meer en meer
openbaar.
Niet alleen voor de Gemeente
biedt de handhaving van dit Casino bijzonder gunstige perspektievon, ook de Zandvoortse nering.doenden zullen er wél bij kunnen
varen.
De directie van het Badhotel, de
heer J. J. Pas heeft namelijk besloten elke vrijdagavond tot speciale „Saturne-avond" te verklaren
omdat de verheugende
uitspraak
van de Haarlemse Rechtbank op
een vrijdag viel.
Het is een soort gala-avond, met
veihoogde entree, heren in smoking
en dames in avondtoilet, die dan in
het Casino aanwezig zijn. Vorige
week vrijdag was deze avond een
zeer groot succes. Op deze avond
zal voortaan de zgn. Saturne-surprise worden uitgereikt. Het is een
cadeau, dat een der bezoekers ontvangt, indien het nummer op zijn
toegangsbewijs overeenkomt met "t
voor die avond vastgestelde nummer
Het is een kostbaar cadeau, waarvan de waarde elke vrijdag ligt
tussen de vier- en vijfhonderd gulden. Vorige week was het een kristallen karaf met 6 kristallen glazen
op een zilveren blad, waarvan wij
U hierbij de foto tonen.
Hier ligt een mogelijkheid voor
onze Zandvoortse winkeliers om
zulk een prijs te mogen leveren. De
heer J. J. Pas zou namelijk het
liefst deze surprise kopen bij een
Zandvoortse winkelier, doch meent,

Bloembollen!
Bloembollen!
Bloembollen!
Grote voorraad tulpen, hyacinthen, croqussen, narcissen, paperwhites. Ook voor tuincultuur.
PRACHT SORTERING BOLLENGLAZEN EN BAKJES.

Verzorg nu Uw turn voor de
koude wintermaanden!
Wij leveren U gaarne compost, turfmolm en stalmest.
Elke bestelling w>rdt met de meeste SPOED zonder prgsverhoging thuisbezorgd!
Wg eevcn ook Contantzegels!
Onze nieuwe prijscourant
„Bollen voor huis en tuin" is gratis
verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne loopzonden.
Alle soorten vogelzaden.

Honden- en kattenvoer.

Wegens enorm succes handhaving van de
VOORDELIGE WEEKEND-RECLAME BIJ

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib - TELEFOON 2682
730 GR. SCHOXJDERCARBONADE
ƒ4,750 GR. DOORR. OSSELAPPEN
ƒ 3,95
750 GR. RIBLAPPEN
ƒ 4,95
500 GR. ENTRECôTE
ƒ 4,25
500 GR. VARKENSFILET v.a
ƒ 3,95
150 gr. pekelvlees . .
250 gr. gekookte worst 95 et.
150 gr. gelard. lever
250 gr. leverworst . . . . 80 et.
150 gr. gebr. gehakt
150 gr. ham
98 et.
150 gr. pork
100 gr. Leverkaas en 100 gr. Gebr. Gehakt 98 et.

Dat de woningvoorraad in Zandvoort zich van jaar op jaar in e n
stijgende lijn bevindt, blijkt uit enkele cijfers, die het Centraal bureau voor de statistiek onlangs aan
het gemeentebestuur van Zandvoort
verstrekte. Hieruit blijkt dat het
aantal woningen in de badplaats
bedroeg op 31 december 1960, 4.022,
31 december 1961, 4.118, 31 december 1962, 4.214 en 31 dec. '63, 4.290.

»DE SCHELP»
rive yourself

98 et.
98 et.
68 et.
65 et.

WONINGVOORRAAD
IN ZANDVOORT

Bij feest of partij,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

Taunus

1964

v w en simca

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

oud weei*

K'

dat dezen zulk een kostbaar iets
niet kunnen leveren, omdat het
beslist een luxe voorwerp moet zijn
en in geen geval een gobruiksvoorwerp, b.v. een ijskast, stofzuiger,
radio of televisie. Desondanks meen
ik, dat het mogelijk moet zijn deze
belangrijke wekelijkse leverantie
111 Zandvoort te houden on ik zou
onze winkeliers aanraden, die in
deze menen iets te kunnen doen,
zich eens in verbinding te stellen
met de heer J. J. Pas in het
Badhotel.
K.
Dankbetuiging.

Mag ik op deze manier allen hartelijk bedanken, die mij bij het
beëindigen van mijn lange studie
op zulk een sympathieke wijze
verrasten.
Jr F_ M _ M _ Dukkers.

Voorlichtingsavond
Donderdag, 19 november a.s. 8 uur
in het Gemeenschapshuis, uitgaande
van het „Jongeren Vrijwilligers
Programma". Onderwerp: „Jongeren en ontwikkelingshulp", o.a. toegelicht door dia's.

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

Heeft U?
Al eens kennis gemaakt met onze eigen fabrikaat
rauwe rookworst
50 et. per 100 gram
leverworst
30 et. per 100' gram
gekookte worst
44 et. per 100 gram
Slagerij D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees..
Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

Specialist in klassieke meubclstoffering

Grote collectie VLOERBEDEKKING van ƒ8,50 af

Zaterdag-reklame
Deze week:
l BOTER-AMANDELSTAAF
ƒ2,50
250 GRAM ROOMBOTERKOEIC
ƒ 1.75
250 GRAM SPRITS-HOEFJES
ƒ l,200 GRAM IJSCUPS
79 et.
Hebt U onze gevulde speculaas al eens geproefd?
Brood-, Koek- en &H?'VCEHkl CD
Banketbakkerü
9 Ei • d C Til E •%

dinsdag 17 november, n.m. 8 uur.
1. Notulen 27 oktober 1964.
2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen omslagen enz.
4. Aangaan rckcning-courantovcreenkomstig met de N.V.Bank
van Nederlandse Gemeenten.
5. Kasgeldlcningcn 1965.
6. Belegging van gelden in 1965.
7. Behandeling begroting 1965.

8. Voorstel tot het verzenden van
een adres inzake de wandclpier
aan de Tweede Kamer.
9. Aanschaffing volkswagens t.b.v.
de politie.
10. Beschikbaarstelling krediet ten
behoeve van een uit te geven
gedenkschrift i.v.m. het 4e lustrum van de bevrijding.'
11. Vaststelling nieuwe legesverordening.
12. Wijziging verordening remigingsrechten.
13. Vaststelling tiende wijziging van
de
arbeidsovereenkomstenverordening.
14. Van toepassing verklaren van
het Verplaatsingskostenbesluit
op het onderwijzend personeel.
15. Extra subsidie openbare bibliotheek en leeszaal.
16. Vaststelling tweede wijziging
verplaatsingskostenverordening.
17. Vaststelling
salarisvcrordening
1964.
,
18. Rondvraag.
'

HALTESTRAAT 23 -

TELEFOON 2159

betaalt voor lompen 30 et. p. kg. Lood en zink
70 et.; roodkoper ƒ2,-; Geel koper ƒ1,40, alles
per kg. Verder: kranten, karton, tapijt, gewatt.
deken, veren bedden, geysers, baden, haarden, tegen de hoogste waarde!
Wij rijden elke dag in Zandvoort.
Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

NOG ESN DIA-AVOND

(/«Me Uw
partijen, verenigings- en kaartavondjes,
beschikken, \vij over een prettige en

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brcderodestraat)
Telef. 4S80. Indien gesloten 3283.

Geboren: Catharina Cornelia Maria,
d. van W. H. Vleeshouwers en
C. A. C. van der Weiden.
Geboren buiten de gemeente:
Manon, d. van J. Hellingman en
M. Heidoorn. Dicderik Sean, z. v.
M. C. van Hall en D. Kenncdy.
Ondertrouwd: S. Stobbelaar en N.
Brand. W. J. J. Nedcrkoorn pn
P. C. J. M. de Zwart. A. C. H. G.
de Rooij en J. E. Ktivener.
Gehuwd: H. W. L. M. Tichelaar en
W. E. A. Kühn. J. L. W. Grootenboer en M. E. Paap (wonende te
Enkhuizen). J. W. H. Wcstdijk en
Joh. Blom. F. Prast en M. Groen.
G. H. van Paassen en C.J. Lodewijks.
Overleden buiten de gemeente:
Catharina F. J. Schansman, 75 jr.,
geh. met H. L. Lemairc.
De burgemeester van Zandvoort,
Mr. H. M. van Fenema, is verhinderd op de woensdagen 18 en 25
november zijn wekelijks spreekuur
te houden. Inplaats daarvan is het
eerstvolgend spreekuur vastgesteld
op dinsdag 24 nov. van 10-12 uur.
Wethouder J. L. C. Lindeman van
Publieke werken, is verhinderd op
maandag 16 november spreekuur te
houden.
\

Boul. de Favauge 10 - -Zandvoort - Tel. 4364

gezellige zaal,
die na voorafgaande afspraak
gratis beschikbaar is.
GROTE DANSVLOER. PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Belt U ons eens en maak een afspraak
ter kennismaking.
PRIMA CONSUMPTIES. NORMALE PRIJZEN.

Dankbetuiging.

Voor Uw hartelijke bewijzen van
deelneming betoond bij liet overlijden van onze lieve echtgenoot,
vader, behuwd- en grootvader
PAULUS LUDOVICUS
HUBERTUS ENSINCK
betuigen wij U onze oprechte dank.
In het bijzonder dank aan Dr.
Drenth en Zr. Stiphout voor hun
goede zorgen.
Uit aller naam:
A. Ensinck-Kaiser.
Zandvoort, november 1964.
Oosterparkstraat 4.

Heden is na een langdurig
doch moedig gedragen lijden
van ons heengegaan, mijn
lieve vrouw en onze' zorgzame moeder en grootmoeder
ELIZABETH AUKEMAVAN DER VELDE

in de leeftijd van 71 jaar.
Zandvoort:
Tj. Aukema
Heemstede:
I. Aukema
J. H. Aukema-Elffers
Santpoort:
A. Polderman-Aukema
J. Polderman
Haarlem:
A. van Baren-Aukema
P. M. C. van Baren
en kleinkinderen.
Zandvoort, 8 november 1984.
Tramstraat 11.
De crematie heeft plaats gehad op woensdag 11 november
te Driehuis-Westerveld.

Voor Baby's huld|o

SPREEKUREN

ZANDVOORT

Uw aller spontaan medeleven bij
het overlijden van ons dochtertje
ANJA
heeft ons ondanks alles veel goed
gedaan. Hiervoor betuigen wij onze
oprecht gemeende dank.
J. F. A. Water
A. J. Water-van der Mije
Zandvoort, november 1964.
Dr. Jac. P. Thijsseweg 7.

Begrafenissen

AGENDA RAADSVERGADERING

BURGERLIJKE STAND

BREDERODESTR. 30,
Telefoon (02507) 4973

Heden overleed nog vrij onverwacht onze lieve schoonzuster,
tante en oud-tante
CORNELIA JOHANNA LOUISA BLOKLAND
in de ouderdom van 77 jaar.
Uit aller naam:
Mevr. L. A. Kasper-Blokland.
Zandvoort, 6 november 1964.
Wilhelminaweg 25.
Correspondentiea-dres: Verdistraat 58, Leiden.
De begrafenis heeft op verzoek van de overledene in alle stilte
plaats gehad op de begraafplaats „De Biezen" te Santpoort.

Daar de laatste gehouden diaavond door de folklore vereniging
„de Wurf" eind oktober j.l. een
groot succes werd, besloot het bestuur nog een avond met plaatjes
over Oud-Zandvoort te organiseren
on wel op donderdag a.s. in het
Gemcenschapshuis.
1
Vertoonde de heer J. J. Gebe da
laatste maal beelden van het stranden badleven, ditmaal zullen 300
beelden worden vertoond uit hel
dorps en gemeenschapsleven in
vroeger tijden.
Een bijzonder boeiende en interessante avond, die U zeker niet
moogt missen.

H O O G W A T E R
november
Strand
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
15 12.12 20.— -.- 6.30 16.00-22.00
16 -.40 8.30 13.04 21.— 4.30-11.00
17 1.26 9.30 13.46 21.30 5.30-11.30
18 2.07 10.— 14.24 22.30 6.00-12.30
19 2.49 10.30 15.06 23.- 6.30-13.00
20 3.32 11.30 15.47 23.30 7.30-13.30
21 4.17 11- 16.32 24.30 8.00-14.30
Samengesteld door P.v.d.MijeKCzn.

-

Crematie's

Rouwkamer
Moeders Goede Keuze
VO ORLICHTINGSBIJEENKOMST
van het Jongeren
Vrijwilligers Programma.
In aansluiting op de aankondiging
in het Gemeenteblad van oktober
j.l. maken wij U nog gaarne even
attent op de Voorlichtingsavond,
uitgaande van het „Jongeren
Vrijwilhgers Programma1', gevestigd ie
's-Gravenhage, Bczuidenhoutseweg
153.
Deze bijeenkomst vindt plaats op
donderdag 19 november a.s., om 8
uur in het Gemeenschapshuis aan
de Tramstraat, alhier. Jjet^onderwerp van de avond luidt: '„Jongeren
en ontwikkelingshulp". '
De bedoeling is, dat mevr. Smith
(vroeger Marijke Thiadens) aan de
hand van verschillende dia's, samen
met haar man, iets zal vertellen
over hun werk en ervaringen.
Mevrouw Smith werd als heilgyinnasto-ma&scuso naar Brazilië
uitgezonden. Zij kwam terug na
haar huwelijk met een Amerikaanse
Pcace Corps Vrijwilliger, thans haar'
man. De heer Smith was ook gedurende 2 jaar in Brazilië werkzaam
Me j. A. M. J. Smits van Oyen,
staflid van het Jongeren Vrijwilligers Programma, zal spreken over
ontwikkelingshulp in het algemeen
en de doelstellingen, voorwaarden en
activiteiten van het Jongeren Vrijwilligers Programma in het bijzonder. Ook hoopt zij een beeld te geven
van de lopende — en van de eerstvolgende projecten, die het Jongeren Vrijwilligers Programma zal
ondernemen.
Na de lozingen zal er ruimschoots
gelegenheid zijn om vragen te stellen en nadere persoonlijke inlichtingen te verkrijgen.
Verder vestigen wij nog uw aandacht op het volgende:
1. Deze
voorlichtingsavond
geschiedt in het kader van een
voorlichtingstoernee
van het
Jongeren Vrijwilligers Programma door het gehele land. /r
2. De avond te Zandvoort werd op
verzoek van genoemde instelling
en met goedvinden van het gemeentebestuur voorbereid door
de gemeentelijke contactcommissie culturele belangen.
3. Het is natuurlijk mogelijk, dat
verschillenden uwer zich om een
of andere reden niet voor het
beoogde doel zullen kunnen inzetten. In dit geval zijn wij van
mening, dat het dan evengoed
de moeite kan lonen zulk een
avond mee te maken. Wij hebben namelijk de indruk, dat
vooral jonge mensen gaarne de
gelegenheid ontvangen om door
personen die mede door hun opgedane ervaringen, bij uitstek als
deskundig op dit gebied kunnen
worden beschouwd, te worden
voorgelicht over een zaak, die in
deze tijd steeds meer de aandacht verkrijgt. Deze gelegenheid wordt hun hiermede geboden!
4. Dit is niet uitsluitend als een
persoonlijke kennisgeving bedoeld, zodat ook door U meegebrachte belangstellende vrienden of kennissen, die geen circulaire ontvingen, op deze bijeenkomst van harte welkom zijn.
De contactcommissie
,
culturele belangen,
J.G. Bisenberger, voorz,
P. Brune, secretaris.
Btf feest of party,
LEFFERTS dranken erbfi!
Telef. 2254
Telef. 2150

JAC. KOPER

DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872
Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel
vrijblijvend.

Begraafplaats
Westerveld
opgericht 1888Dit _ schone stukje r,
duinnatuur werd onlangs uitgebreid met
nieuw terrein, zodat
weer familiegraven besehlkbaar zijn met nlmmer vervallende grafrechten en altüd durend
onderhoud. Uit het gehele land kiest men
,,Westerveld" als waardigre rustplaats voor
zijn geliefden.
Wi) geven U gaarne
alle gewenste Inlichtingen.
N.V. Begraafplaats
„Westerveld"
Driehuis-Velsen
tel. 02550-8448/8449

Wij KOPEN en VERKOPEN dagelijks meubilaire en kleingoederen.
Is er iets bel dan 2164 geheel vrijblïjvend.
DORPSPLEIN 2

Originele

H ANAU - hoogtezonnen!
i De bestö ter *wereld!
Reeds van ƒ129,- af!
Vraagt demonstratie!
Drogisterij -Parfumerie

Bouwman
Gedipl. drogist
Oranjestraat 7 - Telef. 2327-SPORTSCHOOL

„WIM BUCHEL"
TELEFOON 3965

Do sportschool voor goed verantwoord, bevoegd en erkend onderwijs
JUDO voor kleuters, meisjes en
jongens, dames en heren.
\
CLUBS voor jiu jitsu, boksen,
conditie oefeningen mot gewichten/
DAMESGYMNASTIEK,
MASSAGES.

Alle lessen in privé- en clubverband ,
Zaal Hogeweg 42 - Privé Hogeweg GO

Onbeperkt mosselen eten voor f 2,SO
GEOPEND: DONDERDAG,

en GEBAKKEN Visrestauraiit D ui Yefwow den
Haltestraat 49 - Telefoon 2261

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG.

Onze St. Nic'laas-etalage gezien?
U moet beslist eens komen kijken!
Wat Botman alzo te bieden heeft •
Zal U dan al spoedig blijken.

GARAGE

JAC.

VERSTEEGE & ZN.

Telefoon 2323
Pakveldstraat 21
Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en 'Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.
Weer uit voorraad leverbaar MOBYLETTE
' FIETS O'MATIC. Vraagt een proefrit.
• MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Ziet onze showroom!

C
Horloger
Kostverlorcnstraat 68 - ' Telcf. 2071

EEN PRACHTIG ZV/ITSERS MERKHORLOGE, vanaf ƒ65,-.

Klokken (ook electrisch), wekkers, kookwekkers, alle soorten horlogebanden.

Originele, grappige en vaak waardevolle ideeën
doet VAN YPEREN U aan de hand.

v

•fc

Antieke-auto-Transfers

•^

Koniplete opvoerset

•fc

Sieutelringen

•fc

Versnellingsknoppen met automerk

•fc

Houten stuur

•fc

Stuurhoezen

if

Anti-verblindingsspiegels

•fc

Pakketten onderhoudsmiddelen

en nog veel meer cadeaus
van 75 cent tot 1175,- gulden.

INRUIL
ACTIE

TV

100 tot 300 GULDEN TERUG
VOOR UW OUDE T.V.

„full-speed" opgelost!
als U iets moet geven aan een
auto-enthousiast

Slagerij «La Viande»

PARALLELWEG 32

-

TEL. 2391

Meisjes gevraagd
,

voor lichte binderij-werkzaamheden
, Kalenders maken enz..

Aanmelden:

Boekbinderij Alblas

KLEINE KROCHT l

TELEFOON 2432

P AARDEN VLEES:
LAPPEN, v.a
M. LAPPEN
M. ROSBIEF
M. GEHAKT
POULET, v.a

ƒ 1,98 per
ƒ 2,50 per
ƒ 2,70 per
ƒ 1,80 per
ƒ 1.70 per

Winkelgalerij Thorbeckestraat 15

500 gram
500 gram
500 gram
500 gram
500 gram

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

Fijne vleeswaren:
PEKELVLEES
MAGERE HAM

ƒ 0,75 per 150 gram
ƒ 1,05 per 150 gram

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

• (Speciaal gemest).
bü aankoop van ƒ 5,00 kip, een pakje verse
roomboter 99 et. 4 pakjes Margarine (Gelders roem) 99 et. l literpot appelmoes 49 et

POELIERSBEDRIJF
CAS VAK BENTEN
Stationsstraat 2A - Zandvoort - Telef. 2358
'a Maandags de gehele dag gesloten!
Wordt ook thuisbezorgd.

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 -

Tel. 02507 - 2002

'Ui

Specialisten in haarverven!
OOK UW ADRES VOOR: Knippen, Kleurspoeling; Blonderen, Verven en Permanent.
Onovertrefbare aanbieding wassen en watergolf.

«LEBRU»
HET ADRES VOOR U!
U krijgt bij ons niets cadeau! Maar
komt U eerst even kijken voor U
Uw SINTERKLAASINKOPEN doet!

Waarom KEUR zo'n succes heeft
met SABEL verven???
omdat
SABEL reeds jaren bij de vakman een begrip is
SABEL juist dié eigenschappen
bezit voor
glansrijk werk
SABEL geen strepen vertoont
SABEL een tóp-verf is met sublieme dekking
en blijvende glans
SABEL ook voor U zo gemakkelijk op te brengen is

KEUR WEET WAT VERF IS!

Paradysweg 2 - Tel. 2979
(t.o. POLITIEBUREAU)

Een echte gezinsauto

Btf feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

RIJSCHOOL
.WELTEVREDEN
Erkend N.B.A. Den Haag
De Ruyterstraat 42 Tel. 4251
VHSRT NOG STEEDS
ZIJN 5-JARIG BESTAAN.
Vraagt GRATIS PROEFLES in
onze heerlijk verwarmde wagens.
Rustige en beschaafde rijopleiding
onder deskundig toezicht.
Gratis theorie. Gratis halen en
brengen. En indien U wenst: „Een
gratis tentamen".
Al met al, is dit de „Reden",
Om te lessen bij „WELTEVREDEN"

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bjj
geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

Sint Nïcoiaas
J. van den Bos

Automobielbedrijf Jac. Versteege & Zn

woninginichting
Bildcrdijkstraat 5 - Tel. 3796

Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrylszeker.

Leverantie van alle meubelen

Krijgt U gasten?
Tel. 4752

SPECIALE WEEKEND-RECLAME!
2 kg. 1ste soort Cox d'Orange ƒ 1,19
7 pond geplukte hand- of
moesgoudreinetten, slechts 98 et.
Vrijdag en zaterdag bij boodschappen een SPELDJE CADEAU!

Geen bezwaar l
^
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, T*afels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid l

heeft van zaterdag 28 november af t.m. vrydag 4 december
aan ons een van zijn
ZWARTE PIETEN afgestaan.
Die is er dan elke middag
van half twee tot half zes om
te assisteren bij de verkoop
en de kinderen een verrassing
te bereiden.

Drogisterij BLAAUBOER
Haltestraat 46 - Telefoon 2392

Doe het zelf!

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Maak zelf een leuk SINT NICOLAAS CADEAU!

Assurantie Kantoor

Wij hebben voor U vele soorten papier, carton,
voorbeelden, Fröbelwerk, kleurboeken, kinderspelen, o.a. Scrabble, Monopoly, schaken,
dammen, puzzels.
Ziet de etalage.

JAC. HOEKEMA

, Onze groctiteprijzen zijn scherp
concurrerend! Onze kwaliteit is van
ouds bekend!

Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

Woensdags de gehele dag gesloten!
DOE MEE MET ONZE FANTASTISCHE SPAARAKTIE!

Voor alle
verzekeringen

„BROKMEIER" A° 1896
Dé speciaalzaak in wünen en gedistilleerd

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Bij iedere fles afgehaald 25 et.
reductie. Maar denkt U er
om een speldje te vragen?
KOSTVERLORENSTRAAT 34

Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

-

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

HAMERS

Voor winter en zomer, een
goed bed voor de dromer'.

Diaconiehuisstraat 9

«LEBRU»

, U bent gauw jarig!
Koopt dan Uw wijnen en
gedistilleerd bij:

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prijs,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ 4795,— tot ƒ 4995,—.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Zandvoortse Groente- en Fruithal

Wij hebben:
Suède kinderwanten
Kinderschooltassen
Suède dameswanten
Boodschappentassen
met schapenvacht
Diplomatentassen
Etui's voor
Noorse sokken
schcerapparaten
Nappa beursjes
Rijbewijsetui's
Portefeuilles
Paspoort etui's
Naaigarnituren
Nagelgarni turen
Wollen maillots
Kofferlabels
Elleboog- en kniebeschermers

Lompen 30 et.; kranten 8 et.; plat< karton 4 et.;
tijdsohr. 7 et; tapijt? ct.;gonje en gewatt. deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 25 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2.10 et.;
geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.;
lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
Wy zyn elke dinsdag in Zandvoort!

VADER

Brood- en banketbakkerij RINKEL
Raadhuisplein l - Telef. 2820

f 1,98 per Va kg.

95 et.
ƒ 0,98
ƒ 0,75
95 et.

BOULEVARD DE FAVAUGE 10 (N.-Boulevard)
TEL. (02507) 4364 - ZANDVOORT

N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.

winkeljuffrouw

Speciale aanbieding t.m. 7 november:
BRAADPOULARDES v.a. 1400 gram

gr.
gr.
gr.
gr.

ƒ 1,35

Zandvoorts enige volledige
rijschool

Gevraagd:

Braadkuikens
ƒ 2,25 p. »/• kg.
Piepkuikens
ƒ 2,25 p. »/s kg.
Braadstukken . . . . ƒ 2,50 p. V 2 kg.
Soepkippen
ƒ 1,75 p. »/j kg.
Soeppoulct
ƒ 1,75 p. t/s kg.
WILDE EENDEN, vanaf ƒ3,- p. st.
TALINGEN, vanaf
ƒ 2,- p. st.
Fazanten - Hazen - Duinkonynen
EIEREN ZO VAN DE BOER:
Grote 10 voor ƒ1,55. - Kleine 10 stuks ƒ1,15
' NU, VERSE KIP AAN 'T SPIT!

100
100
200
250

VOOR DE BOTERHAM:
pekelvlees en 100 gr. pork ..
Ham en 100 gr. Gek. worst
Haagse leverworst
Gelderse gekookte worst .. ..

Steeds de nieuwste en meest moderne coiffures.

„C. £.

Een vacuüm verpakte R O O K W O R S T
(Stegeman) voor 90 CENT, bij aankoop
van 750 gram lappen.

Vijf dagen per week. Goed loon.
Dr. C. A. Gerkestraat 20, Telef. 4781.

Kip of wild bestellen
even 2358 bellen!

150 GRAM GEBR. ROSBIEF

DISCOTARIA

Haarlemmerstraat 13a, telef. 4124

Gevraagd:
Hulp in de huishouding

Haas- en Ribkarbonade
500 gr. voor f 2,95
Runderfappen
500 gr. v.a. f 2,75

Vakkundige service binnen 24 uur.

N.V. A U T O B E D R I J F

Z A N D V O O R T

TELEFOON 2616

Alle bekende merken.
Zie onze showroom-etalage.

RUND- EN VARKENSVLEES
tegen de scherpst concurrerende prijzen.

VAN YPEREN

HALTESTRAAT 12 -

Schouder Carbonade
750 gr. voor \ 3,88

JONGENS EN MEISJES HORLOGES
al vanaf ƒ 19,50 en. ƒ 24,—, mét garantie

Koop veilig met garantie!

Oor van
Biedt U als zaterdagreclame aan

Het adres voor
Sint Nicolaas

ANKER HORLOGES, 15 steens, al voor ƒ32,50

Al Uw cadeauproblemen

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

VLEESHOUWEUIJ

Vraagt naar onze speciale wynaanbiedlngcn!

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort
Dinsdag de gehele dag gesloten!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 40270

hl
t \

'E8KEHDE.FHILIPS
UIlrSüllEE

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p, m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadert - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3G52.

ERRES

-

Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ctTapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen'.

Sint Nicolaas
geschenk

C. J .PAAP

Tips voor Sint Nicolaas

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Betaling volgens C.A.O. kleinmetaal

Kom kijken naar

Oud-Zandvoor t

2 overalls gratis

van 1880 tot heden.

gereedschap-vergoeding tot ƒ 50,— per jaar

300 dia's met do mooiste beelden
uit Uw kinderjaren.
DONDERDAG 19 NOV. a.s. 8 UUR
GEMEENSCHAPSHUIS.
Folklorevereniging „De Wurf".

EXTRA VERDIENSTEN
zijn mogelijk door produktieve arbeid
in ons speciaal tarief-systeem

Geef iets goeds
OPTIEK

Het feest voor groot en klein!
Kijkt nu reeds uit naar een smaakvol en dankbaar geschenk! Reserveer vroegtijdig om teleurstelling te voorkomen op de 5de december.

ledere vrijdag gekookte en
Ronde 4 zitsbank met 2 gebakken mosselen
fauteuils, z.g.a.n., wegens
omstandigheden v. ƒ1250.- Café Oomstee
te koop aangeb. Nieuwprijs Zeestraat 62 - Telef. 2263
ƒ 2800,-. Fuldauer, De Rui- W O N I N G R U I L
terstraat 8, telef. 4070.
Zandvoort of omg. Aangeb. vrije, ruime bovenet.
Woninginrichting
dicht bij zee. Lage huur.
HEEMEIJER
Gevr. vrije woning, of kl.
Van Ostadestraat 7a
etage. Br. no. 10-11 bur.
Telefoon 3116
van dit blad.
Kan weer stoffeerwerk
aannemen.
T.V. VERHUUR
ANTENNE VERHUUR
EEN LEUK GESCHENK
Antennebouw.
voor St. Nicolaas: 57 projecticbeelden 24 x 36 mm. J. KERKMAN, Telef. 4307
voor
kleinbeeldprojector Burg. Beeckmanstraat 36.
ƒ 10,—. Vraag Uw fotoNAAIMACHINES
handelaar.
Reparatie, taxatie, inruil.
Zoekt U een BABYSIT? W. Draöerstr. 12, Tel. 3751
Bel 2472!
Gehuwde dame, veel alleen
MEISJES GEVRAAGD
zoekt gezellige vriendin,
voor Plastic industrie
55-60 jr. Telef. aanw. Br.
Korthof, Zuiderstraat 13a. no. 12-H bur. v.d. blad.
WERKSTER of HUISH. W O N I N G R U I L
HULP GEVR. van 9-2 u., Inw. v, Zandv. zou huis on
5 dagen p.w. Loon ƒ 40,-. garage vlak bij zee graag
Tel. 2312 of brieven no. willen ruilen met huis
1-11 bureau van dit blad. even verder van zee. Br.
no. 13-11 bur. v.d. blad.
Huur nu uw wasmachine
vanaf ƒ 9,— per maand
GEVR. in rustig gezin:
met recht van koop.
flinke hulp i.d. huish. v.g.
Géén vooruitbetaling.
g.v., l hole of 2 halve d.
VELO - Rivier Vismarkt 3 p.w. Mevr. Westerwoudt,
Haarlem, tel. 10117
Grcnslaan "22, Aerdenhout.
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590 Tel. 42832.

Wanneer U Uw cadeaulij st
gaat samenstellen, vergeet U
dan vooral niet onze leuk opgemaakte BLOEMSTUKJES.
Ook een mooie KAMERPLANT is een altijd welkom
geschenk.

Voor de Heren: Old Spice, Tabac, Xyrene, Valdelis, Mennen voor na het scheren.
Verder mooie sets, bevattende lotion, zeep,
Aftcr Shave en poeder.

en SPECTJLAAS naar

Onze herenserie is uitgebreid met
ONYX, VICTOR en TURNIER.

Telefoon 2820

Kortom voor elk wat wils.

U blijft toch, evenals wij,
prijs stellen op prima kwaliteit?

HALTESTRAAT 65
TELEFOON 2060
Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Het spcciaalVele soorten kamerplanten.
adres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

(18 jaar).
ZONDAGMIDDAG 15 NOVEMBER, 2.30 UUR:

Zeg het met kogels
(Alle le-ftijden).
Vrijdag 13, maandag 16, dinsdag 17, woensdag 18
en donderdag 19 november GEEN voorstellingen

*Tèé 2550

J

Ziet de etalage's!

KOUD?

Voor Uw drukwerk;

HALTESTRAAT 14

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

Dansen 9

olie-, kolen- en
gashaarden

,De Schelp Zandvoort
GEOPEND VRIJDAG,
ZATERDAG, ZONDAGMIDDAG.
ledere zondagavond:

twistwedstrijden

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA' e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusche.a.

t

Wij verwarmen Uw huis! +

TELEFOON 2462

•
*

ELECTR. KACHEL

ƒ 16,50

ELECTR. RADIATOREN

ƒ 56,80

ELECTR. DEKEN ERRES

ƒ 92,50

ELECTR. BEDKRUIK

ƒ 31,50

PHILIPS HOOGTEZON

ƒ 54,-

PHILIPS INFRAPHIL

ƒ 39,50

BADKAMERVERWARMING

/ 49,50

•
*

VENTILATORKACHEL / 69,50 en ƒ99,--

Firma Schuilenburg
;

'GROTE KROCHT 5-7

-

TELEF. 297i

méervvfees en betaaPminder,
WEEKENDRECLAME
100 gram HAM
100 gram GEK. WORST 0,89

Vrijdag en zaterdag
Voor de eerstkomende

Veiling
kunnen dagelijks goederen worden
ingebracht of worden opgegeven.
Veilinggebouw „De Witte Zwaan",
Dorpsplein 2

Voor

verhuizingen
en transporten
door het gehele land

P.
KERKMAN
Kostverlorcnstr. l - Tel. 3399

WOENSDAG KOOPJES
l kilo RUNDERLAPPEN 4,00
500 gr. GEHAKT .. .. 1,50
300 gr. STUKJES VLEES 1,50
250 gr. TARTAAR
.. 1,50
100 gr. GEBR. GEHAKT 0,29
100 gr. SAKS
0,29

PRACHTREKLAME
l KILO RIBLAPPEN ƒ 6,- per 500 GRAM ƒ 3,25
250 gram zachte BIEFSTUK . . . . ƒ 2,49

500 GRAM ROSBIEF

ƒ 3,65

500 GRAM LENDE

750 gr. DOORREGEN RUNDERLAPPEN

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey

Hei mysterie van het landhuis

voor Dames en Heren!

Over 3 weken is het alweer

Sint Nicolaas

ZATERDAG 14 en ZONDAG 15 NOV. 8 UUR:

Mooie DOZEN ZEEP in geschenkverpakking,
zoals: Morney, Tabac, Soir de Paris, Yardley,
4711, Maja etc.

Voor Uw banketletters

TELEFOON 4395

MONOPOLE

Sint Nicolaas

Hier enkele zeer bekende merken van parfum:
Carat en Tosca van 4711; Soir de Paris en Ramage-van Bourjois.
U heeft een kleinbeeldprojector? Dan is er nu
een leuke
PILMSTRIP
(24x36 mm.) met 57 afbeeldingen van oude auto's
(PAC). Slechts ƒ10,- en
bij elke fotohandelaar verkrijgbaar.

-

Leverancier alle ziekenfondsen

LOODGIETERSBEDRIJF N.V.

waarna bezoek onzerzijds volgt.

STAALWAREN

GROTE KROCHT 20 A

A. H. den Dekker & Zn.

Telef. 070 - 98.57.57, toestel 92

-

Opticien A. G. Slinger

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

Jan v.d. Heïjdenstraat 49
Den Haag

WEERHUISJES
HUISHOUDSCHAREN
NAGELSCHAREN
NAGELTANGEN
NAGELVIJLEN
EELTSCHAAFJES '
EELTRASPEN
PINCETTEN
BORDUURSCHAREN
ZAKMESSEN, div. soorten
VLEES- EN KOKSMESSEN
PEDICUUR INSTRUMENTEN
ELECTRISCHE
SCHEERAPPARATEN
Braun - Remington - Philips

KAMERTHERMOMETERS
BAROMETERS
HYGROMETERS
BRILETUI's
CURVIMETERS
KOMPASSEN
LEESGLAZEN ,
LOUPEN
T.V. BRILLEN
VELDKIJKERS
PRISMA KIJKERS
TELESCOOPKIJKERS
TONEELKIJKERS
MICROSCOPEN

Groot en klein vinden
VANDERWERFFs
brood FIJN I

Aanmelden rp het \vorlc bij onze uitvoerder de heer Bode,
icdeic \vc.-;:c].i3 van 8 tot 5 uur of schriftelijk aan:

ZIET ONZE SHOWROOM

Voor een leuk en blijvend

Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Ook plastiekverwerking.
VERF GEEFT FLEUR!

1ste gezels en gezels
en halfwassen-leerlingen

Betaling desgewenst in overleg

Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Schildersbedrijf

Loodgieters

Gezocht in Zandvoort of
omgeving: zitkamer, 2 sip.
kamers, keuken, douche,
of FLAT, voor ca. 5 mnd.
Br. no. 2-11 bur. v.d. blad.

Bert geeft de
hoogste waarde!

J. KEUR

Voor al Uw schilderwerk aan
plafonds, muren, houtwerk
enz.
Uitvoering in kalkmat,
zijdeglans, hoogglans.

kunnen wij plaatsen:

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

's Zomers buiten,
's winters binnen!

Hotel Bouwes te Zandvoort

HUUR Philips-TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767
en 's avonds 02964 - 18664

U verzamelt foto's van
„OLD TIMERS"? Dan kunt
U nu 40 prachtige fotokaarten kopen bij de boekhandel.

Koelkasten - Stofzuigers

Voor onze afd. Nieuwbouw-installaties

U PROJECTEERT? Vertoon dan eens de oude
brikken. 57 verschillende
opnamen voor / 10,—.

STUDENTE zoekt werk v.
zaterdag en stelt zich beschikbaar als BABY-SIT
voor de avonduren. Telef.
2007.
In het voorjaar betaalt U,
als U nu uw wasmachine
of combinatie koopt!
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590

BLAUPUNKT

Electro-Radio
Technisch Bureau

150 gram ONTBIJTSPEK .... 79 et.
150 gram BERLINER
69 et.

ƒ 3,98
ƒ 3,98

150 gram LEVERKAAS
69 et.
250 gram GELD.
ROOKWORST
1
(Homburg) 99 et.

Gebr. BURGER

HALTESTRAAT 3

Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150

^X u» j
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Vergadering ,,De Hanze"
In hotel Qüeenie aan het Kcrkplein had de afdeling Zandvoort
van de R.K. Middenstandsvereniging „de Hanze" maandagavond j.l.
een contactavond met de leden belegd, ter'bespreldng van enkele aktuele
Middenstands-aangelegenheden. Het werd een' onderlinge
gespreksavond, waarvoor als gespreksleider was uitgenodigd de
heer A. Vos, lid van de Gemeenteraad van Haarlem.

De avond' werd geopend door de
voorzitter, de heer J. P. J. Seijsener,
die in zijn welkomstwoord behalve
de heer Vos met name verwelkomde
de geestelijk adviseur der vereniging, pastoor A._Clcophas en het
dagelijks bestuur van de Zandvoortse Handelsvereniging, de heren I.
Dikker, H. Hildering en J. Kroon.
De heer Seijsener " deelde vervolgens mede, dat het programma van
deze avond-een geheel nieuw experiment betrof, waarvan het bestuur veel _ verwachtte. Deze verwachting werd ten volle bewaarheid, want tot bijna aan het middernachtelijik uur en daarna nog geruime tijd, nadat - de vergadering
officieel gesloten werd, passeerden
verschillende Middenstandsaangelegenheden de revue in prettige en
geanimeerde besprekingen en het
kwam' zelfs zó ver, dat van de negen door het bestuur gestelde gespreksonderwerpen er. vier vrijwel
niet aan de orde kwamen, omdat
de tijd daarvoor ontbrak. Dit waren de onderwerpen: „Betekent het
toekomstige winkelcentrum „Bouwes" aan de Zeestraat voor U con' currentie of een kans", „In hoeverre
moet het beleid van de GemeenteJijke Overheid worden gesteund",
„Wat vindt U van collectieve reklame" en „Hoe denkt U over de samenwerking tussen Gemeentebestuur en Middenstand."" Onderwerp
van gesprek werden de vragen:
'„Doet de Zandvoortse Middenstand
het nog "goed", Ziet U in het grootwinkelbedrijf een bedreiging" voor
Uw zaak", „Heeft de Zandvoortse
- Middenstand een goede reputatie",
„Is de Zandvoortse
Middenstand
opgewassen tegen de concurrentie
van de stad" en „Voelt U iets voor
Maandagsluiting."
De heer Vos betoonde zich bij de
„-behandeling van deze onderwerpen
een excellent gespreksleider met
een gedegen kennis van alle Middenstandsaangelegenheden en daarbij een open oog tonend voor de
specifiek Zandvoortse problemen.
De heer Vos wees er in zijn inleiding op, dat deze tijd een tijd is
van de massa, waarin het individu
steeds meer op de achtergrond lijkt
te geraken. Dat de Middenstand zo
weinig in georganiseerd verband optreedt door een ziekere lauwheid,
was zijns inziens oorzaak dat ook
de goedwillcnden weinig aktiviteit
kunnen ontplooien. Speciaal in een
gemeente als Zandvoort, waar grote
dingen gebeuren en te gebeuren
staan, een dynamische plaats, die
zich aan de vooravond" van grote
veranderingen bevindt, achtte spreker deze lauwheid onbegrijpelijk en
onverantwoordelijk, want meer dan
ooit komen hierbij ook de belangen
van de Middenstand in het geding.
Wat de vraag betrof of de Zandvoortse Middenstand het nog steeds
tioed doet, meende spr. zich bovendien te moeten afvragen of
Zandvoort - gedurende vier maanden een wereldstad, - wat de Middenstand betreft niet wat te arrogant; optreedt ten opzichte van de
inwoners in de overige maanden.
Daarmee lag meteen de knuppel
in het hoenderhok, want een algemene en langdurige discussie was
het gevolg, waarin door verschillende sprekers als algemeen beeld
naar voren werd gebracht dat het
karakter van Zandvoort -als seizoenplaats meer dan ergens anders
tot excessen in het prijsbeleid kan
ieiden. Het blijkt daarbij echter
steeds opnieuw, dat Zandvoort in
dit opzicht altijd weer fungeert als
het beroemde „Hondenpaaltje".
Andere toeristenplaatsen, waar
dezelfde excessen plaats vinden,
vindt men nooit in de courant,

maar Zandvoort is de plaats waar
niet het minste of geringste gebeuren kan, of "de pers springt erboven
op en maakt meermalen van een
mug een olifant. De vergadering
vond dan ook, dat de Zandvoortse
Middenstand het over het algemeen
heel goed, doet. Het deze zomer
ontstane praatje over prijsopdrijvingen werd sterk overdreven geacht. Het verlangen van. de huisvrouw, om in de stad te gaan winkelen is er altijd geweest en zal er
wel altijd blijven. Velen kop~en dan
op do markt en vergelijken de daar
betaalde prijzen met die in Zandvoort, hetgeen geen maatstaf werd
geacht. De vraag, of Zandvoort binnen afzienbare tijd een eigen wekelijkse marktdag zou moeten hebben
werd als voorlopig niet te verwezenlijken beschouwd.
Algemeen - met de gespreksleider incluis - werd het fout geacht, dat gemeenteraadsleden de
kwestie van vermeende prijsopdrijving in een openbare raadsvergadering ter sprake brachten,
inplaats van zich met hun-grieven tot de besturen der plaatselïjke Middenstandsverenigingen te
wenden. Men nam dit de betrokken gemeenteraadsleden
zeer
kwalijk.
Grootwinkelbedrijven

De grootwinkelbedrijven werden
door de vergadering niet gezien
als een bedreiging voor de kleine
zaken, integendeel, men zag er een
stimulans in voor de bevolking om
in de plaats van inwoning te kopen
•waarbij het publiek dan al spoedig
tot de konklusic komt, dat de service en voorlichting die de kleine
zaken kunnen bieden, in de grootbedrijven tevergeefs te zoeken is,
zodat men uiteindelijk het kopen in

de kleine zaken prefereert. De
grootbedrijven maken door hun wijze van verkopen reklame voor het
kleinbedrijf. Algemeen wenste de
vergadering daarom veel meer
grootbedrijven in Zandvoort, doch
stelde daartegenover, dat het kleinbedrijf zich dsn ook meer en meer
zal moeten gaan specialiseren.
De gespreksleider suggereerde de
aanwezigen, dat de Zandvoortse
Middenstand haar mogelijkheden
voor de toekomst duidelijker moet
gaan zien. Laat men toch oog tonen
voor de mogelijkheden, die het
nieuwe in aanbouw zijnde Boulevardcentrum biedt, de kansen die
voor de Middenstand ontstaan door
het invoeren van het Saturnespel,
dat zulk een onverwachte, niets
kostende reklame voor Zandvoort
oplevert. Bovendien is er een steeds
toenemende trek van de stad naar
de omliggende kleinere plaatsen,
omdat men daar meer- parkeerruimte vindt en er bovendien in de winkels bij het kopen niet zo lang behoeft te wachten. Bij dit alles moest
Zandvoort volgens spreker niet
vergeten, dat de badplaats een burgemeester heeft, die' op het gebied
van propaganda voor zijn gemeente
zijns gelijke niet heeft in ons land
en die daarbij uitstekend weet te
borduren op het stramien van de
Zandvoortse Middenstand. Dit alles
noemde spreker niet genoeg te
waarderen voordelen en voorrechten
Wat de maandagsluiting betreft,
hierover kon men het niet eens
worden. De meningen bleken zeer
„verdeeld. Het gebrek aan eenheid
"onder de Middenstanders werd in
dit verband zeer betreurd en als
enige oplossing zag men een van
hogerhand opgelegde verplichting
tot sluiting.
Na een kort slotwoord van de
voorzitter werd de vergadering gesloten, waarna men nog geruime tijd
onderling bijeen bleef om over het
behandelde wat na te praten.
K.

Z.R.B, huldigde zijn secretaris
De Zandvoortse reddingsbrigade
heeft de receptie, die haar secretaris, de heer F. Dukkers leden en
genodigden aanbood ter gelegenheid
van zijn behaalde diploma voor
werktuigkundig Ingenieur, aan de
technische Hogeschool te Delft en
zijn benoeming tot adjunct-directeur aan de Hogere Technische
school te Amsterdam, aangegrepen,
ohi hem met dit bijzonder mooie
resultaat op hartelijke en spontane
•wijze te huldigen.
De bijeenkomst werd gehouden
vrijdagavond j.l. in hotel Keur en
toen de heer F. Dukkers door de
voorzitter, de heer J. G. Bisenberger in de zaal was binnengeleid,
werd hij tot zijn verrassing geplaatst in een strandstoel, waarómheen visnetten waren gedrapeerd
ei) omgeven door verschillende attributen, op het strand en reddingswezen betrekking hebbende.

In zijn toespraak wees de voorzitter erop, dat de heer Dukkers
reeds 7 .jaar als secretaris van de
brigade prachtig werk verricht. Zijn
studie - in vrije tijd - voor werktuigkundig Ingenieur werd door de
brigadeleden met grote belangstelling gevolgd en men is er algemeen
zeer trots op, dat thans dit resultaat werd bereikt. De heer Bisenberger zag de ijverige secretaris als
een man met een uitgesproken
eigen mening, die vanzelfsprekend
wel eens botste, maar het brigadebelang bleef daarbij altijd bij hem
op de voogrond staan. Men hoopt
dan ook, dat hij nog vele jaren zijn
secretariaat zal kunnen blijven
waarnemen. Als huldigingscadeau
schonk hierna Sonja Bos, die namcns de leden feliciteerde, de heer
Dukkers een pneumatische boor
met bijbehorend schuur apparaat
en een, boekwerk, terwijl hij fraaie
bloemen kreeg aangeboden, met
verzoek, deze te overhandigen aan
zijn moeder, die in alles zo met
haar zoon had meegeleefd.
„Dit had U niet moeten doen" zei
een enigszins onthutste heer DukIcers na deze onverwachte huldiging.

Kennelijk ontroerd door dit spontane gebaar van zijn vereniging,
verklaarde hij te weten, dat hij
geen gemakkelijk mens is, „maar
alles wat ik doe of zeg," merkte hij
tenslotte op, „doe ak naar mijn mening in het belang van de brigade,
al wordt dit niet altijd begrepen en
gewaardeerd."
De heer H. van Harlingen, lid
van de financiële commissie van de
Koninklijke Nederlandse Bond tot
het Redden van drenkelingen, waarvan ook de heer Dukkers deel uit,maakt, feliciteerde met de bereikte
mijlpaal in het leven van de brigade-secretaiis en verklaarde, dat
deze in genoemde commissie dezelfde aktiviteiten toont als bij de Brigade. Hij is een man, die van anderen eist, wat hij zichzelf als ideaal
stelt en hij mag dat doen, omdat
hij door zijn grote aktiviteiten
daartoe gerechtigd is, zei de spreker.
Namens de bond bracht spreker
dank voor alles, wat de heer Dukkers tot nu toe deed, daarbij de
hoop uitsprekend, dat deze nog vele
jaren zijn felheid zou mogen behouden, omdat daarachter altijd een
sterk rechtvaardigheidsgevoel schuil
gaat. Tenslotte schonk spreker de
heer Dukkers een boekenbon.
De heer K, C. van der Mij e Pzn.
penningmeester van de Zandvoortse
Reddingsbrigade verklaarde, dat
men elke gelegenheid moet aangrijpen, om iets vriendelijks te kunnen
zeggen en dat kon volgens hem
deze avond. Spreker memoreerde,
dat de Z.R.B. sinds 7 jaar de „koers
Dukkers" vaart, hetgeen een goede
koers blijkt, al gaat die menigmaal
door zware branding. In het geschenk, dat spreker vervolgens de
heer Dukkers overhandigde, zag hij
veel symboliek, de titel van het
boekwerk, dat hij schonk luidde
namelijk: „Ze vochten op 7 zeeën".
Nadat door al dit onverwachte
huldebetoon een enigszins uit het
lood geslagen heer Dukkers nog enkele dankwoorden had gesproken,
bleef men daarna nog geruime tijd
gezellig onderling bijeen.
K.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Zondag a.s. 9.30 en 7 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne. (H.A.)
Huis in de Duinen 7.30 uur:
* Ds. J. D. A. de Zwart, Bennebroek
HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 11 uui:
Dienst in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg.
Mej. Da. W. H. Buys, van Bentveld.
19 uur: Ds. N. van Egmond, van
Haarlem. (Jeugddienst in het jeugdhuis achter de Hervormde kerk).
Jeugdkapel in het jeugdhuis 10.30
uur: dhr. W. J. Mulder.
PAROCHIE H. AGATHA
HH. Missen op zondag: 7.30, 9.30
(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Missen. te 7.30 en 9 uur.
Bij kerk, Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8 en 11 u.
In de week om 8 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur:
Ir. H. de Nie, van Haarlem.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Samenkomst in „Pniël", Zuiderstr.3.
Maandag a.s. aanvang 3 uur n.m.
Spr. H. Veldkamp.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.
AMBTENAAR IN HET ZILVEK

De heer R. G. Bannink herdacht
maandag j.l. zijn zilveren jubileum
bij de Gemeentebedrijven te Zandvoort. In aanwezigheid van het
vrijwel voltallige personeel werd
de jubilaris toegesproken door de
wethouder van de bedrijven, mevrouw C. Stemler-Tjaden, die hem
een geschenk onder couvert overhandigde. Na haar voerden het
woord de Directeur van de Bedrij ven, de heer A. A. Cense en de
technisch hoofdambtenaar de heer
F. de Jong. Namens de collega's en
de afdeling Zandvoort van de Algemene Bond van Ambtenaren
sprak tenslotte dhr. A. J. van der
Reijden. Ook deze sprekers schonken de jubilaris een blijvend aandenken aan zijn jubileumdag.
ZANDVOORT WIL VOOR 1985
TWEE MILJOEN LENEN

B. en W. van Zandvoort vragen
de raadsleden het college te machtigen tot het aangaan van geldleningen in het jaar 1965. Evenals
voor 1964 zou men het maximaal
op te nemen bedrag vastgesteld
willen zien op twee miljoen gulden,
met inbegrip van een krediet van
ƒ 500.000,— hetwelk in rekeningcourant bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten kan worden
opgenomen.
Tevens vragen B. en W. machtiging eventueel tijdelijk overtollige
gelden tegen een zo hoog mogelijke
rente te mogen uitzetten, zulks in
verband met het feit, dat op 15 januari 1965 de tweede en laatste
termijn groot l miljoen gulden van
de geldlening van anderhalf miljoen
gulden, aangegaan bij raadsbesluit
van 26 maart 1963, zal worden opgenomen.
DOKTERSDIENST

Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
Zwerver 2499).
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zusier E. Reitsma,
van Lennepweg 42, telefoon 2382.
VERLOSKUNDIGE:

Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.

DIERENARTS:

Zondag a.s.: J. Beijers, Raamsingel
28, Haarlem, tel. (02500) 13164.
APOTHEKEN:

Van zaterdag 14 t.m. vrijdag 20 nov.
na 6.30 uur 's avonds: avond- nachtdienst van 18.30-8 uur en zondagsdienst de Zandvoortse apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.

Moedeloos?
Is het niet om moedeloos van te
•worden? Op eigen terrein tegen Velsen verloren met 4-1, de zondag
daarop tegen Quick A in Amersfoort met 4-0, het zijn cijfers die
tot nadenken stemmen!
Een overwinhih'g tegeïr het sterke
Quick Al had ik echt niet verwacht
maar dat de achterstand zó veelzeggend zou worden evenmin. ~
Nu kunnen we het hoofd in de
schoot leggen en elkaar gaan vertellen, dat, Zandvoort niet in staat
is een elf tal'op te brengen dat zijn
mannetje in deze competitie staat.
We kunnen ook ons vertrouwen in
dit elftal behouden en blijven hopen op een ommekeer óók al geeft
de praktijk daartoe tot nu toe weinig aanleiding.
Maar elftalcommissie en bestuur
van Zandvoortmeéuwen
zijn toch
óók niet mal? Zouden die al niet
lang zijn overgegaan tot een andere
opstelling, indien zij hun vertrouwen
in het huidige elftal verloren hadden? "We oordelen zo gemakkelijk
als leken, speciaal wanneer het
tegënloopt. Dan is onze kritiek niet
mals en dan weten we het zoveel
beter.
Doch ik geloof, dat we, er goed
aan doen, ons vertrouwen in dit
elftal te behouden, ondanks de minder goede resultaten van de laatste
tijd. Niet moedeloos zijn, omdat de
toestand in deze competitie nog
lang niet hopeloos is. Moedeloos
ook niet, omdat deze nederlagen
ongetwijfeld ons elftal zullen stïmuleren om alles op.alles te zetten de
hierboven gehoopte ommekeer te
bewerkstelligen. Het zal stellig de
eer van onze.jongens te na komen,
steeds maar opnieuw te moeten verliezen.
Daarom ......
laten, we blijven
vertrouwen, wellicht gaat het een
volgend maal béter!
K.
Boomloos Zandvoort
Enkele weken geleden schreef ik
een en ander over het rooien van 'de
(dode) bomen in Zandvoort, sprak
daarbij over de mogelijkheid 'dat
Zandvoort ;daardoor 'een soort stenen stad zou worden, waaruit alle
romantiek ging verdwijnen en verweet ons gemeentebestuur, dat dit
mijns inziens te weinig aandacht
besteedde aan de .verfraaiing van
ons -dorp. '•
Een en ander liet mij^niët los ren
een dezer dagen heb ik daarom
mijn licht eens opgestoken 'bij de
Directeur van Publieke Werken, de
heer 'C. H. Vogt, 'die >mij -in een. volkomen openhartig en sympathiek gesprek over 'de komende bomen-kapperij heeft ingelicht.
Daaruit is mij -gebleken, dat
Zandvoort -er geen -angst over 'behoeft te hebben een -stenen stad te
worden. Hét -is n.l. zó, 'dat de
iepenziekte zeer 'veel bomen in onze- ^gemeente hoeft aangetast. Deze
zullen onherroepelijk moeten worden verwijderd, doch de heer Vogt
deelde mij mede, dat voor elke gekapte boom een nieuwe in de plaats
zal komen, behoudens op die punten, waar het om verkeerstechnische
reden niet -meer onogelijk zal zijn.
Zo zal b.v. de Haltestraat-niet meer
beplant worden. -In de Kostverlorenstraat, Haarlemmerstraat en op
de Zandvoortselaan zijn lang niet
alle bomen dood. Die met-nog-enige
kans op verdere groei zullen blijven
staan, de dode
bomen zullen 'daar
door nieuwe :worden vervangen.
Ook de 'nieuwe 'aanplant van 'de
gekapte dennebomen wordt door1 ons
gemeentebestuur -nauwkeurig -overwogen. Er bestaat een innig .contact met de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij, die zich 'erover
beraadt, 'welke
soort bomen 'men
het beste :zal kunnen planten. 'In
elk geval zullen dit -geen 'naaldbomen meer -zijn, -doch -loofbomen.
Enkele -gedeelten zullen echter .niet
meer worden herbeplant, hetzij -in
verband -met 'voorgenomen bebouwingen of 'het aanleggen -van par-

DERDE LUSTRUM MOTORCLUB
„ZANDVOORT"
•-.'..••De motorclub „Zandvoort", -een
der meest aktieve verenigingen die
Zandvoort kent, • herdenkt deze
maand haar vu f tienjarig bestaan.
Naar aanleiding hiervan heeft het
bestuur een feestavond georganisèerd op zaterdag 14 november in
restaurant „Zomerlust", welke wordt
voorafgegaan door het jaarlijkse
traditionele „Soerenkool-diner".
Om negen uur begint de cabareten variété-voorstelling, die besloten
wordt met een bal.
.
. Ook de jaarlijkse Sint Nicolaasrit,
die dit jaar gehouden: wordt op
zondag 6 december zal staan in het
teken van het vijftienjarig bes_taan
der vereniging. Het wordt weer een
gezellige en gemakkelijke rit, die
voor iedereen uit is te. rijden met
auto's, motoren on scooters. Er
wordt slechts in één klasse gereden
en er.zijn weer fraaie prijzen beschikbaar terwijl Sint Nicolaas met
zijn gevolg aanwezig zal zijn, om
de kinderen van de deelnemers een
prettige middag te bezorgen. / De
start voor deze rit vangt aan om
l uur op het circuit.
ADRES AAN DE TWEEDE KAMER
INZAKE BOUW WANDELPIER
Teneinde dé ontstane impasse inzake de verlening- van de Ryksgocdkeuring voor de bouw van een
wandelpier in Zandvoort .te doorbreken, stellen B. en W. de raadsleden voor, een adres van de Gemeentèraad te richten aan. de 2de
Kamer der' Staten Generaal, het-'
welk wellicht' tot het beoogde doel
zou kunnen leiden. Doordat een beslissing van de betrokken Minister
tot hét (nog) niet verlenen van deze
Rijksgoedkeuring nog steeds uitblijft, is men gedoemd tot afwachten
aangezien een beroepsmogelijkhcid
tegen een eventuele afwijzing thans
niet bestaat.
•In het adres zetten B. en W. uitvoerig uiteen hoever de voorbereidingen voor de bouw van deze wandelpier_zijn gevorderd. Vervolgens
wijst men erop, - dat zou zijn geblekèn, dat de Minister bedueh't is
voor kritiek op zijn beleid - ook uit
de Tweede-Kamer - indien hij thans
nu alle inspanning gericht -dient te
zijn op het bouwen van'huizen zijn
goedkeuring aan hot .?bouwen van
een wandelpier in Zandvoort zou
geven, een kritiek die naar het oordeel van de raad volstrekt ongegrond zou zijn, omdat het bouwen
van zulk een pier op generlei wijze
de woningbouw in ons land nadelig
zou beïnvloeden, omdat uitsluitend
met Portugese arbeiders en met
buitenlands materiaal zal wórden
gewerkt.
Vervolgens wordt in *'het -adres
opgemerkt, dat de totstandkoming
van een wandelpier voor -de badplaats Zandvoort van .zeer grote
betekenis is, omdat deze een welkome attractie zou vormen óók tijdens -de -niet-seizoen maanden, boyendièn gunstige aspecten biedt voor
de -gemeentelijke 'financiën en dat
eerst -na de =bouw van 'deze wandelpier. met de bijbehorende landbebouwing .gesproken zal kunnen worden van de voltooiing van de wederopbouw van de itijdens de oorlog
zo zwaar -getroffen 'badplaats. '
Na tenslotte nog gewezen te hebben op de bevordering van -het toerisme, zowel .nationaal 'als internationaal, eindigt 'het- adres met het
verzoek, de 'Minister alsnog te ~be-'
wegen ;op tor te 'termijn 'de <Rijksgoedkeuring 'te verlenen.
keerterreinen. -Onze stedebouwkun9ige, de -heer Nix 'bereidt -dit alles
Uiterst zorgvuldig 'voor, doch in
verband 'met de "vele 'facetten die
dit alles'biedt, 'kan maar niet-op-stel
en 'sprong tot herbebossing worden
overgegaan, hierover 'moet langdurig en -nauwgezet -overleg worden
gepleegd. •
Al -met 'al -kwam ik 'tot 'de konklusie, dat ons .gemeentebestuur 'in
fleze 'geen 'laksheid of 'onverschilligheid kan worden verweten. 'Integendeel, er-wordt-achter.,de schermen >hard 'aan (gewerkt, ^om 'in ralle
opzichten Zandvoort -tot ;een aantrekkelijke plaats te maken, -óók
;
wat betreft het natuurschoon
K<

GEMEENTERAAD GAAT
BEGROTING BEHANDELEN....

De-gemeenteraad"'van 'Zandyport
zal in openbare vergadering bijeehkomen op dinsdag 17 "november te
8 u u r n.m. ' . . ' , " . . • - . . . - ' V , ^ .-,;
In deze bijeenkomst ,.. zal onder
meer de gemeentebegroting, voor
1965 worden behandeld. .- ' '
BEGROETINGS AVOND NIEUWE INWONERS
Het gemeentebestuur van Zandvoort organiseert de traditionele
jaarlijkse begroetingsavond voor
niéuwe inwoners dit.jaar op vry r
dag 20 november in het Raadhuis.
Het programma voor " deze avond
zal nog nader worden .bekend gemaakt.
'
„DE VLIEGENDE SCHOTEL"
Zaterdag 31 oktober:. Kienavond.
Er werd veel gekiend en de spanning van: 7,is het nummer, al geweest", of: „m'n plankie is bijna
vol", bracht een reuze stilte in de
zaal. Er werden veel prijzen geworinen met als klapstuk de taart. :
Zaterdag 7 november: Muziekavond. Hiervoor hadden veel schotelaars zich opgegeven en vol
spanning wachtte dé, zaal dan- ook
op het begin. Een-: gevarieerd programma werd geboden met: o'.a.
zang, volksdansen, toneel en-pianospel.
- . • • . ' : .-.-..,.
. .'.-.';•
Zaterdag 21---: november: Olympische avond met muziek van de
schotelband. Zaterdag 21 november •
Spedacodi-avpnd. Evenals de
vorige
v
keer met een discussie.
"..
ZANDVOORTMEEUWEN
KRIJGT OEFENTERREIN
De Zandvoortse sportvereniging
„Zandvoortmeéuwen" heeft van het
college van B!, en W. van Zandvoort
toestemming ontvangen voor het
aanleggen' van een oefenterrein in
de nabijheid van .het tweede sportveld aan de'Vondellaan.;.Men.hoopt
volgende week reeds met de werkzaamhedén aan ; te vangen. '
KrJ/C. „NOORD" ; / • ' • . • ' • . • " •
De stand in november is:
1. Mevr, Stug ^5409
- 2. -.Mevr.' v.d. Meij
*4941
3. H. Bol
' 4939' -..
4. Mevr. Bol , . . ; • .'• -4875. ',.
TONEELGROEP

.SANDEVOERDÈ'

De -toneelgroep ,Sandevoerde'
opent haar toneelseizoen met ;een
opvoering van -het toneelspel: ,Jong
zijn we maar eenmaal' -van Henk
Bakker en /Christien van Bommeï•Kouw. De -uitvoering vindt '.plaats
op zaterdag 21 november in restau;
rant .Zomerlust'. De .regie is in
handen van de -heer Jos .Dröse.
Ka afloop -volgt een bal.
,
ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
Na" de achtste Tonde van de kompetitie om '-het ;:klubkampioenschap
staat lindeman nog -stevig : aan de
leiding, gevolgd -door -Gerritsma,
Glasbergen, Luykx, Sloof, Bais, £1döring, TDe 'Jong, Hogen 'Esch en
Slrjkerman. ,
.De eerste Bondswedstrijd tegen
Hoofddorp 2, werd door ihet'itweode
tiental van Zandvoort met 6-4 gswonnen.
. v .
'

'

' •

-'

'

V

ZANDVOORTSE
OPERETTEVERENIGING
•Op maandag 14, -woensdag -16 en
donderdag '17 'december-zal de Zandvoortse. 'operettcvei-eniging in -theater Monopble opvoeringen brengen
van de -operette .,De 'klokken van
Gorneville:":
De heer K. Troost, -mede- 'oprichter -der vereniging -en gedurende '18 'jaar penningmeester, heeft'Om
gezondsheidsredenen zijn bestuursfunctie ^moeten 'neei'leggen. Tijdens
een der laatste -repetities -werd 'hij,
wegens zijn -.gróte verdiensten -tot
erelid van -de vereniging benoemd.
BENOEMING
.-De,-heer A. -van iMarle te ,Kampen is op'de afdeling -bevolking
van de gemeentesecretatie -te .Zandvoort .met -ingang van: l februari
1965-benoemd in de rang -van adjunctcommies-A.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEÉUWEN"
Uitslagen zaterdag
7 november^ ,.,
'.Zandvoortni1. rl --Kinheim--!^ 13-1
•":: Zandvoortm. 2' - ICinneim '4 4"-3
Zandvportm, 3 - 'Kinheim 5 7-3
Adspiranten: ,'•~"-,;.,
••. Zandv.m. - a -. ;"O.- Gezellen,-a.",2-0
; T.Y.B.B. b - Zandvoortm.'b 3-2
R;C.H.. d \-,:Zahdvoo-rtm. c' .-,lrl
Ripperdat c - Zandvoortm. e '2-;5
Zandvoortm. f ,r:Kenn.land d :,2-:3
Pupillen:
[','-.
Zandvoortm. a - E/T.O. a „_7-0
D.C.O. b ,- Zandvoortm. b ,0-6
R.C.H. c - Zandvoortm. c, ,"l-4
Zandv.m. d - Kenn.land b 3-0
Zandvoortm. e - Schoten, c 2-0
Zandvoortm. f - BLdaal e
2-1 -Uitslagen zondag 8 november:''
, Quick A. - Zandvoortm.
4-0
Zandvoortm. 2 - Beverwijk 2 4-1
Zandvoortm."3 - E.D.O. 3 ' 2-0
Van Nispen 2 - Zandv.m. 4' 0-2
Zandvoortm. 5 - D.S.O.V. 2 1-3
T.H.B. 4 - Zandvoortm!
6" 2-5
Zandvoortm. 7 l- D.Ifo. 5
1-1
Bloemendaal 9 - Zandv.m. 8 '1-3
. Sp.vogels 4 - Zandvoortm. 9 9-3
Interr. junioren:
'
Zandvoortm. - D.O.S.
2-3
Junioren:
'
D.I.O. a - Zandvoortm. b _ 3-6
. Zandvoortm. c - VI.Vogels' a 5-5
E.D.O. d - Zandvoortm. d 7-1
' Zandvoortm. e - V.V.H, a
1-11
Programma zaterdag-14 november:,
. Zandvoortm. - A.F.C.
15 u.
' :8. Zandv.m; ,2 r -KennJandiS 15 u.
Adspiranten: •
' '
-38. Zandv.m. a - Kenn.land1 a 14 "u'.
65. T.Z.B, a - Zandvoortm. c 14 u.
i 82. D.I.O. b« - Zandv.m. d 15.15 u.
93. E.H.S. 'b - Zandv.m. e 15.15 u.
105. Zandv.m. f - D.S.B, a 15.15 u'.
Pupillen:
'
,'
155. R.C.H, a -'Zandvoortm. a.15u.
171. R.C.H. c - Zandvoortm. d 15 u..
173. Spaarnd. a - Zandv. c 15.15 ia.
1.75. Zandv.m. e - Bloemend, d 14t^
178. R.C.H d -' Zandvoortm. "t 15,u.
Programma zondag 15 november: ^
-_'.-'--. Zandv.m. - Kennemers 14.30fu.
- Alk.Boys 2 - Zandv.m.'2 10 u,
7. T.Y.B.B. 3 - Zandv.m. 3 12 u.
64. Zandv.m. 5 - E.H.S.- 6 ' 9.45 u.
89. Zandv.m. 7 - Heemstede 3 ,9.45 u.
103. Zandv.m.8 - D.S.S. 8 X 12.30 u.
115. Zandv.m.9 - E.H.S. 10 9.45 u.
120. R.C.H. 9 - Zandv.m. 10 9.45 u. "
Interr. junioren:
i
.•••: Velsen - Zandvoortm.
12u. %
Junioren:
'
157. Zandv.m. c - v.Nispen .b'14.30 ü'.
'175. E D.O. e - Zandv.m. e 9.45 u.
Z.S.V. „ZANDVOORTMEÉUWEN".
Afd. Handbal
Uitslagen -zondag 8 november: » -•
Hr. jun.: Zandv.m. - Umond 3-7
Dames jun.: Bunkert 3 - Z.M. 2 7-4
Jongens: Zandv.m. - Umond 2 9-2
Programma zondag 15 november:
Dames jun.:-Concordiav - Z.M. 2 14 u.
Jongens: Concordia l - Z.M. - 11 u.
K.J.C. .„ZANDVOORT".„ '
-Woensdag jl. speelUe K.J.C. Zandvoor.t 'de zescie -ronde .van
.-het-clubkampioensohap. De. ;stand luidt
Ihans: 1. P. Termes; 2. J. Paternotte; 3. W. Massop; 4. A. Weber.
kjK:S.V. .„THE :ZANDV. BOYS"
Uitslagen -zaterdag 7 november:
T.Z B. adsp. a - O. Gezell. 'b 2-2
'Haarlem adsp. f - T.Z.B. Ta ' 3-1
'T.Z.B. adsp. c - E.H.S. c
2-6
T.Z.B. pup. a - VI.Vogels a 0-4
.Uitslagen .zondag- 8 .november:
SH.S. - T.Z.B.
6-4 Geel Wit 4 - T.Z.B. 3
^6-S
T.Y.B.B. 8 - T.Z.B. 4
5-3'
.E.D.O. 10 - T.Z.B. 5
_ 2-1
T.Z.B. 6 -:,Onze,Gezellen 8 ,". ;2-l
.T.Z.B. jun. a --• Terrasvogels! a .2-6
Programma zaterdag 14 november:
• ,T.Z;B. adsp.-a -::Zandv.m. -.c ;/l<L u.
.T.Z.B.;adsp;;b -'iB:S.Mi;c• .; .15u.
T.Z;B.:adsp.>c- Telefonia.b-.14.30.u.
dHlBiC; :pup. c - T.Z.B, a'.', ;15:15-Ui
•Programma-zondag >15 november:
'T.Z;B. - Spaarnestad " 14:30-u.
•
'T.ZÏB. 2 ---T.Y.'BiB. 4 ' ' ; '-12^: s
-Renova-4"-'T.Z;B. 3
12.30u.
'T.Z!B. '5 - Spaarnevpgéls-4 ' 12 u!
,'Spaarnevogëls 5 - T;ZiB. 6. '12<ü;
-T.Z;B. -jun. a - -Schoten-d l^SO-U.
(Het .wedstrijdverslag 4ient"uiterlijk
dinsdagavond .in 'ons .'"bezit te..zij n
om .vqor .plaatsing in .aanmerking
te .kooien.-T'Red.)..
,
': '.."£'.."
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Smeekschrift der edelen
In memoriam Arie Schuiten
In Zandvoort is maandagmorgen
j.l. op ruim 82 jarige leeftijd overleden de heer .Arie Schuiten, een
bekend inwoner van de badplaats,
dié ook in het zakenleven een geziene figuur was, daar hij van .1911
af als kolenhandelaar werkzaam
was. Hoewel hij in dat jaar de zaak
van z'n vader overnam, ging z'n hart
' toch altijd nog uit naar de zee,
waaraan hij, - stammend uit een
der oudste Zandvoortse geslachten zeer verknocht was. Van 1898 tot
.1910 bevoer hij vele wereldzeeën,
doordat
hij
als
vrijwilliger
had dienst genomen
bij de
Koninklijke Nederlandse Marine.
Als grote bijzonderheid kan daarbij
worden vermeld, dat hij in 1900 een
der opvarenden was van H. M.
„Gelderland", die, Paul Kruger van.
Afrika naar Nederland overbracht.
'Met hem is een der weinige overlevenden heengegaan, die dit feit
meemaakten.
Zijn zoon, die reeds enige jaren
de kolenzaak van zijn vader overnam, is thans opvarende van de
Zandvoortse reddingsboot
en tot
zijn grote vreugde kozen zijn beide
kleinzoons ook het zeemansberoep.
De oudste vaart als derde stuurman
bij de koopvaardij, de jongste als
matroos op de zeeslepers van L.
Smit & Co's Internationale zeesleep dienst.
Met Arie Schuiten is weer een
van die echte oud-Zandvoortse figuren Uit het dorpsleven verdwenen,
wier aantal van jaar'op jaar minder
wordt. Het kan tot weemoed stemmen, dat dit oude Zandvoort meer
en meer op de -achtergrond wordt
gedrongen.door de steeds doorgaande evolutie, die ons dorp thans-meemaakt. Arie Schuiten zal echter
blijven voortleven als een der weihaast legendarische figuren, die
Zandvoorts historie .heeft voortgebraoht.
K.
Succes voor plaatsgenoot
Onze plaatsgenoot, de heer Wim
Booker Sr. - bekend geworden door
zijn aktio voor de kinderen van
Fréjus - heeft thans een nieuw succes geboekt met zijn John F. Kennedy-monument in Amsterdam te
krijgen. Onvermoeibaar en, niet het
minst ontmoedigd door vele teleurstellingen, die hij moest overwinnen
heeft hij zijn aktie voortgezet en
thans is het dan zover. A.s. zater•dag zal in Amsterdam aan de Kennedylaan het Kennedy-monument
worden onthuld door de wethouder
van publieke werken te Amsterdam,
de heer den Uyl. Er zal tijdens deze
onthulling door verschillende spekers het woord worden gevoerd.
Wij feliciteren de heer Booker van
harte met dit succes, dat hem ongetwijfeld heel veel voldoening zal
schenken en wachten nu maar weer
op een volgende stunt, die ongetwijfeld t.z.t. wel weer komen zal. •
Bouwes - Visser
Ter vermijding van misverstand
verzoekt de heer N. W. Bouwes ons
mede te delerv, dat de 240 flats met
de daarbij behorende winkels, waarvoor het terrein thans wordt uitgezet aan de kop van de Zeestraat
tot aan Garage Davids, gebouwd
en geëxploiteerd worden door het
bouw bureau Han Visser sr.
Men hoopt met dit enorme karwei,
waarmee het Boulevardcentrum zal
worden voltooid, over twee jaar gereed te zijn.

.WURF-PRAET"

WULLTJM v.d. WÜRFF:
't Zal mai benuwe, hoe
Sunterklaes d'r dit jaer oitziet

Vierhonderd edelen, onder leiding
van Hendrik van Brederode, _die
ook. eens leenheer van Zandvoort
was, boden in het jaar 1566 aan de
Landvoogdes Margaretha van Parma' een smeekschrift aan, waarin
onder meer verzachting der plakkaten werd gevraagd.! Dat is nu ongeveer 400 jaar geleden en het lukte
in die toen al roerige tijden waarcmpel ook nog! Margaretha willigde
•namelijk dit verzoek in.
Vroeger heette zoiets een smeek
schrift, later een petitie en tegenwoordig he'et het een adres. En nu
zijn het wel geen edelen, die dinsdag j.l. besloten een adres te richten
aan de leden van de tweede kamer,
teneinde te trachten de Minister te
vermurwen, nu eindelijk eens af te
komen met de Kijksgoedkeuring
voor de wandelpier, maar Edelachtbaren zijn het wél, tenminste de
burgemeester en de wethouders.
Of Raadsleden, óók Edelachtbaar
zijn, weet ik niet precies, maar
waarom zou dat eigenlijk niet zo
zijn?
En ik moest daar telkens weer
aan denken, hoe de historie zich
herhaalt, thans niet 'onder aanvoering van de Zandvoortse leenheer,
doch de Zandvoortse burgervader,
toen ik dinsdag j.l. de debatten over
het al of niet verzenden van .dit
adres volgde, als een der belangrijkste punten van de raadsagenda.
Er zat iets ongewild komisch in,
ondanks de ernst van het geval en
persoonlijk vond ik de toon der
debatten niet gespeend van humor.
Het begon'al met de heer Koning
die verwonderd was over dit- adres.
Hij vond niet Zandvoort de directe
belanghebbende, maar Havenwerken. Die moesten dit adres dan
maar versturen en de gemeente
diende erbuiten te blijven. Veteraan
C. Slegers- stond er- lijnrecht -tegenbver. Die vond, dat juist de. gemeente de grootste belanghebbende
is, omdat men er met de pier een
recreatie bij krijgt, die uniek zal
blijken langs onze kust.
De heer Van der Werff bakte het
helemaal bruin. Hij vond dit adres
een slag in de lucht en de raadsleden komen als een stelletje dreinende kinderen bij de kamerleder!
om te trachten die te bewegen de
Minister te vermurwen.
Mevrouw Mol vond het grappig.
Eerst waren alle raadsleden vóór
de pier, maar nu krabbelen er enkelen terug. „Krabbelt U mee?",
vroeg de voorzitter belangstellend.
„Ik krabbel helemaal niet", zei
mevrouw Mol, die het thans gestelde tijdstip echter psychologisch
onjuist vond on verzending liever
nog wat zou willen uitstellen.
De heer Breure voorspelde een
geweldige klap voor de recreatie,
Touring - Middenstand
Het is wel bijzonder verheugend
te mogen vaststellen, dat er een
merkbare en grote verbetering is
ontstaan in de verhouding „TouringMiddenstand"..
In de vergadering van de Zandvoortse Handelsvereniging, (zie het
verslag elders in dit nummer).kwam
dit wel zeer duidelijk tot uiting. Er
blijkt meer en meer vertrouwen te
ontstaan en dat hadden we brood
nodig, want stellig zal deze betere
verhouding tussen onze plaatselijke
V.V.V. en het bedrijfsleven tot zeer
gunstige resultaten kunnen leiden.
Dat de Handelsvereniging in haar
lid de heer Goos, na zijn benoeming
tot lid van het dagelijks bestuur
van Touring een warm propagandist
vond voor deze samenwerking, vast
overtuigd zijnde van het grote nut
daarvan, - zal ongetwijfeld zowel
bij de stichting als bij de vereniging
grote voldoening wekken. Wanneer
men elkaar begrijpt en aanvoelt'is
reeds veel en kan nog heel veel tot
stand worden gebracht.
K.
Dubbel blank
De dubbel blanke uitslag, zondag
j.l. op eigen terrein door ons eerste
elftal tegen het ongetwijfeld sterke
„De Kennemcrs" behaald, geeft
een vleugje moed in de harten van
hen die - wellicht niet zonder reden
zorgelijk begonnen te kijken, wanneer men dit elftal ter sprake bracht
Persoonlijk vond ik het misschien
tegen de meningen van vele anderen
een sportief, gezellig en spannend
partijtje voetbal, misschien wat aan
de forse kant, maar daarom zeker
niet minder aantrekkelijk. Een spe],
dat wisselende kansen bood en
waarin van noemenswaardig overwicht niet kon gesproken worden.
Een spel opnieuw met doelman Vlug
enkele malen als de reddende engel, toen we in onze gedachten een
doelpunt reeds telden.
Inmiddels heeft deze uitslag ons
een kostbaar puntje op de ranglijst
meer gebracht, moge het de inleiding zijn tot een overwinningsperlode. We hebben die heel hard
nodig.
;
K.

omdat deze pier het fraaie strand
in tweeën splijt en het onbelemmerd
uitzicht op zee verloren gaat. Spr.
deed enige suggesties voor het indienen van een adres in negatieve
zin.
De heer Zoet verklaarde, dat cle
raad, die indertijd met algemene
stemmen besloot tot de bouw van
een pier en daarmee „A" heeft
gezegd, nu ook „B" diende te zegzeggen. De pier hoorde volgens hem
bij de volledige wederopbouw en
„laat de Minister zijn bepalingen
maar stellen voor deze bouw", zei
de heer Zoet. De heer Hose bleek
dit „Zoet-gekwinkeleer" ten zeerste
te waarderen en plaatste zich geheel achter de opmerkingen van
deze heer.
De voorzitter vond, dat Havenwerken al heel wat stappen had
ondernomen en dat nu de gemeente
aan de beurt was. Met grote nadruk
verklaarde de burgemeester DAT
HET HIER. EEN PORTUGESE
AANVRAGE BETREFT, ;WAARBIJ
GEEN ENKELE NEDERLANDER
TIJDENS DE UITVOERING ERVAN WORDT BETROKKEN.
De- zaak loopt nu al drie jaar en 't
wordt tijd, dat men weet, waar men
aan toe is. Dat 90"/o van de bevolking tegen 'de bouw van een pier
zou zijn, volgens een vroeger gehouden opinie-peiling in het Haarlems Dagblad, achtte spreker niet
waar en onjuist, omdat deze enquête volkomen ondeskundig werd
opgezet.
Wethouder Lindeman betoogde,
dat wanneer de bouw van deze
pier — door de raad aangenomen
— op korte termijn niet zou doorgaan, een prachtig stuk bouwterrein braak' 'blijft liggen. Deze pier
zal speciaal in het voor- en naseizoen een grote trekpleister blijken te zijn, dat heeft Scheveningen
wel bewezen, hetgeen verstrekkende
gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van Zandvoort. Een oplossing voor de ' aan- en afvoerwegen leek spr. thans zeer nabij.
De heer Breure vroeg, of ingeval
het verzenden van dit adres zou
worden aangenomen, daarbij ook
melding zou gemaakt worden van
het aantal tegenstemmers met vermelding van hun motieven. De
voorzitter achtte dit echter niet
democratisch, waarop dhr. Breure
opmerkte, dat dan zeker een tegenactie zal ontstaan uit de burgerij,
omdat 90% tegen de pier is. „Als
ze dat willen, moeten ze hun gang
maar gaan", zei de voorzitter,
waarop hij het voorstel in stemming bracht. Het werd aangenomen
met tien tegen drie stemmen. Tegun
stemden de heren Breure, Koning
en Van der Werff, terwijl de heren
Petrovitch en Gosen wegens ziekte
afwezig waren.
Het adres de petitie, het pctitioncment of het smeekschrift, (kiest U
zelf maar), zal dus worden verzonden en wanneer de Minister er thans
in dezelfde geest op beslist als nu
b«na vierhonderd jaar geleden •
Landvoogdes Margaretha van Parma op het smeekschrift der edelen,
dan vind ik persoonlek, flat onv.e
Edelachtbarcn en met hen Zandvoort helemaal niet mogen mopperen.
K.
PROGRAMMA
BEGROETINGSAVOND
Tijdens de begroetingsavond, die
het Gemeentebestuur heden vrijdagavond de nieuwe inwoners van
Zandvoort aanbiedt in de Raadzaal,
zal burgemeester Mr. H. M. van Fenema het een en ander vertellen
over de ontwikkeling van Zandvoort
in het verleden, het heden en in de
toekomst. In de. pauze zal er gelegenheid zijn tot kennismaking met
de leden van het gemeentebestuur
er zal een kleine expositie van foto's
ontleend aan. het Gemeentelijk fotoarchief kunnen worden bezichtigd.
Na de pauze volgt een optreden
van Louis Schuurman viool met aan
de vleugel Rob Sauveplanne, terwijl de avond wordt besloten door
de heer J. B. Th. Hugenholtz, directeur van stichting „Touring Zandvoort" met een causerie over het
onderwerp:
„Zandvoort als toeristen oord."
H O O G W A T E R
Strand
november
H.W. L. W. H.W. L.W. berijdbaar
22 5.03 0.30 17.20 13.— 9.00-15.00
5.49 1.— 18.09 13.30 9.30-16.0U
C.39 2.- 19.03 14.30 10.30-17.00
7.36 3.- 20.06 15.30 11.30-18.00
8.42 4.- 21.19 16.30 12.30-19.00
27 10.— 5.- 22.42 18.— 14.00-20.30
28 11.23 6.30 23.59 19.30 15.30-22.00
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

BUREAU BURGERLIJKE STAND
's ZATERDAGS GESLOTEN
Het' bureau van de ambtenaar
van de burgerlijke stand is tot dusver ook op zaterdagmorgen geopend
voor het doen van aangiften van
geboorten en overlijden en wel van
9 tot 9.30 uur.
Nu de z.g. Algemene Termijnenwet op l december a.s. o.m. ook voor
de burgerlijke stand in werking zal
treden, is de noodzaak van deze
openstelling niet meer aanwezig.
Thans wordt reeds medegedeeld, dat
met ingang van zaterdag 5 december
a.s. bedoeld bureau voor genoemde
doeleinden dan ook niet meer geopend zal zijn.

De
Véenendaalse
Haltestraat 55 - Telef. 2839

Ie keus NAADLOZE
NYLONS, mt. 8V2-11

98 ct.
Grote sortering
. wol/mousse KINDER
MAILLOTS,
vanaf ƒ3,50

Wie belooft en niet wil doen,
is gelijk een mager hoen,
dat wel kakelt op een stok,
maar geen ei legt in het hok.
Wüllum.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

- -Haltestraat 57

- Zandvoort

8«rle
1964

48 cm. beeld ƒ 728,-. • 59 cm. beeld ƒ 898,-.
Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom /53,SO.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotocstellen

U' kunt toch ook rekenen en
vergeleken !

20% KORTING
op alle
stoomgoederen
mits gebracht en gehaald bij
CHEM. WASSEIUJ en

ƒ 189,^-*-t3>
ƒ 99,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Grote keuze praktische en nuttige S t. Nicolaas geschenken.
Ziet de etalage!

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653
Ook voor stoppage

r

Badhotet

Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot-l, Tel. 4941

In de Hotel Bar
en Indonesische zaal
entertainment
WIM LANDMAN
aan de vleugel.

Geopend:
's Zondags van 3-7 en 8-2.30 u.
Overige dagen van 5-2 uur.

Iedere vrijdagavond : „SATURNE-SURPRISE".
Vrijdagsavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,50 incl. bel.

!" tEabeerne
.{23e fiuisbamtt ban

HOTEL BOUWZS
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

de

Zaterdag 21 en zondag 22
november, elke avond 8.30 u.
het gevierde orkest:

The Bouncers

Herfst en wintermodellen '64-'65
SALON DE COIFFURE

o.l.v. Koos v.d. Heeft.
In ons internationale cabaret
en variété-programma:

Haltcstraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.

SIntiem fjothjt in &et restaurant
Nog even uit na T. V. kijken?
Tot 2 uur saté eten in de

Jacqueline en
Eddy Schuyer
Goochelaars

Freddy Kenton

Taxi 26OO

De wervelwind-jongleur
Maandag en dinsdag gesloten
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

is toch beter!
heren haarverzorger

Beter slaagt
U bij

'H
Dranken bestellen?
Brokmeier bellen!

Stationsplein 15 - Tclcf. 3346
Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

voor:
BANKSTELLEN

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein - Zandvoort

Dansen!
Gedurende de maand
november:
elke zaterdag en zondag:
Het bekende radio- en
televisie-kwartet

HANS OVERMEER

HUISKAMERS
SLAAPKAMERS
SLAAPBANKEN
EETHOEKEN
BERGMEUBELEN
etc.

Radiatoren en
Plintverwarming

en zijn

HOLLAND KWARTET

.TECHNISCH WERK'
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

Koopt nu voor
Sint Nicolaasl
Behaaglijk wollen Col Truien
en V-hals PULLOVERS, 5
modekleuren, o.a. zwart
fully-fashioned
ƒ15,05
Dralon damesvestcn met en
zonder kraagje ƒ13,95 - ƒ14,95
Wollen herenvesten .. ƒ26,95
Wollen en zijden Dames en
Heren Shawls reeds v.aJ4,95
wy zyn ruim gesorteerd in
Badsets, Tafelgarnituren, keukensets, washandjes, thee- en
stofdoeken.
Alles in geschcnkverpakking!

De Wolbaai
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Stampot zuurkool f 4,OO

Café-Restaurant

RAADHUISPLEIN l

-

TELEFOON 2820

Geopend van 10-6 uur. 's Maandags gesloten.

Dankbetuiging.

Sportkousen

Over 2 weken is het alweei

Sint Nicolaas

Zwart - blauw - groen

Wanneer U Uw cadeaulij st
gaat samenstellen, vergeet U
dan vooral met onze leuk opgemaakte BLOEMSTUKJES.

TERLENKA KINDERJURKEN DRALON
WOLLEN SJAALS
WOLLEN MUTSEN
WOLLEN WANTEN
SNOW SUITS
Shetland manteltjes met wollen ruitvoering.

Ook een mooie KAMERPLANT is een altijd welkom
geschenk.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

-

TELEFOON 2060

NOTTEN
Haltestraat 59
DUET NYLONS kopen, is SPAREN!
Voorzorgzegels - Contantzegels

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Het speciaalVele soorten kamerplanten.
adres voor Vw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

Bij Chocolaterie
M. C. van No9
vindt U de vanouds bekende
sortering

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

CHOCOLADE LETTERS
Alle bekende merken.
Ook voor diabetici.
Verder prachtig schoengoed.
Grote en kleine TAAI-TAAÏpoppcn, dozen borstplaat en
CHOCOLADE FIGUREN.
(Ringers), Marsepain ifguren
(Wijnand Beke).
LUXE DOZEN BONBONS.
Lmdt - Droste - Ringers - Verkade.
Onze specialiteit:
AMANDEL SPECULAAS
Kruidnoten.

„C. 1.
Zandvoorts enige volledige
rijschool
N.SU Pnnz 4, D.A.F., Opel- Vrachtwagen,
VESPA-Scooter
BREDERODESTRAAT 66 -

TELEFOON «19

Chocolaterie M. C. VAN
TELEF. 2364

Boul. de Favauge 10 - -Zandvoort - Tel. 4364

Ito Uw

-

NOL

KERKSTRAAT 34

partijen, verenigings- en kaartavondjes,
beschikken vaj over een prettige en

Zalen te himr

gezellige zaal,

met dansvloer, voor partijen enz.

die na voorafgaande afspraak
gratis beschikbaar is.

Hotel „De Schelp'9

PRIMA CONSUMPTIES. NORMALE PRIJZEN.

Sint Nicolaas
Het feest voor groot en klein!

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

Kijkt nu reeds uit naar een smaakvol en dankbaar geschenk! Reserveer vroegtijdig om teleurstelling te voorkomen op de 5de december.

Lompen 30 et.; kranten 8 et.; plat- karton 4 et.;
tijds'*hr. 7 et; tapijt? ct.;gonje en gewatt. deken
10 et.; bedvulling 7 et; bedveren 25 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et.
per paar. Verder Metalen: Ropdkoper 2.10 et.;
geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.;
lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
Wfo" zqn elke dinsdag in Zandvoort!

Hier enkele zeer bekende merken van parfum:
Carat en Tosca van 4711; Soir de Paris en Ramage van Bourjois.
Mooie DOZEN ZEEP in geschenkvcrpakking,
zoals: Morney, Tabac, Soir de Paris, Yardley,
4711, Maja etc.

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bfl
geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

Voor de Heren: Old Spice, Tabac, Xyrene, Valdelis, Mennen voor na het scheren.
Verder mooie sets, bevattende lotion, zeep,
After Shave en poeder.
Onze hcrenserie is uitgebreid met
ONYX, VICTOR en TURNIER.
Kortom voor elk wat wils.

Ziet de etalage's!

Nog maar 14 dagen
heeft U de tijd om een aardig en praktisch
te kopen!
voor Dames en Heren l
HALTESTRAAT 14

TELEFOON 2462

Wij brengen U een uitgebreide sortering
OVERHEMDEN in alle mogelijke variaties
van ƒ11,90 tot ƒ19,90

SJAALS, wol en zijde, tientallen kleuren,
van ƒ4,90 tot ƒ9,90
WOLLEN VESTEN
van ƒ24,- tot ƒ42,DASSEN, uitsluitend Tcrlenka, Trevira en
Teryleno

van ƒ 3,75 tot ƒ 6,75

LEREN HANDSCHOENEN, div. uitvoeringen,
van ƒ11,90 tot ƒ22,50
WOLLEN HANDSCHOENEN van ƒ 3,75 tot ƒ 5,90
diverse kleuren.
PULLPOLO's en flancllcn SPORTHEMDEN,
ideaal m de winter, vele kleuren.
Verder een ruime collectie sokken, manchetknopen, weekendshawls, riemen, bretcls etc.
OOK VOOR SINT NICOLAAS CADEAU's.

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p. kg. Lood en zink
70 et.; roodkoper ƒ Z,-; Geel koper ƒ1,40, alles
per kg. Verder: kranten, karton, tapü't, gewatt.
deken, veren bedden, geysers, baden, haarden, tegen de hoogste waarde!
Wij rijden elke dag in Zandvoort.
Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

KERKSTR.20

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

TEL:3136

lende tarieven werd goedgekeurd.
De raad ging akkoord met verhoging van de reinigingsrechten, door
het bedrag per vuilnisemmer, (thans
ƒ 6,—) met ingang van l januari
1965 te brengen op ƒ 12,— per emmer. De heer van der Werff vroeg
uitzondering voor minder draagkrachtigen en degenen, die niet meer
in het arbeidsproces betrokken
zijn. De heer Koning vroeg, of het
mogelijk was, emmers te kunnen
teruggeven, wanneer men er meer
dan één had.
De wethouders Lindeman on
Kerkman wezen erop, dat teruggave
van meerdere emmers bij P.W. kan
geschieden, wanneer deze overtollig blijken te zijn. Onvermogenden
kunnen een verzoek indienen om
ontheffing van deze verhoging. Geval voor geval wordt dan bekeken.
De heer Zoet verklaarde, nog, dat
niemand dit voorstel toejuicht, maar
noodzaak dwingt en ten opzichte
van andere gemeenten handelt
Zandvoort hier nog zeer billijk.
De openbare bibliotheek en leeszaal kreeg een extra eenmalige subGeldleningen
sidie van ƒ 5.000,— waarvoor de
Het college werd gemachtigd voor
heer Breure hel college mede na1965 v/eer kasgeldleningen op te
mens de directeur zijn dank betuignemen tot een maximum bedrag
de. Verschillende verordeningen, de
van twee miljoen gulden, met inbeambtenaren betreffende, werden
gnp van ƒ 500.000.— m rekeningcourant overeenkomst met de N.V. daarna zonder debat goedgekeurd.
Een adres van de heer A. J. Kooi
Bank voor Nederlandse gemeenten.
en andere aan de van Lennepweg
Nieuwe auto's voor de politie
wonenden, houdende verzoek tot
Na enkele opmerkingen van de
het doen treffen van bepaalde verheren van Duijn, Slegers en Koning
keersmaatregelen, werd ter afdoe%'erstrckte de raad een krediet van
ning aan het college overgelaten.
ƒ 25.200.— voor de aanschaffing van
twee nieuwe surveillance auto's
Rondvraag
voor de politie en een V.W. Kombi
De heer A. van der Moolen vroeg
compleet met inrichting.
aandacht voor de klandestiene vuilnisbelt aan de van Lennepweg. De
Gedenkschrift
voorzitter antwoordde, dat hier een
Een krediet van ƒ 2500.— werd benieuw parkeerterrein voor het cirschikbaar gesteld voor de uitgifte
cuit wordt aangelegd en wethouder
van een gedenkschrift ter gelegenLindeman zei, dat dit een puinstortheid van de viering van het vierde
plaats is, waarvan door „grote onlustrum der bevrijding m mei 1965.
bekenden" op ergerlijke wijze misIn dit gedenkschrift zal aandacht
bruik wordt gemaakt. Op de vraag
worden geschonken aan de ontwikvan de heer van der Moolen, of er
kelmg van Zandvoort in de na-oorm het Boulevardcentrum een overlogse jaren en het zal worden verbouw komt over de Zeestraat, antspreid onder de ingezetenen der gewoordde de voorzitter, dat dit indermecnte en de oudere schooljeugd.
daad het geval zal zijn, waarna om
Verhogingen
kwart over elven de vergadering
Een wijziging van de leges-verordcdoor hem voor gesloten werd verning, door verhoging van verschilklaard.
K.

Rapport Reddingsbrigade aan Strandschap

Belt U ons eens en maak een afspraak
ter kennismaking.

PULLOVERS, vele kleuren, dik en dun,
van ƒ17,90 tot ƒ 42,~

De afwerking van de 18 punten
tellende raadsagenda had - na de
behandeling der begroting - eveneens een vlot verloop.
De raad ging na enige bespreking
akkoord met het uitgebrachte pre
advies van B. en W. om het ingestelde beroep van mevrouw W. A. Wolthuis-Bertholee, betreffende opgedragen voorzieningen aan haar huis
Zcestr. 55, ongegrond te verklaren.
De hr. Slegcrs en Koning meenden,
dat de huurder van het bovengcdeelte zéér eigenmachtig optrad,
meermalen opzettelijk overlast veroorzaakte en dct daarom formeel
het college wel gelijk heeft, doch
moreel zeer zeker niet. De wethouders Lindeman en Kerkman wezen
erop, dat de overheid moet handelen
zoals de bepalingen dat eisen. Het
pre advies werd hierop aanvaard
met de belofte, dat van gemeentewege zoveel mogelijk zal gedaan
worden, om de bijzonder slechte
verstandhouding tussen eigenaresse
van de v/oning en haar bovonhuurdcr te trachten te verbeteren.

ZANDVOORT - TEL. 02507 - 4781

GROTE DANSVLOER. PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.

Sint Nicolaas cadeau

Vlotte afwerking raadsagenda

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELUEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

Het bestuur van de Zandyoortse
reddingsbrigade heeft in een uitvoerig rapport verslag uitgebracht over
de verrichtingen van de brigade in
het afgelopen seizoen aan het
Strandschap Zandvoort. Men schrijft
onder meer, nat het uitzonderlijk
fraaie zomerweer gedurende vele
maanden tot gevolg, heeft gehad dat
ook het baden en zwemmen in ^ee
doorlopend zeer druk is geweest.
Helaas waren drie verdrinkings-ongevallen te betreuren, namelijk twee
Nederlandse en een Duitse toeriste.
Maatregelen tegen snelboten
Het bestuur spreekt zijn ernstige
ongerustheid uit over het toenemend
aantal snelboten langs de kust. Men
acht dit een ernstige bedreiging van
de veiligheid van baders en zvvcmmers. Enkele keren kwam het reeds
voor, dat personen in zee door snelboten werden overvaren en in één
geval werd een bader ernstig aan
de rug gewond. Met drang verzoekt
de Z.R.B, het Strandschap maatregelen tegen dit hand over hand toenemende euvel te nemen.
Wensen en verlangens
Wat de wensen en verlangens beircft, vraagt de Brigade een vrij
toegangspad naar de reddingsposten
en een parkeerruimte op de
Boulevards in de nabijheid daarvan
waar ziekenwagens een plaats kunnen bekomen. Voorts het verwijderen van de duindoorn-struiken m
de nabijheid van de post „Piet Oud"
die brigadeleden en strandbezoekers
veel ongemak veroorzaken, omdat
men zich herhaaldelijk bezeert aan
de scherpe doorns, waardoor verscheidene malen doktershulp moest
worden ingeroepen. Voorts wordt
gevraagd om waarschuwingsborden
tegen glasscherven aan het stille
strand en papierbakken langs de
Boulevards. Leden van de brigade
verwijderen namelijk honderden
blikjes en flessen van het strand m
de omgeving van de posten, doch
men weet niet,. waarin men deze
„strandsurprises" moet deponeren.
Werkzaamheden
De patrouillediensten
blijkencvenals voorgaande jaren - aan de
'verwachting te hebben heantwoord.
Leden van de Brigade
oefenden
onder andere ook toezicht uit op
het baden en zwemmen van kinderen, die waren ondergebracht in een
tweetal vakantiekampen aan het
strand, terwijl
enkele honderden
zoekgeraakte kinderen in samenwerking met de strandpolitie, weer
aan de gelukkige ouders konden
worden teruggeven.
Vrijwel allo strandwachters blijken nu te zijn gediplomeerd. Aan 32
leden werd het bondsdiploma uitgereikt. De opbrengst van de strandcollecte bleefi beneden de verwach-

ting door enkele slechte zondagen in
.het hoogseizoen, toon van voorgenomen collectes onder de strandbezoekers moest worden afgezien. Dit
had een nadelige invloed op de financiële positie van de brigade.
Verzoeken
In een bij het rapport gevoegd
afzonderlijk adres vraagt het Bestuur daarom aan het Strandschap,
een bedrag van ƒ 3500,— beschikbaar te willen stellen voor een vlet,
die zeer noodzakelijk wordt geacht.
Daar de thans in gebruik zijnde
zwemvesten zijn versleten, vraagt
de Brigade eveneens aan het
Strandschap financiële medewerking
voor het aanschaffen van nieuwe
zwemvesten, waarvan de kosten geraamd worden op rond dertienhonderd gulden.

en
POLITIE-VOETB AL-ELFTAL
IN ZANDVOORT
De Zandvoortse Politie Sportvereniging Z.P.S.V. kwam in vergadering bijeen en stelde een nieuw bestuur samen, nu de heren M. J.
Methorst (voorzitter) en H. Jansen
(secretaris) hun functies ter beschikking hadden gesteld. Het nieuwe
bestuur bestaat nu uit: H. de Hoop
voorzitter, G. Pols, secretaris, A.
van Eist, penningmeester,
F. M.
Brockhus, vice voorzitter; P. van
Meelen, 2de secretaris.
De vergadering besloot over te
gaan tot de samenstelling van een
voetbal-elftal, waarover binnenkort
nadere mededelingen zullen, volgen.
DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden, verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
Zwerver 2499).
DIENST WIJKVERPLEJEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. Langeveld,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.DIERENARTS:
Zondag a.s.: G. Verhagen, Anthonie
Fokkerlaan 31, Haarlem, telefoon
(02500) 63070.
APOTHEKEN:
Van zaterdag 21 t.m.' vrijdag 27 nov.
na 6.30 uur 's avonds: avond- nachtdienst van 18.30-8 uur en zondagsdienst de Zeestraat apotheek, Zeestraat 71, telefoon 3073.

Voor de hartelijLe bewijzen van
deelneming ondervonden bij het
overlijden van mijn geliefde man
en onze lieve zorgzame vader,
behuwd- en grootvader
VOLKERT PAAP
betuigen v/ij U hiermede onze hartelijke dank.
*Uit aller naam:
.C. Paap-Kerkman
Zandvoort, november 1964.
Staringstraat 12.
Heden overleed tot onze diepe
droefheid, nog geheel onverwachts, onze lieve Man,
Vader, Behuwd- en Grootvader
de Heer
A. SCHUITEN
in de ouderdom van 82 jaar.
Zandvoort:
A. Schuiten-Star
Nijmegen:
M. Smits-Schuiten
Th. D. Smits
Zandvoort:
Jb. Schuiten
M. Schuiten-Verspuy
en kleinkinderen.
Zandvoort, 16 november 1964
Smedestraat 10.
De teraardebestelling heeft
plaats gehad donderdag 19
november j.l. op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.
GODSDD3NSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Zondag a.s. 9.30 en 7 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne.
HERVORMDE KERK
Dienst in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg.
Zondag a.s. 11 uur: Ds. C. de Ru.
19 uur: Geen dienst.
1030 uur: Jeugdkapel in het jeugdhuis. Spr. dhr. N. H. van Wijk.
PAROCHIE H. AGATHA
HH. Missen op zondag: 7.30, 9.30
(Hoogmis) en 11.30 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Missen te 7.30 en 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8 en 11 u.
In de week om 8 uur ^
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Prof Dr. C.
Bleeker, Ned. Herv, Amsterdam.
19.30 uur Het huis in de Duinen: Ds.
J. Heidinga, Ned. Ilcrv., Haarlem.
(Uitsluitend voor bewoners,,tehuis).
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Samenkomst in „Pniël", Zuiderstr.3.
Maandag a.s. aanvang 3 uur n.m.
Spr. dhr. J. W. van Zeijl.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur GemeenschappeUjke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

Reparatie Inrichting
. van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

meyer's]
"*éW.,™ SCHELP-

Tel. 4781
^ Taunus, 1964
reyourself V.W. en Simca

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Ranghild, d. van P. J.
Drommel en J. G. Consent.
Charl, z. van C. Bos en M. Mooij.
Jacobien, d. van A. van Vliet en
S. H. Walrecht.
Geboren buiten de gemeente:
Hennëtte C. J., d. van F. M. H.
Kete de Vries en F. B. J. StoffeJs.
Petra, d. van R. van Essen en A.
J. Dral.
Ondertrouwd: J. Buising en J.Gouweloos.
Gehuwd: B. Bruijn en E. M. de Wit
«wonende te Purmerend). P. von
Diest en. E. E. I. Kerkman (wonende te Hillegom).
Overleden: Arie Schuiten, 82 jaar,
geh. met A. Star. Trijntje Bruin,
81 jaar, geh. met G. Bruin.
Theodorus de Mol, 50 jaar, geh.
gew.-met J. M. Graftdijk (wonende te Haarlem).
Overleden buiten de gemeente:
Cornelia J. L. Blokland, 77 jaar,
ongeh. Catharina F. J. Schansman
75 jaar, geh. met H. L. Lemaire.

Onrustige Zenuwen?
Miinhardt's Z«ouwfablett«n

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
Na de negende ronde heeft Gerritsma weer de eerste plaats in de
kompetitie veroverd, gevolgd door
Lindeman, Glasbergen, Sloof, Luykx
Slijkerman, Eldering, De Jong, Bais
en v.d. Brom.
Het eerste tiental heeft de eerste
bondswedstrijd tegen Hoofddorp met
5-5 gelijkgespeeld.

VOOR LEUKE SINT NICOLAAS-SURPRISES :

„BROKMEIER" A° 1896
Dé speciaalzaak in w^nen en gedistilleerd

Vraagt naar onze speciale w^jnaanbiedingenl

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Ir*

Onbeperkt mosselen eten voor f 2,SO
GEOPEND: DONDERDAG,

GEKOOKT en GEBAKKEN

"'"-VS»"!
i > >#'•. ^.

r^x;^'
- i A*. >.\-!."»

Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et, lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!

BRUYNZEEL
FABRIEKEN
ZAANDAM
»"<W'<V'

Het aantal b'uitenlan'dse werkkrachten dat In ons land
een taak in het produktie-proces vervult, neemt gestadig toe.
\' j""viv* *£?* *•**-

. . '„(*i",
-Sr- •<"• .vi

In ons bedrijf zijn reeds vele medewerkers van turkse
en spaanse nationaliteit aangesteld.
Nu wij binnenkort weer een grote groep Turken verwachten zoeken wij kontakt met

hotels of pensions
in Zandvoort, Bloemendaal en omgeving, in welke gemeenten reeds vele buitenlanders - tot wederzijdse
tevredenheid - zijn gehuisvest.
Voor nadere inlichtingen of aanmeldingen kunt u zich
wenden tot Bruynzeel Schaverij NV, afdeling Personeelszaken, Oud Saenden 20 te Zaandam. Telefoon 02980-26440, toestel 226.

vragen moderne

Sint Nicolaas
cadeaux!
U vindt bij ons een grote keuze!
Tassen
RywielverUchting
Kinderstoeltjes
Dames rokzadels
Spiegels
Voetpompen
Km. tellers
Bromfiets duo's

Duosteunen
Leren wanten
Regenbroeken
Regencapes
Valhelmen
~Buddy seat hoezen
Windschermen
Tankdekjes
Brillen

Ziet onze etlages!

U slaagt bij ons altijd!

o.a.

JAC. VERSTEEGE & Zn.
Pakveldstraat 21

-

Telef. 2323

Zaterdag-reklame
Deze week:
4 APPELPUNTEN, voor
ƒ l,250 gr. ROOMBOTERKOEK
ƒ 1,75
250 gr. ALLERHANDE
ƒ 1,13
200 gr. CHOCOLADEBEESTJES
98 et.
Bestelt U tijdig uw Sint Nicolaas boterletters?

MEISJES GEVRAAGD
voor Plastic industrie.
Korthof, Zuiderstraat 13a.
ledere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263

«LEBRU»

Deze week een speciale reclame!

HET ADRES VOOR U!

BOODSCHAPPENTASSEN ƒ 5,95. NYLONS
89 et.
SINT NICOLAAS GESCHENKEN:
SCHOOLTASSEN
LOSSE SUèDE EN
REISTASSEN
NAPPA KNOPEN.
CLIPPERTASSEN
NAPPA BEURSJES
DIPLOMATENTASSEN,
PORTEFEUILLES
BOODSCHAPPENTASSEN
PORTEMONNAIES
TIENERTASSEN
LABELS
RIJBEWIJSETUI's
PARAPLU'S
ETUI's VOOR
SHAWLS
SCHEERAPPARATEN
MAILLOTS
PASPOORTETUTs
NOORSE SOKKEN
ETUI's VOOR TREIN- EN
SUèDE EN NAPPA
TRAMABONNEMENTEN
DAMES EN HEREN JASJES
ELLEBOOG- EN
ANKLETS
KNIEBESCHERMERS

W O N I N G R U I L
Aangeb. een in aanbouw
zijnde grote woning in
Zandvoort-Noord.
Gevr.:
'n 7-kam.-wonmg in Zandvoort-Zuid. Telef. 3332.
Op onze vlotte en leuke
wollen en velours hoedjes geven we nu 25'Vo
korting. DE WOLBAAL
Haltcstr. 12a, tel. 2099

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

Zoekt TI een BABYSIT?
Bel 2472!
NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
Afd. Zandvoort

Geschenk?
iets voor
de fiets!
U vindt bij ons een keur van
nuttige geschenken voor alle
fietsers in uw gezin. -

Moderne tijden

Haltestraat 49 - Telefoon 2261

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG.

Bert geeft de
hoogste waarde!

Visrestaurant Duivenvoorden

Rijwielhandel
JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstr. 21 - Tel. 2323

lblijf jong;„Wiiffit.uüets!

Oproep voor
Weifare-vrijwilligsters
Dames die er iets voor gevoelen chronisch bedlegerigs patiënten te helpen bij het verrichten
van huisvlijt, worden verzocht zich op te geven
aan Zr. S. M. de Wilde, Zeestraat 67, telef. 2720,
vóór 25 november, ter inschrijving voor een te
houden cursus op 8 en 9 december te Zeist.
Kosten worden vergoed.

Voor Uw drukwerk;
Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

op goede stand, bev. ben : 3 kam. m. parket,
keuken, kelder. Boven: 3 slpk. met badkam. en
zolderk. Alleen voor Zandvoorts ingezetene.
Mak. J. W. Apol, De Favaugeplein 43, tel. 2756

STALEN NOREN
/ 37,50 - ƒ56,- - ƒ66,50 - ƒ70,- - ƒ 96,-.
IJSHOCKEYSCHAATSEN ƒ37,50, ƒ44,75, ƒ49,00.
KUNSTSCHAATSEN, kompleet met schoenen,
maat 28-32 ƒ 17,90; 33-34 ƒ 33,90;
35-42: ƒ39,75, ƒ45,75, ƒ49,50.
SCHAATSBESCHERMERS.
ALASKA BOBSLEDEN ƒ 15,50, ƒ 19,50, ƒ 22,90
Bestuurbare sleden ƒ11,90, ƒ33,00, ƒ39,50, ƒ49,00.

MONTY COATS

NOOY'S NIEUWS

wollen duffel in marine en camel.
Scouten coats, nylon jacks, Helanca Dames pantalons. Majo's, jongens pantalons, sporttrmen,
jongens en heren overhemden, sokken, anklets
in wol en helanca, sjaals, dames heren en kinder handschoenen en wanten.

Nog enkele weken en dan is de hoek
Kerkstraat-Thorbeckestraat (waar bijna
'n jaar aan is gearbeid) geheel klaar.
Als no. 3, lest best, opent de Fa. NOOY
tussen St. Nicolaas en Kerstmis haar 2de
zaak, naast 'n schoenenzaak (met altijd
aparte schoenen), boven 'n Ie klas notenzaak (enig m Zandvoort). Nadere gegevens volgen.

SPORTKLEDING

SPORTSCHOENEN.

Trainingspakken, klubsjaals, hockeytassen, voetbaltassen en andere sporttassen, hockeyklemmen
tafeltennisbats, badmintonrackets.

- Voor al Uw
Sint Nicolaas artikelen

DAM- EN SCHAAKSPELLEN.
Portemonnaies, portefeuilles.
Camping Gas kooktoestellen, Camping Gas verlichting, Camping Gas verwarmingsapparaten.

kunt U volop terecht in onze zaak Grote
Krocht, die de laatste weken 'n totale
vernieuwing van binnen heeft gekregen.
Zij is geheel naar de eisen van de tijd
ingericht, 'n Bezoek is beslist de moeite
waard. Ziet onze etalage's!
Onze specialiteiten:
PULLOVERS - VESTEN - NYLONKOUSEN - SOKKEN - NACHTHEMDEN
PYAMA's - OVERHEMDEN - DASSEN
SJAALS - HANDSCHOENEN

ZWEMVLIEZEN - DUIKMASKERS
ROLSCHAATSEN ƒ 14,75 - ƒ 22,50 - ƒ 29,75.

Sporthuis

„ZANDVOORT"

Ook voor Uw inkopen met Sint Nicolaas:

Haltestraat 35

Brood-, Koek- en CE'VCCIkICD
Banketbakkerij
9E T 9E Pi E ïï\.
HALTESTRAAT 23 -

TE KOOP:
Groot huis met tuin

Telef. 2131

TELEFOON 2159
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

Al Uw cadeau's worden op wens in verschillende geschenkdozen verpakt in originccl Sint Nicolaaspapier.

MONOPOLI

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

GROTE
TEKENWEDSTRIJD

ZATERDAG 21 en ZONDAG 22 NOV. - 8 UUR
Jack Kelly - Andrevv Duggan - Ray Danton en
Philip Carey, in:

F. B. l in actie op Cape Canaveral
Om de schuldige te ontmaskeren komt heel het
F.B!, apparaat in actie.
(Toegang 14 jaar).
ZONDAGMIDDAG - 2.30 UUR:

Zie je ze vliegen
(Toegang alle leeftijden).
Vrqdag 20, maandag 23, dinsdag 24, woensdag 25
en. donderdag 26 november GEEN voorstellingen

<7eé 2550

Ook bij licht dat blijft branden,
deuren die openstaan, kortom voor alle
onverwachte nachtelijke gebeurtenissen,
is het een zeker gevoel te weten, dat
iemand U waarschuwt.

Nachtveiligheidsdienst
„ZANDVOORT"
VONDELLAAN 45 - TELEF. 4673

Muziekschool „MUSETTE"
Lucellestraat 66(1) - Amsterdam-West

C
Horloger
Kostverlorenstraat 68 -

Telef. 2071

Het adres voor
Sint Nicolaas
JONGENS EN MEISJES HORLOGES
al vanaf ƒ19,50 en ƒ24,-, mét garantie
EEN PRACHTIG ZWITSERS MERKHORLOGE, vanaf ƒ65,-.
ANKER HORLOGES, 15 steons, al voor ƒ32,50

Koop veilig met garantie!
Klokken (ook electrisch), wekkers, kookwekkers, alle soorten horlogebanden.

Laat Uw kind het nu leren!
ACCORDEON- EN GITAARLESSEN.
Gitaren te huur ƒ 1,60 per week.
Na 10 maanden Uw eigendom.
TESTCURSUS ACCORDEON.

drie maanden gratis accordeon
mee naar huis!
Privé- en clubverband.
Tel. 020 - 162714, of Zandvoort 2760 (na 7 uur).

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER
Specialist in klassieke meubelstoffering
BREDERODESTR. 30, ZANDVOORT
Telefoon (02507) 4973
Grote collectie VLOERBEDEKKING van ƒ8,50 al

voor kinderen van G-12 jaar
van heden, af t m. 5 december.
GRATIS DEELNAME by aankoop van ƒ5,-.
Hoofdprijs ƒ10,-; 2de prijs ƒ7,50; 3de prijs ƒ5,-;
4de prijs ƒ2,50; 5 troostprijzen van ƒ l,—.
Dinsdag1 de gehele dag gesloten!

ENORM
is onze keuze

Sint Nicolaas
geschenken
o.a. byouterieën, parfumerieën, toilet-artikelen,
toilet-tassen, zeep, Eau do Cologne enz. enz.
Ziet onze etalage.

Drogisterij BLAAUBOER
Haltestraat 4G - Telefoon 2392

Start Uw cadeau-race
bij Automobielbedrijf
VAN YPEREN
Gaat U er even goed voor zitten,
want de variatie is enorm:

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 -

TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Schouder Carbonade
750 gr. voor f 3,88
Runderlappen
500 gr. v.a. f 2,75
150 GRAM GEBR. ROSBIEF
VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork . . . .
100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst
200 gr. Haagse leverworst
250 gr. Gelderse gekookte worst
»

ƒ 1,35
95 et.
ƒ 0,98
ƒ 0,75
95 et.

'

* BERMLAMPEN
* CARELLO SCHIJNWERPERS
•k CARELLO MISTLAMPEN
(4x meer licht)
* HELMEN
•fc MANCHETKNOPEN
* AUTOSPELDJES
(kinderen zyn er, gek op)
i( COUREURS HANDSCHOENEN

Cadeaux van 75 cent tot 1175,— gulden,
waaronder ook de hartewens van Uw
„courcur" schuilt.

N.V. A U T O B E D R I J F

VAN YPEREN
Z A N D V O O R T
PARALLELWEG 32 -

TEL. 2391

.'Si

f

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

-

ERRES

-

BLAUPUNKT

Electro-Radio
Technisch Bureau

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Koelkasten - Stofzuigers

VOOR ST. NICOLAAS: ELECTR. HUISHOUDELIJKE APPARATEN IN EEN GROTE KEUZE.
ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.
Bij contract belangr. kort.

AMANDA BALKE
Voeikundige
SGHQONHEIDSSPËCIAHSTE
Pedicura - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3652.
TELEVISIE TOESTEL
(Philips) te koop, in prima
staat. Te zien na 8 uur.
ƒ 127,50. Vondellaan 37hs.,
Tel. 2187.
Mevr. Wetselaar, Leeuwerikenstraat 14-1, VRAAGT
nette WERKSTER voor 3
ocht. p.w. Telef. 5099.
In het voorjaar betaalt U,
als U nu uw wasmachine
of combinatie koopt!
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
Te k. aangeb.: 10 Itr. kam.
olietank, grote snelkookpan, beide z.g.a.n. en Salamanderkacheltje.
Telef.
02500 - 43459.
Ambulante astmapatiënten
komt U ons zaterdag ook
helpen met collecteren
voor het NED. ASTMA
FONDS ? ?
Aanmelden:
Brederodestr. 92, tel. 3030
SINT en PIET kunnen bij
U op bezoek komen als U
zich in verbinding stelt
met J. C. van Dam, Hogeweg 26. of tel. no. 4690.
Door ingezetene v. Zandvoort HUIS TE KOOP
GEVRAAGD voor eigen
bewoning. Minstens 3 sip.
kaïn. Liever meer. Géén
flat. Eigen geld ƒ21.500,-.
Br. no. 19-11 bur. v.d. blad
VOOR UW
2de PROGRAMMA
Geheel verzorgd.
Antcnnebouw. *
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.
Kinderrokjesalelier
te Bentveld, VRAAGT:
2 MEISJES 15 a 16 jr. voor
eenvoudig prettig werk
van 9-18 uur. Geen stikwerk. Goed loon. 's Zaterd.
vrij. Zandvoortselaan 355,
Bentveld. Tel. 02500-40831.
WERKSTER of HUISH.
HULP GEVR. van 9-2 u.,
5 dagen p.w. Loon ƒ 40,-.
Tel, 2312 of brieven no.
1-11 bureau van dit blad.
Huur nu uw wasmachine
vanaf ƒ 9,— per maand
met recht van koop.
Géén vooruitbetaling.
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
Wegens
omstandigheden
zoeken wij voor ons zindelijk KATERTJE van 6 mnd
een goed tehuis. Is bijzonder lief voor kinderen.
Telef. 3647.
Gevraagd: enige konstruktiewerkers voor diverse
karwei werken. Inlichtingen na vrijdagavond 20 u.
persoonlijk bij A. v. Duijn,
Cclsiusstraat 60, of telef.
£668, Zandvoort.
Autobedrijf Van Yperen
n.v. - Parallelweg 32-34
zoekt voor de zaterdag
van 8.30 tot pl.m. 6 uur:
een pienlere JONGEMAN,
die tegen zeer flinke beloning genegen is, lichte
garage-werkzaamhcden te
verrichten, o.a. hulp b.h.
wassen en doorsmeren v.
auto's. Vakkennis niet vereist.
NAAIMACHINES

Reparatie, taxatie, inruil.
W. Draijcrstr. 12, Tel. 3751
WIE HELPT ons zaterdag
met collecteren voor het
NED. ASTMA FONDS ? ?
Aanmelden:
Brederodestraat 92, telef. 3030.

J

\£ ET l l D Bur&- Engelbertsstraat 64
. rV KT \J IV Telef.
Telef.2914
2914
Betaling desgewenst in overleg

ZIET ONZE SHOWROOM

SMINK
voor onderdelen
Volkswagens
Goed en goedkoop door eigen
import (Duits).
Ruilmotorcn 30 p.k. .. ƒ375,Ruilversnellingsbakkcn /225,Ruilstartmotoren ƒ27,50 - ƒ40,Ruildynamo's
ƒ27,50
Verwarmingspot (nieuw)/18,75
Idem (gerev.)
ƒ12Uitlaten tot 1961
ƒ27,50
Idem af 1961
ƒ32,50
Bumpers
ƒ22,50
Rozetten
ƒ 5,—
Chroom uitl.pijpje
ƒ 6,—
Sot sierlijsten (9x)
ƒ25,Koplamp
ƒ22,50
Claxon
ƒ12,50
Bundbolzen
ƒ17,50
Fusee's
ƒ 7,50
Kruisspaak sierblendes ƒ17,50
2 nwste achterlichten ƒ26,50
2 spatsch. knipperlicht, ƒ14,—
2 keivangors
ƒ 6,75
enz. enz.
Enorme sortering.
Gebr. onderdelen, deuren enz.
Vaktechnisch personeel zal
U graag voorlichten.
HAARLEM - LIEWEGJE 16
(tussen Haarlem en Halfweg)
Telefoon 02500 - 15925
Chef: 02300 - 17933
Privé Zandvooft: 4359.

en ïet terdege
op de kwaliteit.!"

„Ik kijk scherp
naar de prijs...

Een pr
uste huisvrouw
telt voor twee!
Van lage prijzen alleen, daar komt de moderne
huisvrouw niet meer van onder de indruk.
De laagste prijs voor de beste kwaliteit, daar gaat het haar om. Wees ook prijs- en kwaliteitsbewust:
kom ook naar Albert Heijn! Winkels vol voordelen. Deze advertentie geeft u alvast een indruk.

Sensationeel!

Speculaas

REUZEPAK
- 500 GRAM

Bij f eestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Sint Nicolaas en
Kerst-geschenken
EAU DE COLOGNE
in spuitbus, slechts .... ƒ 2,95
1000 VITAMINE C
TABLETTEN, slechts ƒ3,90
VERHUUR en VERKOOP van
Hanau hoogtezen apparaten.
Gratis monsters
voor de kinderen.
DROGISTEBIJ

BLOM
Winkelgalerij
t.o. Hotel Bouwes

MOEDER

U bent gauw jarig!
Koopt dan Uw wijnen en
gedistilleerd bij:

HAMERS
Bij iedere fles afgehaald 25 et.
reductie. Maar denkt U er
om een speldje te vragen?
KOSTVERLORENSTRAAT 34

GEZELLIG TAPIJT,
KENT GEEN TIJD!

J. van den Bos
woninginichting
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
.Telef. 3394

Voor alle
verzekeringen

$-~'"~* ~ ™~
>,,'„;. «j»£

v, ; '•
'-- f', '

% A'^3,^f^2

Gelderse Huns
Cornet! Beef
gebraden

Mager Spek
Goudse Kaas

. 100 gram

AH-ROOkWOTSl ; 99

, 100 gram

.1/1 blik

, 100 gram

.1/1 blik
100 GRAMS

68
SS
^p^

^f^.

Choc. Repen 2 88
ïcslelpopier 4 45

zuurkool . . 230 gram

extra
belegen 500 gram

Eerste druk SS* Encyclopedie uitverkocht
Nieuwe oplage ter perse
Overweldigend is de belangstelling' voor de 16-delige
Gouden Horizon Encyclopedie in kleur! De eerste
druk van deel l, 2 en 3 is al uitverkocht, de tweede druk
is ter perse. Wacht niet, reserveer nu uw exemplaren.
Vraag waardebonin de AH-winkel.Dankanditprachtige
standaardwerk u niet ontgaan!
Prijs per deel slechts i^ Q |J
bff 250 gram Perla-Koffie &••

Van uniek boekwerk nog slechts
3.000 exemplaren beschikbaar
De geschiedenis van

„De Ruimte"
Rijk gedocumenteerd boekwerk over ruimtevaart,. raketten en astronomie, bewerkt door
dr. C. van Rijsinge. Meer dan 100. schitterende,
informatieve kleurenplaten. Geplastificeerde
band. Prachtige uitvoering in groot formaat:
26 x 32 cm! Ideaal cadeau voor vader of zoon.
Normale
-t «5g f*\
winkclwaarde ± J. / . J*

Bij AH slechts

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar l
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, T"afels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

elders 1.-; bij AH 89

medium dry

Enorme collectie

EERSTE DEEL GRATIS

ƒ

Stort ƒ7.- op giro 1752 ten name van Premie-vande-Maand Club, Zaandam. Het boek wordt u dan
franco toegestuurd.

Wees prljsbewust t. .kom ook naar
Voor

verhuizingen
en transporten
door het gehele land

P. KERKMAN

Albert Heijn
ALLE ARTIKELEN MET AH'S ONVOORWAARDELIJKE' KWALITEITSGARANTIE

Kostverlorenstr. l - Tel. 3399

Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon 2150
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Gemeentebegroting 1965
door de Gemeenteraad in recordtijd aanvaard
De gemeenteraad van Zandvoort
heeft dinsdagavond de gemecntebegroting voor 1965, die na een aanvankelyk tekort van ƒ 238.000,—, na
bespreking in de diverse raadscommissies, een toch nog sluitend geheel verkreeg, in recordtijd aan• vaard. Nog geen 20 minuten had de
voorzitter, burgemeester Mr. H. M.
van Fenema nodig, om zich door
het lijvige boekwerk heen te wcrken en de behandeling ervan bleek
meer een formaliteit.
Slechts de aan de vaststelling van
deze begroting voorafgaande algemene beschouwingen vergden nog
al wat tijd, doch boden ook dit jaar
weinig boeiends en beperkten zich
over het algemeen tot woorden van
dank voor de kundige wijze van
samenstelling, voor het vele werk
door de burgemeester en de wéthouders in het belang van de gemeente verricht, in welke dank ook
de ambtenaren en de politie werden
betrokken. Verder brachten deze
algemene beschouwingen weer het
welhaast traditionele lijstje van
wensen en verlangens, die in de
boezem der diverse fracties leven.
Mevrouw A. M. Mol-van Bellen
opende de rij. Zij brak een lans
voor de fluorisering van het drink water, bepleitte de bouw van een
gemeentelijk zwembad, een sporthal en spoedige realisering van het
bejaardentehuis. Vroeg voorts of
het mogelijk zou zijn, dat stichting
„Touring Zandvoort" het V.V.V.werk zou gaan uitbreiden en stelde
voor, een adres te richten aan het
betrokken Ministerie orn de uitkeringen uit het Gemeentefonds aan
te passen aan de werkelijke behoeften van de gemeente. Voorts stond
zij stil bij meerdere aandacht voor
het jeugd-paspoort en het jeugdwerk in het algemeen.
De heer W. v.d. Werff liet een
pessimistisch geluid horen over de
wederopbouw. Hij vond dat deze in
velerlei opzicht niet aan de verwaehtingcn had beantwoord en
noemde verschillende voorbeelden.
Vroeg aandacht voor een aula en
vond, dat de opbouw is voltooid,
doch tevens de „ontboming" der gemeente. De heer H. F. Hose vroeg
speciale aandacht voor het wegenvraagstuk, een der meest urgente
zaken voor Zandvoor.l, in verband
met de steeds voortgaande uitbrei-

ding, maatregelen tegen de nog altijd voorkomende wateroverlast ;n
de lager gelegen gedeelten der gemeente, bepleitte een groot openlucht-zwembad en meer speelgele- genheid voor de jeugd.
De heer C. Slegers vroeg een soepeler behandeling bij de uitvoering
van de bouwverordening. Zag een
aanzienlijke verhoging van de vermakelijkheidsbelasting door de invoering van het Saturnespel en bepleitte afschaffing van de bouwterreinbelasting, die volgens rechterlijke uitspraak onrechtmatig zou
zijn. Vroeg naar de mogelijkheid
van de instelling van een fonds voor
de bouw en exploitatie van een
zwembad en hoopte dat het college
bij de doorvoering van het kern-saneringsplan de burgerij van tevoren
zoveel mogelijk zou betrekken, om
deze belangrijke zaak, die zo spoedig mogelijk" gerealiseerd dient te
worden, ook voor de burgerij aantrekkelijk te maken.
De heer L. J. Breure bepleitte
maatregelen voor het rein houden
van het dorp naar het voorbeeld
van Breda. Achtte een groot zwembad urgent naast het thans in aanbouw zijnde instructiebad in hotel
Bouwes. Had opnieuw geen goed
woord over voor het circuit als racebaan en diende een voorstel in dat
als volgt luidde:
„De Raad der gemeente Zandvoort
overtuigd van de gevaren van het
circuit als racebaan en van mening
zijnde, dat een meer aantrekkelijke
bestemming aan dit circuit kan vvorden gegeven, verzoekt het college
uit zijn midden een commissie samen te stellen ter nadere bestudering van dit vraagstuk en hierover
binnen een half jaar rapport uit te
brengen aan de Raad".
In een naderhand over dit voorstel gehouden bespreking werd besloten, dat de verschillende fracties
hierover eerst overleg zullen plegen,
v waarna zo mogelijk in de eerstvolgende raadsvergadering hierover
nadere mededelingen zullen volgen.
De heer J. Koning stelde vast, dat
de laag gelegen straten nog steeds
onderlopen ondanks de Rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hij achtte het
hemeltergend, dat er nog steeds geen
afdoende maatregelen waren genomen, die zijns inziens mogelijk waren. Tevens vroeg spreker zich af,

Pantoffels
altijd welkom
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Een gewaardeerd Sint Nicolaas geschenk!

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5
Op monturen
JDrkend fondsleverancier
vastgestelde vergoeding.
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

Het is nu al bewezen...
Inderdaad!!
Steeds meer horen wij het onze Wanten zeggen:
„Met SABEL verven en advies van KEUR
is heel wat waard"

fsabe]

..VERVEND*

en weet U wat zo leuk is
U hebt er veel langer plezier van!
2 - Tel! 2979
KEUR WEET WAT VERF IS! Paradüsweg
(t.o. POLITIEBUREAU)

Wegens enorm succes handhaving van de
VOORDELIGE WEEKEND-RECLAME BIJ

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

-

TELEFOON 2682

750 GR. SCHOUDERCARBONADE
ƒ4,750 GR. DOORR. OSSELAPPEN
ƒ 3,95
750 GR. RIBLAPPEN
ƒ 4,95
500 GR. ENTRECôTE
ƒ 4,25
500 GR. VARKENSFILET VA,
ƒ 3,95
250 gr. gekookte worst 95 et.
150 gr. pekelvlees .. .. 98 ot,
250 gr. leverworst . . .. 80 ot. '~
150 gr. gelard. lever
98 et.
150 gr. ham . . . . . . 98 et.
150 gr. gebr. gehakt
68 ot.
150 gr. pork
65 et.
100 gr. Leverkaas en! 100 gr. Gebr. Gehakt 98 et.

of genoemde installatie wel aan de
eisen voldoet, daar hij er heel wat
klachten over hoorde.
De heer W. J. Zoet vroeg aandacht
voor een aparte recreatiebegroting.
Vond dat Zandvoort als toeristenplaats van Rijkswege anders behandeld diende te worden dan andere
gemeenten.
Het college beantwoordde de sprekers zeer uitvoerig.
De voorzitter achtte de fluorisering van het drinkwater een probleem op zichzelf, dat grote aandacht heeft, ook van de Directeur
van de Bedrijven. Wat het zwembad
betreft, wil men eerst afwachten,
hoe het instructiebad in Bouwes
Palace straks in de praktijk zal voldoen. Het specifieke V.V.V. werk
kan en moet worden uitgebreid.
Gedacht wordt aan de aanstelling
van een assistent-directeur
bij
stichting „Touring Zandvoort". Wat
het wegenvraagstuk betreft, meende
spreker, dat het einde van de moeilijkheden in zicht lijkt. Er wordt
intensief over geconfereerd en -er
lijken zich gunstige perspektieven
te openen. Een mogelijke wijziging
van de bouwverordening zou onder
ogen kunnen worden gezien. Wat
het komende kern-saneringsplan
betreft hierbij zal de burgerij bij
de voorbereidingen zoveel mogelijk
worden ingeschakeld.
Wethouder J. L. C. Lindeman verklaarde, dat de rioolwaterzuiverings
installatie naar behoren functioneert
slechts enkele „kinderziekten" moeten nog worden overwonnen. Voor
een definitieve beteugeling van de
wateroverlast worden nu afdoende
maatregelen getroffen. De „ontboming" is niet algemeen, er blijven
er nog heel wat staan. Slechts de
dode worden weggehaald en over
nieuwe aanplant worden besprekingen gevoerd.
De gemeente tracht ten aanzien
van de bouwverordening zo soepel
mogelijk te zijn, doch het gaat niet
aan, dat men zich van de andere
-zijde in sommige gevallen van deze
verordening niets aantrekt.
De
strijd tegen de vervuiling van het
dorp in de zomermaanden is een
nachtmerrie voor Publieke werken.
Spreker hoopte, dat het initiatief
van de heer Breure vruchten zou
afwerpen.
Mevrouw C. Stemler-Tjaden verklaarde, dat de architect het schetsontwerp voor het nieuwe bejaardentehuis zo goed als gereed heeft. Het
zal vermoedelijk nog dit jaar aan
de raad worden getoond. Over de
invoering van een jeugdpaspoort
worden besprekingen gevoerd. Suggesties uit de commissies van bijstand worden bestudeerd en wellicht
volgt hiervoor in januari a.s. een
raadsvoorstel.
Wethouder A. Kerkman besprak
uitvoerig het financieel aspect van
de begroting. Hij meende, dat de bijdrage in de gemeentelijke belastingen door de bevolking ondanks de
verhogingen, - in vergelijking met
andere gemeenten aan de lage kant
blijft. Spreker achtte een betere ,
financering van Rijkswege voor"
Zandvoort als speciale toeristengemeente zéér noodzakelijk.
Na de replieken wist mevrouw
Mol met instemming van de Raad
van het college gedaan te krijgen,
dat dit een adres zal richten aan
het Ministerie van Binnenlandse
zaken om de uitkeringen uit het
Gemeentefonds meer aan te passen
aan de werkelijke behoeften van
deze gemeente, in verband met liet
speciale karakter van Zandvoort als
toeristen-badplaats.
De eigenlijke behandeling van de
begroting vergde daarna slechts
ruim een kwartier. Na drie jaar
kreeg de politie thans eindelijk een
stencilmachine, nadat - na enige
bespreking
hierover, wethouder
Kerkman voorstelde, een nieuwe
machine aan te schaffen voor het
Raadhuis en de aldaar in gebruik
zijnde nog zeer bruikbare machine,
aan de politie over te doen.
De heer Breure verkreeg aantekening tegen de post te zijn betref fende uitkering aan een oud politiechef, thans werkzaam in Rotterdam,
waarna de gehele begroting zonder
debat werd aanvaard.
K.
VOLGENDE WEEK
Wegens plaats gebrek moest tot
onze grote spijt het verslag van de
vergadering van
Ie • Zandvoortse
Handelsvereniging op donderdag
12 november j.l. blijven overstaan
tot ons volgend nummer.
Red.
„OEFENING STAALT SPIEREN"
In de afgelopen week vond de
najaarsvergadering van O.S.S. in
het gemeenschapshuis plaats. Bij
zijn inleiding bracht voorzitter
Brink do goedgeslaagde jubileumfeesten in herinnering en sprak zijn
waardering uit voor de nieuwe
technische leiding.
Als opvolger van de heer Malingré werd de heer W. Gebe, Treubstraat 9, als penningmeester aangewezen, terwijl de opengevallen
plaats door dhr. P. Bijl werd ingenomen.
In de vacatures bij de volleybalcommissie werd voorzien door de
benoeming van mevr. M. de Vries»
(secr.) en de heer C. Spekkers. Mej.
A. v.d. Bos (voorz.) wees op de behoorlijke resultaten van het eerste
damesteam in de zware overgangsklasse en wekte de overige dames en
heren op geregeld de training te
bezoeken om het peil van het eerste
team te bereiken of te overtreffen.
Een geringe contributieverhoging
werd door de vergadering aanvaard.
De voozitter gaf voorts een uiteenzetting van de door hem bezochte jaarvergadering van het K.
N.G.V. te Utrecht. Hieruit bleek
dat door aanneming van de gewijzigde reglementen, de voorgenomen
reorganisatie geheel kon worden
doorgevoerd. Met financiële steun
van de regering zal nu een grootsoheepse actie ondernomen worden
met „gymnastiek voor iedereen", om
te trachten de lichamelijke conditie
van het gehele Nederlandse volk op
te voeren,

VOOR HEN DIE DAMMEN
Ziezo hier zijn we weer en gaan
metéén van start met een wedstrijd
van 5 problemen. De auteur is Jaap
Bus uit Heemstede. Wij zullen
trachten elke week één probleem in
de krant te zetten. Wanneer de laatste is geplaatst, stuurt U de oplossingen aan mijn adres C. Draijer jr.
Celsiusstraat 48 alhier. Ook al heeft
U ze niet allemaal gevonden, toch
opsturen. Voor de goede inzendingen
worden 2 handige zakdambordjes
beschikbaar gesteld. Bij meerdere
goede inzendingen beslist het lot.
En nu aan de slag, hier is het eerste
probleem.
No. 1.

Een echte gezinsauto

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prijs,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ4795,— tot ƒ4995,—.
tJIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.
Wit speelt en wint.
By feest of party,
LEFFERTS dranken erbU'.
Telef. 2254
Telef. 2150
NIEUW VOETBALELFTAL
Naar wij vernemen zijn plannen in
voorbereiding om te komen tot oprichting van een „Rinkel-voetbalelftal" bestaande uit personeel van
bakkerij en café-restaurant Rinkel.
Er zijn mensen, die beweren, dat
dit elftal bij hun uitmonstering,
ook een zogenaamd ,Moorkop-petje'
krijgt, een bruine bol met een geel
randje. Of dit laatste op waarheid
berust, konden wij niet te weten
komen. Men is namelijk erg geheimzinnig.
VERLOTING ACCORDEONVER.
Het bestuur van de • accordeonvereniging „Zandvoort" verzoekt
ons mede te delen, dat de trekking
der verloting, oorspronkelijk vastgesteld op 31 augsutus j.l., zal plaats
hebben eind november a.s. Nadere
mededelingen hierover volgen in de
plaatselijke bladen.
K. J. C. „NOORD"
De stand in november is:
1. Mevr. Stug
11119
2. H. Bol
9741
3. Mevr. Bol
9617
4. Mevr. Hoogendijk 9513
GESLAAGD ALS SPORTMASSEUR
De heer E. A. Vos, Tollensstr. 23,
alhier, slaagde voor het examen
sportmassage aan de Internationale
Opleidingsschool en Academie voor
lichaamscultuur te Amsterdam.
Onze hartelijke gelukwensen!
K.J.C. „ZANDVOORT"
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort de 7de ronde van het clubkampioenschap De stand luidt thans
1. P. Termes; 2. C. Terol; 3. J. Paternotte; 4. W. Massop.
R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
Uitslagen zaterdag 14 november:
T.Z.B. adsp. a - Zandv.m. c 1-3
T.Z.B, adsp.b - B.S.M, c
2-6
T.Z.B. adsp. c - Telefonia b 0-22
H.B.C. pup. b - T.Z.B. a
6-0
Uitslagen zondag 15 november:
T.Z.B. - Spaarnestad
2-1
T.Z.B. 2 - T.Y.B.B. 4
6-1
Renova 4 - T.Z.B. 3
• afg.
T.Z.B. 5 - Spaarnevogels 4
2-1
Spaarnevogcls 5 - T.Z.B. 6 2-6
Programma zaterdag 21 november:
E.D.O. adsp. d - T.Z.B, a 15.15 u.
Schoten adsp. c - T.Z.B, b 15.15 u.
T.Z.B. adsp. c-Kenn.land e 14.30 u.
T.Z.B. pup. a - De Brug a 14.30 u.
Programma zondag 22 november:
Alliance - T.Z.B.
12 u.
D.S.K. 2 - T.Z.B. 2
14.30 u.
T.Z.B. 3 - Alliance 4
12 u.
T.Z.B. 4 - D.I.O. 5
12 u.
Zandvoortm. 10 - T.Z.B. 6 12.30 u.
T.Z.B. jun. a - T.Y.B.B. g 14 u.
T.Z.B. - Spaarnestad 2-1
Zondag j.l. heeft ons eerste een
benauwde en geenszins overtuigende overwinning behaald op een
fors, soms iets te fors spelend
Spaarnestad. Gesteund door een
sterke wind in de rug, trachtten we
met een overdonderend offensief de
achterhoede der tegenpartij te overbluffen. Onze halfs voorzagen met
listige dieptëpases onze voorwaartsen van speelbare ballen, die door
of te traag reageren, of te lang
treuzelen niet in doelpunten konden
worden omgezet. Nadat dit offensief enigszins was geluwd, ontspon
zich op het mdidenveld een strijd
tussen nagenoeg twee gelijkwaardige ploegen, waarvan T.Z.B, het
elftal was, dat het accent sterker
op de aanval legde en mede door
dit veelvuldige aanvallen tot reële
scoringskansen kwam. Na ongeveer
een half uur spelen had A. Lammers op rechts een corner te nemen, die door K. Heiligers met een
simpele hoofdbeweging in eendoelpunt word omgezet, 1-0. Deze mentale injectie had tot gevolg dat we
met nog meer élan en strijdlust het
doel der tegenpartij trachtten te
vinden. Dit élan en deze strijdlust
werden 5 minuten voor rust beloond met een keurig doelpunt van
A. Lammers, «waardoor de ruststand
op 2-0 in ons voordeel kwam.
Jammer genoeg werd het spel na
rust ontsierd door enige incidenten,
die veroorzaakt werden door ruw
spel, waarin Spaarnestad zich een
groter meester toonde dan T.Z.B.
Dit schop- en duwwerk drukte ontegenzeggelijk een stempel op het
spelpeil. De spelers wisten elkaar
niet meer te vinden in soepel
lopende combinaties, de rust was
uit het spel verdwenen, wat een onbeheerst heen en weer trappen tot
gevolg had. Dat Spaarnestad vlak
voor tijd nog tot een doelpunt wist
te komen w .s louter van statistische
waarde, daar hun voorhoede niet
het raffirement en die snelheid bezat om het onze achterhoede moeilijk te maken.

Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Automobielbedrijf Jac. Versteege & Zn
Pakvcldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrjjfszeker.
Voor Sint Nicolaas vindt U bij ons een enorme sortering autoACCESSOIHES, o.a. gevaren-driehoeken,
pechlampen,
luchthoorns, bandenspanningmeters, sleepkabcls, spiegels, misllampen
wasborstels, auto-radio's helder zichtschermen, goedzicht-doeken,
poetsmiddelcn, anti-corosie- middelen, o.a. tectyl, ruitontdooier
en anti-vries.

CONTACT-COMMISSIE
„CULTURELE BELANGEN"
Vergaderkalender november en
december 1964
20 nov.: Ncd. Reisvereniigng. Filmavond Spanje. Gemeenschapshuis
20 nov.: Begroetingsavond nieuwe
inwoners in het Raadhuis.
21 nov.: Filmavond „teeners,, Parochiehuis.
21 nov.: Intocht Sint Nicolaas.
21 nov.: Toneelgroep ,Sandevoerde'.
Toneelvoorstelling Zomerlust.
23 nov.: Alg. Bond van Ambtenaren
afd. Zandvoort. Filmavond Gemeenschapshuis.
25 nov.: Ned. Ver. v. Huisvrouwen
afd. Zandvoort. Demonstratiemiddag Gemeenschapshuis.
26 nov.: Humanistisch Verbond, Gemeenschap Zandvoort. Lezing
Gemeenschapshuis.
27 nov.: Ned. Chr. Vrouwenbond,
afd. Zandvoort. Lezing jeugdhuis
Herv. kerk.
28 nov.: Y.O.K.A. Avond voor jongere Katholieken. Parochiehuis.
10 dec.: Ned. Ver v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort. Demonstratiemiddag Gemeenschapshuis.
11 dec.: Partij v.d. Arbeid, afdeling
Zandvoort: Ledenvergadering
in
„Ons GebouwJ', Brugstraat.
12 dec.: Toneelver. ,Wim Hildering'
Toneelavond Rest. Zomerlust.
14, 16 en 17 dec.: Zandv. Operette
Vereniging. Operettevoorstelling
Gebouw Monopole.
15 dec.: Gemeenteraadsvergadering.
18 dec.: Ned. Ver. v. Huisvrouwen
afd. Zandvoort. Kerstmiddag in
het Gemeenschapshuis.
18 dec.: Ned. Ver. v. Huisvrouwen
afd. Zandvoort. Kerstwij dingsavond jeugdhuis Herv. Kerk.
19 dec.: Filmavond „teeners" Parochiehuis.
19 dec.: Tennisclub Zandvoort.
Kienavond Zomerlust.
Opgaven, voor deze kalender voor
dit seizoen gaarne schriftelijk of
telefonisch (tel. 4841, toestel 125)
aan het Raadhuis, afd. bevolking.
BEJAARDENSOCKTEIT
„VOOR ANKER"
De bejaardensociëteit „Voor Anker" mag zich verheugen in een
gestadige groei en toenemende aktiviteit. Het bestuur is thans overgegaan tot uitgifte van een regelmatig verschijnend mededelingenblad. Uit het eerste (november)
nummer blijkt, dat de sociëteit
thans ruim 230 leden telt, waarvan
gemiddeld 90 de soos-middagen
trouw bezoeken. Een steeds groeiend groepje bejaarden neemt deel
aan de bejaarden gymnastiek, die
elke woensdagmiddag onder de deskundige en sympathieke leiding van
mej. List in Zomerlust wordt gehouden van half twee tot twee uur.
Voor de komende uitgaansdag m
het voorjaar van 1965 wordt thans
alweer druk gespaard, thans via een
onlangs ingesteld spaarfonds, dat
veel beter blijkt te voldoen dan de
vroegere spaarbusjes.
Gramofoonplatenconccrten
en zangclubje.
Bij wijze van proef zal er elke vrijdag van tien v or half twee af een
half uur gelegenheid zijn te luisteren naar klassieke muziek op gramofoonplaten, op maandag zal op
dezelfde tijd een populair programma worden gedraaid.
Met mevrouw H. G. Hesson-Heck,
leidster van hot bejaardenkoor te
Haarlem, werd overeen gekomen
dat zij ook de leiding zal nemen
over een op te richten bejaardenkoor in Zandvoort, Reeds twintig
leden gaven zich op, waaronder enkele heren. Toetreding is nog steeds
mogelijk. De repetities die binnenkort zullen aanvangen, werden
vastgesteld op donderdagmiddag.
Heintje Davids treedt op.
Het bestuur is erin geslaagd,
mevrouw
Henriëtte-Davids met
haar pianist Leslie Davis te engageren voor een cabaretmiddag, die
gehouden wordt op maandag 23
november. In 't programma werken
tevens mee de Marion-Sisters met
liedjes bij de gitaar. Deze middag
is gratis toegankelijk, ook voor metleden en vindt plaats in „Zomerlust". Tenslotte wordt in de tweede
helft van december, doch vóór
Kerstmis nog een kienmiddag gehouden om fraaie prijzen.

SPORTSCHOOL

„WIM BUCHEL"
TELEFOON 3965
De sportschool voor goed verantwoord, bevoegd en erkend onderwijs
JUDO voor kleuters, meisjes en
jongens, dames en heren.
CLUBS voor jiu jitsu, boksen,
conditie oefeningen met gewichten.
DAMESGYMNASTIEK
MASSAGES
Alle lessen in privé- en clubverband
Zaal Hogeweg 42 - Privé Hogeweg 60
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 14 november:
Zandvoortm. - A.F.C.
1-0
Zaudvoortm. 2 - Kenn.land 3 0-4
Adspiranten:
Zandvoortm. a - Kenn.land a 4-0
T.Z.B, a - Zandvoortm. c
1-3
D.I.O. b - Zandvoortm. d
4-1
E.H.S. b - Zandvoortm. e
0-2
Zandvoortm. f - D.S.B, a 0-12
Pupillen:
R.C.H, a - Zandvoortm. a
0-4
R.C.H, c - Zandvoortm. d
1-1
Spaarndam a - Zandv.m. c afg.
Zandv.m. e - Bloemendaal d 2-1
R.C.H, d - Zandvoortm. f afg.
Uitslagen, zondag 15 november:
Zandvoortm. - De Kenncmers 0-0
Alkm. Boys 2 - Zandvoortm. 2 2-3
T.Y.B.B. 3 - Zandvoortm. 3 1-3
Zandv.m. 5 - E.H.S. 6 E.H.S. n.o.
Zandv.m. 7 - Heemstede 3 3-3
Zandvoortm. 8 - D.S.S. 8
0-9
Zandvoortm. 9 - E.H.S. 10 2-1
R.C.H. 9 - Zandvoortm. 10 afg.
Junioren:
Velsen - Zandvoortm.
2-1
Zandvoortm. c - v. Nispen b 8-4
E.D.O. e - Zandvoortm. e
afg.
Programma zaterdag 21 november:
S.I.Z.O. - Zandvoortm. 14.45 u.
9. Hillogom - Zandv.m. 2 14.45 u.
20. Zandv.m. 3 - V.E.W. 3 14.45 u.
Adspiranten:
40. Haarlem a - Zandv.m. a 15.15 u.
53. R.C.H. b - Zandv.m. b 15.15 u.
61. Zandv.m. c - B.S.M, b 14.30 u.
79. Zandv.m. d - E.T.O. b
15 u.
85. Zandv.m. e - D.C.O. b 14.30 u.
Pupillen:
143. Ripperda a - Zandv. a 15.15 u.
152. R.C.H, b - Zandv .m. b 15 M.
159. Zandv.m. d - Zandv.m. c 14 u.
163. D.S.S. d - Zandv.m. e 15.15 u.
166. H.B.C, c - Zandv.m. f 15.15 u.
Programma zondag 22 november:
B.V.C. - Zandvoortm. 14.30 u.
Zandv.m.2 - Hollandia 2 14.30 u.
7. D.C.O. 2 -,Zandv.m. 3 9.45 u.
28. Zandvoortm. 4 - E.D.O. 5 9.45 u.
73. Sp.stad 2 - Zandv.m. 5 9.45 u.
79. Zandv.m. 6 - H.F.C. 9 9.45 u.
110. Renova 6 - Zandv.m. 8 12.30 u.
118. Zandv.m. 9 - E.D.O. 10 9.45 u.
121. Zandv.m. 10 - T.Z.B. 6 12.30 u.
Junioren:
Zandvoortm. - Blauw Wit 12 u.
143. Concordia b - Zandv. b 14.30 u.
156. Zandv.m. c - O.Gezell. b 12.30 u.
173. Alliance b - Zandv.m. e 12 u.
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslagen zondag 15 november:
Dames jun.: Concordia - Z.M. 2 afg.
Jongens: Concordia l - Z.M. afg.
Programma zaalbandbal 21 nov.:
Meisjes: Z.M. 2 - Rapiditas
18 u.
Samen Een - Z.M. 3
17.30 u.
Programma zaalhandbal 22 nov.:
Hr. sen.: Z.M. l - Rap. l 13.30 u,
Z.M. 2 - Concordia 2
19 u.
Dames sen.: Umond 2 - Z.M. 18.30 u.
Jongens: Z.M. - Odin
11 u,
NED. CHR. VROUWENBOND
Vergadering op vrijdag 27 nov.
a.s. in het Jeugdhuis der Ned. Herv.
kerk. De heer N. M. Laarman uit
den Haag zal spreken over „Gods
Naam in de omgangstaal". Aanvang 8 uur.
NEDERL. REISVERENIGING
Heden vrijdag 20 november belegt
de afdeling Zandvoort van de Ned.
Reisvereniging een filmavond m
het Gemeenschapshuis. Films en
dia's zullen worden vertoond van
een vakantietrip door Spanje. De
heer J. Beekman zal vooraf een inleiding houden en daarna het vertoonde toelichten. De jaarvergadèring is vastgesteld op dinsdag 22
januari in Hotel C. Keur.

*u-l

Bakels n.v.

Een altijd welkom geschenk vindt U bij:
GERO ZILVIUM EN ZILMETA - LEERDAM's GLASWERK - SERVIEZEN - KEUKEN UITZETTEN - KOP EN SCHOTELS
DAMESTASSEN - PORTEMONNAIES - DAMES EN HEREN MODE-ARTIKELEN

Voor een fijn en geurig

Sint Nicolaasgeschenk
naar

Parfumerie
VANIDAM

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

-

Telefoon ,2432

Zoekt U 'n adres waar U
(altijd slaagt,
Voor 'n Sint Nic'laas cadeau
(dat behaagt?
Wij willen er ons niet op beroemen.
Er is teveel om op te noemen!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

2,50
1,98
2,70
1,SO
1,70 - 1,98

WEEKEND REKLAIME
l</ 2 ons PEKELVLEES . . . . 0,75
100 gram VARK. FRICAND. 0,98
100 gram GEBR. ROSBIEF 0,93
150 gram LEVER
0,98
GOUDMERK KOFFIE . . . . 1,35
BLIKJE ZWAN WORSTJES 1,15

HET ADRES VOOR UW

Bü f eestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Banketletters
Marsepeinfiguren

Tips voor Sint Nicolaas
KAMERTHERMOMETERS
BAROMETERS
HYGROMETERS
BRILETUI's
CURVIMETERS
KOMPASSEN
LEESGLAZEN
LOUPEN
T.V. BRILLEN
VELDKIJKERS
PRISMA KIJKERS
TELESCOOPKIJKERS
TONEELKIJKERS
MICROSCOPEN

's Zomers buiten,
's winters binnen!

Speculaaspoppen
en

Onze naam uw waarborg
voor kwaliteit.

OPTIEK

HENRBËTTi DAVÏDS

TELEFOON 4395

Leverancier alle ziekenfondsen

Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Ook plastiekverwcrking.
VERF GEEFT FLEUR!

RAADHUISPLEIN l
Telefoon 2820

STAALWAREN

GROTE KROCHT 20 A

C. J .PAAP
Optreden van mevrouw

-

Opticien A. G. Slinger

Schildersbedrijf

BEJAARDENSOCIcTEIT „VOOR ANKER"

WEERHUISJES
HUISHOUDSCHAREN
NAGELSCHAREN
' '
NAGELTANGEN
NAGELVIJLEN
EELTSCHAAFJES
EELTRASPEN
PINCETTEN
BORDUURSCH AREN
ZAKMESSEN, div. soorten
VLEES- EN KOKSMESSEN
PEDICUUR INSTRUMENTEN
ELECTRISCHE
SCHEERAPPARATEN
Braun - Remington - Philips

Geef iets goeds

Voor al Uw schilderwerk aan
plafonds, muren, houtwerk
enz. Uitvoering in kalkmat,
zijdeglans, hoogglans.

St. Nicolaastaarten

oud weet9
PUROL

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

Voor fiuld
en handen

op maandag 23 november a.s. aanvang 2 uur
precies, in ZOMERLUST, Kosterstraat 5.
Aan de vleugel: LESLIE DAVIS.
Verder optreden van de MARION
SISTERS met liedjes bij de guitaar.
Alle bejaarden (ook niet-lcden) zijn welkom.
TOEGANG VRIJ.

Voor spoedige indiensttreding gevraagd:

enige dames of een echtpaar
voor het dagelijks schoonhouden van
een gebouw in Zandvoort.
Brieven onder no. 20-11 van dit blad

RIJSCHOOL
„WELTEVREDEN"
Erkend N.B.A. en Rijksgediplomeerd
DE RUYTERSTRAAT 42
TELEF. 4251

PLATEN
SPELER

Nieuw voor Zandvoort!

1 kilo RIBLAPPEN

39,75
DISCOTARIA
THORBECKESTRAAT 15

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCWT van

Bakker v.d.Wertt
Gasthuisplein 3

.

6.00

Per 500 gram 3,25

EXAMENGARANTIE
Ieder die zich vóór l december a.s. aanmeldt
om te lessen in onze heerlijk verwarmde Simca
1000, onder deskundige leiding, krijgt GRATIS
LESSEN tot 2e examen als hij of zij de Ie maal
mocht zakken. Wees er dus als de kippen bij en
laat U inschrijven. De kans van Uw leven!

eet méervviees en betaaPminder,

OP VOET
BESLIST GOED!

Telef. 2129

• Telef. 2513

Sint Nicolaas
geschenk

Ie Kwaliteit Faardenvlees v.a.
MAGERE LAPPEN
DOOÏIR. LAPPEN
ROSBIEF
GEHAKT
POULET v.a

- Sinds 1874

Voor een leuk en blijvend

Afslag Varkens- en
Rundvlees

Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brcderodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Voor de kinderen: een lekkere Sinterklaasattraktic.

Al eens kennis gemaakt met onze eigen fabrikaat
rauwe rookworst
50 et. per 100 gram
leverworst
30 et. per 100 gram
gekookte worst
44 et per 100 gram
Slager^ D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees..
Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.

Kleine Krocht l

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Grote sortering in luxe coffrets, poederdozen,
parfumerieën, toiletartikelen, byoux enz.

Heeft UZ

La Viande

Autoverhuur
ZANDVOORT

Halteslraat 53 - Telefoon 3449

Kerkstraat 29-31

500

gr. Rosbief, staartstuk, entrecöte nu

3.65

500 gr. Lende als ossenhaas
750 gr doorregen Runderlappen

3.98
3.98

WEEKENDRECLAME
100 gran* HAM
100 gram PARISIEN .. 95 et.
WOENSDAG WEER
EXTRA KOOPJES:
500 gr. heerlijk Gehakt* 1,50
l kilo RUNDERLAPPEN 4,00
300 gr. STUKJES VLEES 1,50
250 gr. Biefstuk Tartaar 1,50
100 gr. HAM
0,49
100 gr. GEK. WORST .. 0,35

250;gr. BÏEFSTUK botermals 2.39
150 gram
ONTBUTSPEK
79 et.

150 gram
LEVERKAAS
69 et.

150 gram
BEKLINER
69 et.

250 gram
GELD. 'ROOKWORST
99 et.

Gebr. BURGER

HALTESTRAAT 3.

GARAGE

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21
Telefoon 2323
Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar,
AVeer uit voorraad leverbaar MOBYLETTE
FIETS O'MATIC en E.E.G. vanaf ƒ369,-.
Vraagt een proefrit.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Ziet onze showroom!

Kip of wild bestellen
even 2358 bellen!
Braadkuikens
ƒ 2,25 p. 1/2 kg.
Piepkuikens
ƒ 2,25 p. 1/2 kg.
Braadstukkcn
ƒ 2,50 p. »/a kg.
Soepkippen
ƒ 1,75 p. »ƒ« kg.
Soeppoulet
ƒ 1,75 p. '/s kg,
WILDE EENDEN, vanaf ƒ3,- p. st.
TALINGEN, vanaf . . . . ƒ 2,- p. st.
POULARDES
Fazanten - Hazen - Duinkonünen

aan alle vrouwen en meisjes in
tot het bijwonen van een interessante en leerrijke

VOORLICHTINGSMIDDAG
over de persoonlijke verzorging van het haar en het gebruik van cosmetica. De lezing met demonstratie wordt verzorgd door een specialiste van

POLY HAARCOSMETICA en
MARGARETHE ASTOR
Deze leerrijke middag mag U niet missen'. U zult zien, hoe
U op eenvoudige wijze zelf uw haar en uw huid kunt
verzorgen en welke prachtige resultaten U ermede kunt
bereiken. Tevens is er ruimschoots gelegenheid tot het
stellen van vragen - vanuit de zaal of „onder vier ogen".
De voorlichtingsmiddag wordt gehouden op
WOENSDAG 25 november a.s. des middags *2 uur in het

GEMEENSCHAPSHUIS TE ZANDVOORT
In de pauze wordt een consumptie met verrassingen aangeboden.
Gratis toegangskaarten verkrijgbaar 's middags aan de zaal
en bij

NU, VERSE KIP AAN 'T SPIT!
Wij maken ook Uw wild en gevogelte schoon.

DROGISTERIJ - PARFUMERIE

Stationsstraat 2A - Zandvoort - Telef. 2358
's Maandags de gehele dag gesloten!
Wordt ook thuisbezorgd.

zocht uit voor:

Zandvoort

EIEREN ZO VAN DE BOER:
Grote 10 voor ƒ 1,75. Middelsoort 10 stuks ƒ 1,45

POELIERSBEDRIJF
CAS VAN BENTEN

Sinterklaas

UITNODIGING

beau monde
Kerkstraat 36 - Zandvoort - Tel. 5006

v

MOEDER:

VADER:

Nachtkastlampjes
3,75
Schemerlampjes vanaf
7,95
Electr. broodrooster
17,50
Volautom. broodrooster
39,75
Electrische badkruik
32,50
Electr. haarföhn Tornado (met
droogkap)
29,50
Electr. haarföhn Philips
39,95
Philips haardroogkap
59,50
Standaard voor Idem
12,—
Electr. deken, Philips,
Brres e.a
79,—
Electr. koffiezetmachine
98,—
Personenweegschaal
19,50

Autopechlampen vanaf
4,50
Autoborstel
7,95
Regenbroeken vanaf
9,76
Philishave vanaf
46,50
Remington scheerapparaat ... 49,50
Braun scheerapparaat
37,50
Bureaulamp vanaf
9,75
v
Philips Inphrafil
39,50
Tondeuse voor scheerapparaat 7,95
Electr. messenslijper
19,95
Electr. scheerspiegel
14,50

DOCHTER:
Fietstasjes
2,75
Hockeyklem
2,75
Boekleeslampje
5,95
Kunstschaatsen met schoen.... 59,60
Autoped vanaf
28,50
Philips pick-up
89,—
Tornado boekenrek
9,95
Transistorradio met tasje en
antenne
39,75
Grote staande leeslamp
29,50

».

''

ZOON:
Poncho's
Rolschaatsen
Driewieler
Rijwielen vanaf
Sleeën vanaf
De kleine electriciën
Radio bouwdoos
Zaklantaarn vanaf
Kilometerteller

9,90
20,50
18,75
89,-—
11,95
-.2,75
13,50
1,95
12,50

En verder te veel om op te noemen
U slaagt bij ons altijd voor een cadeau
Ziet onze etalages

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5—7 - TELEFOON 2974

Langs de vloedlijn
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Sinterklaas in Zandvoort

Men heeft wel eens beweerd dat
Sinterklaas, wanneer hy Zandvoort
bezoekt, z'n oudste plunje, z'n zogenaamde „werkkleding" aantrekt. Be
Goedheiligman zou namelijk bevreesd zijn, dat z'n staatsie-kledij
teveel van het zilte zeeklimaat zou
hebben te lijden. Hoe dit ook zij,
zaterdagmiddag j.l. was dit zeer
zeker niet het geval, want toen we
omstreeks drie uur "van het bordes
van het Raadhuis af de blijde inkomste van de Sint met zijn gevolg
gadesloegen, was het een bonte,
fleurige, kleurige stoet met als middelpunt de fraai geklede Sint Nicolaas, gezeten in een open auto en
omgeven door een waar leger van
zwarte Pieten, die allen al even fraai
bleken te zijn uitgedost.
Voorafgegaan door het tamboercorps en de Zandvoortsemuziekkapel
waarachter in een eveneens open
auto het comité van ontvangst was
gezeten, bestaande uit de heren H.
F. Hose en C. Slegers, moest men
zich een weg banen door honderden
kinderen die zich voor het Raadhuis
hadden opgesteld om maar niets van
het altijd boeiende schouwspel te
missen. Nog nimmer zagen we bij
een dergelijk evenement een zo grote
belangstelling.
Onder luid gejuich besteeg men
de trap van het Raadhuisbordes,
waar het hoge gezelschap werd begroet door burgemeester Mr. H. M.
van Fenema en diens echtgenote,
mevrouw M. van Fenema-Brantsma
Laatsgenoemde en" de 'wethouder
mevrouw C. Stemler-Tjaden kregen
van de Sint daarop fraaie bloemen
aangeboden.
De burgemeester sprak de Sint en
de. verzamelde jeugd toe. Helaas
ging er veel van zijn toespraak verloren, evenals van het dankwoord
van Sint Nicolaas, doordat de geluids-installatie verschillende malen
verstek liet gaan.
Met begeleiding van de Muziekkapel werden er spontaan Sint Nicolaasliedjes gezongen, waarna in het
Raadhuis enkele kleuters, door de
Zwarte Pieten naar boven gehaald,
door de Sint werden ontvangen. Na
het afscheid volgde een rijtoer door
het dorpscentrum, waarvoor een
enorme belangstelling bestond. In
de„ Kerkstraat werd even gestopt
voor Bodega Petrovitch, waar de
Sint en zijn lijfgarde de erewijn
kregen aangeboden van mevrouw
Petrovitch, terwijl de
jongere
Zwarte Pieten een reep chocolade
ontvingen. Het einddoel van de
rondrit werd het Badhotel, waar de
heer J. J. Pas het illustere gezelschap ontving en waar in een der
zalen ruim zestig kinderen uit een
Zandvoorts kindertehuis een uurtje
gezellig met de Sint en zijn gevolg
doorbrachten. Het werd voor de
kleinen een belevenis van de eerste
orde. De heer Pas sprak de Sint en
,de kinderen op geestige wijze toe,
waarop Sinterklaas blijk gaf de
kunst der rede nog niet te zijn verleerd en waarna de kinderhuisjeugd
met gulle hand diverse versnaperingen kreeg toebedeeld.
Veel te vroeg naar hun zin kwam
daarna het einde van dit officiële
bezoek van Sinterklaas aan Zandvoort, dal een bijzonder prettig en
spontaan karakter droeg en door het
Initiatiefcomité op uitnemende wijze
bleek te zijn georganiseerd.
K.

.WURF-PRAET"

Gemeentebestuur
begroette nieuwe inwoners
In de fraai met bloemen versierde
ker wees erop, dat Zandvoort momenteel een stormachtige ontwikkeraadzaal ontving het gemeentebestuur van Zandvoort vrijdagavond
ling doormaakt en dat ook het VVV
werk zeer snel groeit. Dat er zoveel
weer een aantal nieuwe inwoners,
tijdens de jaarlijkse traditionele beDuitsers naar Zandvoort komen was
groetingsavond.
volgens spreker een heel normaal
verschijnsel, want naarmate de InHet college was vertegenwoordigd
door burgemeester Mr. H. M. van
dustrialisatie groeit, neemt de trek
naar zee enorm toe en Zandvoort
Fenema, de wethouders C StemlcrTjaden en de heer J. L. C. Linde- •bezit ten opzichte van de grote
man en de gemeentesecretaris, de
Duitse industrie-centra het meest
heer W. M. B. Bosman.
gunstig gelegen achterland. MeerZo goed als alle genodigden had- dere ontsluiting van de kust achtte
den aan de uitnodiging gevolg gegespreker daarom in de toekomst zeer.
ven, zodat er een zeer grote opurgent terwijl het wegenvraagstuk
dringend om een definitieve oploskomst was.
Ook nu weer verliep deze avond
sing vraagt. Tenslotte vertelde de
sfeervol en waardig, zonder evenheer Hugenholtz nog het een en anwel een gedwongen karakter te
der over het V.V.V. werk in Zandkrijgen.
voort dat elk jaar opnieuw meerdere
De burgemeester toonde zich opbelangstelling trekt.
nieuw een gastheer in optima forma
De burgemeester sprak het sloten genoot kennelijk van deze bijwoord. Hij huldigde onder spontaan
eenkomst. Mr. van Fenema vertelde
applaus de beide heren, die het muvoor de pauze in een causerie van
zikale gedeelte van de avond hadbijna een uur het een en ander over
den verzorgd met de bloemstukken,
de historie en de ontwikkeling van
waarmee de Raadzaal was versierd
Zandvoort en wist zijn gehoor daaren gaf tenslotte nog een boeiende en
bij voortdurend te boeien Spreker
vrij poëtische uiteenzetting over het
verklaarde, dat dit de 16de begroevoorrecht van het wonen in een
tingsavond was, .die het gemeentebadplaats, waar men de zee bezit,
bestuur organiseerde en waarmee
die als symbool van de eeuwigheid
men is blijven doorgaan en hoopt te
een mens tot rust en bezinning kan
brengen wanneer hij de grootsheid
blijven doorgaan omdat deze avonden van beide zijden zeer blijken
ervan in alle stilte op zich laat inte worden gewaardeerd. Het doel
werken.
K,
ervan is tweeledig, de inwoners maken, namelijk kennis met de gemeente terwijl in de pauze gelegenheid
ZILVEREN JUBILEUM BIJ P.W.
bestaat tot onderlinge kennismaking.
Heden, vrijdag 27 november herMeerdere blijvende contacten zijn
denkt de heer T. R. Althuisius,
hieruit reeds gegroeid. Vervolgens
technisch ambtenaar 1ste klasse bij
behandelde de burgemeester in korte
de Dienst van Publieke Werken ie
trekken hoe Zandvoort van arm visZandvoort het feit, dat hij gedurensersdorp een welvarende badplaats
de vijf en twintig jaren in dienst is
werd. In het nu afgelopen seizoen
van de Gemeentelijke overheid. De
kwam - om slechts een voorbeeld Ie
officiële herdenking van dit jubinoemen - ruim 18 miljoen gulden
leum zal in de middaguren ten kanvan de toeristen binnen. Wat het
tore van de; dienst, plaats hebben.
Saturnesperbetrert-dit- achtte Mr.
Wij komen op dit jubileum, .waarmee
van Fenema een welk'ome aanwinst,
wij hem van harte gelukwensen, in
die ook de gemeente geen windcieons eerstvolgend nummer nog nader
ren legt. Afgewacht zal echter moeterug.
ten worden, v/at er in de toekomst
OPBRENGST SPEELGOEDACTIE
gebeuren gaat. Bij de opbouw en
uitbreiding van Zandvoort wordt
De in Zandvoorl georganiseerde
ernaar gestreefd, het oude dorp en
VARA-speelgoedactie heeft een bede thans ontstaande hyper moderne
drag van ƒ 440,— opgeleverd, terwijl
bovendien een grote hoeveelheid
badplaats samen te voegen. Uitvoerig behandelde de spreker het
speelgoed werd ingebracht.
steeds nijpender wordende wegen
GEEN SPEELGOED-PISTOLEN
vraagstuk en verklaarde een en anDe hoofdinspeoteur-korpschef van
der aan de hand van een speciaal
politie te Zandvoort verzoekt ons te
voor dit doel vervaardigde kaart.
willen medelen, dat de laatste tijd
Tenslotte eindigde spreker met enluchtdrukpistolen, alsmede automakele mededelingen over de voorbereidingen tot stichting van 'n geheel tische veerpistolen van Japanse herkomst in de handel zijn, die als
nieuwe badplaats tussen Zandvoort
speelgoed worden verkocht. Met
en Noordwijk, die Zandwijk zal
deze pistolen kunnen echter allergaan heten en waarvoor de plannen
handc projectielen, onder andere
steeds vaster vormen gaan aannnefietskogeltjes, worden afgeschoten.
men. Van de bezichtiging van een
foto-expositie van foto's uit het Se- De importeur is dan ook onlangs
veroordeeld wegens overtreding van
meentelijk foto-archief, op overde vuurwapenwet.
zichtelijk wijze in de kleine trouwDe inwoners van Zandvoort worzaal ingericht, werd een druk geden thans nog in de gelegenheid gebruik gemaakt en werd onder het
steld voor 30 nov. a.s. dit speelgenot van koffie geanimeerd ondergoed door middel van een afstandsling gedebatteerd.
verklaring straffeloos aan 't bureau
Louis Schuurman viool, aan de
van politie in te leveren. Op het
vleugel begeleid door Rob Sauveveerpistool komen de volgende kenplanne, speelde na de pauze drie
tekens voor: Beidden Automatique
Spaanse dansen van Moskowsky,
SAP 50 Running ShootsX.
terwijl, laatsgenoemde tenslotte als
solo Konzertstück in A van Franz
CURSUS KLEUTERVERZORGING
Schubert ten gehore bracht, Hun opMet verwijzing naar de in dit
treden verkreeg terecht levendige
blad voorkomende advertentie, worbijval.
den belanghebbenden erop attent
De heer J. B. Th. Hugenholtz, digemaakt dat de Zandvoortse Kruisrecteur van stichting „Touring
verenigingen een cursus kleuterZandvoort" sprak over 't onderwerp
verzorging organiseren in het GeZandvoort als toeristenoord. Spremcenschapshuis. Deze cursus staat
onder leiding van zuster G J. Valstar, districlsverpleegster van de
STICHTING
Stichting voor Moederschapszorg en
„OECUMENISCH CONTACT"
Kinderhygiëne. Besproken zullen
De secretaris van de stichting
worden de problemen welke zich
„Oecumenisch Contact" te Zandbij de verzorging en opvoeding van
voort deelt ons mede, dat de Bijbelkleuters kunnen voordoen. Op de
avond, vorige week woensdag gelaatste cursusavond zal een instruchouden in de Gereformeerde kerk,
tieve film worden vertoond, Moein samenwerking met het Nederders met kleuters worden dringend
lands Bijbelgenootschap en die een
aangeraden deze interessante cursus
besloten karakter droeg, zeer druk
te volgen.
bezocht was. Genodigden van alle
kerken waren aanwezig. De professoren Scvenster (Ned. Herv.) uit
Leiden en De Rijk van het Groot
Seminarie te Warmond, spraken aan
de hand van een tekst uit het Nieuwe Testament over het onderwerp:
„De eenheid van de kerk".
Een geanimeerd gesprek ontstond
na afloop onder de aanwezigen en
de beide professoren.
Het resultaat hiervan was, dat vijf
discussie groepen werden geformeerd, die over het gesprokene
verder zullen gaan debatteren. De
beide sprekers verklaarden zich bereid, eind maart a.s. in Zandvoort
Haltestraat 55 - Telef. 2839
te zullen terugkomen voor het beantwoorden van gerezen vragen,
1 e keus NAADLOZE
waarmee deze groepen geen weg
weten.
NYLONS,
ml. 8' 2-11
De Adventsavond werd vastgesteld op 18 december in de Rooms
Katholieke kerk, in de Lijdensweken zal een Passie-avond worden
Grote sortering
georganiseerd in de Hervormde of
wol/mousse KINDER
de Gereformeerde kerk. Hierover
MAILLOTS,
vanaf ƒ3,50
zullen t.z.t. nog nadere mededelingen volgen.

Taxi 26OO
is toch betert

De
Veenendaalse

WULLUM v.d. WUEFF:
As 't zo deur gaet met de
wederopbouw ken je nergens
meer op 't strand komme.

Als iemand houdt van zijn
werk, los van de vraag of dit
hem succes brengt, is hij door
de goden uitverkoren.
R. L. Stevenson

Voor aparte geschenken
op het gebied van de mode

1e Advent
Sta op, wordt verlicht,
Uw licht komt.
Jesaja.

V..

Hallestraat 40 - Telefoon 2087
Waar U altijd de nieuwste snufjes vindt. Steeds een stap voor!

Stichting „Oecumenisch
Contact" - Zandvoort.
J

Technisch Bureau FEENSTRA
Teleï. 2065 - Haltestraal 57 - Zandvoort

Dranken bestellen? OfifV)
Brokmeier bellen! L\)\)L
en s.v.p. gaarne tijdig
voor St. Nicolaas avond.

Serie

Bar-Cabaret-Dancing

CARAMELLA
Stationsplein

1964

- Zandvoort

Dansent
Gedurende de maand
november:
elke .zaterdag en zondag:

48 cm. beeld ƒ 728,-.

59 cm. beeld ƒ 898,-.

Het bekende radio- en
televisie-kwartet

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten

HANS OVERMEER

BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

en zijn

HOLLAND KWARTET

Beter slaagt
U bij

Stationsplein 15 - Telef. 334G

ƒ 189,~-=~*"&
ƒ 99,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Grote keuze praktische en nuttige St. Nicolaas geschenken.
•f-- '• Ziet de etalaee!

voor:
BANKSTELLEN
Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l, Tel. 4941

HUISKAMERS
SLAAPKAMERS
SLAAPBANKEN
EETHOEKEN
BERGMEUBELEN
etc.

In de Hotel Bar
en Indonesische zaal
entertainment
WIM LANDMAN
aan de vleugel.

Geopend:
's Zondags van 3-7 en 8-2.SO u.
Overige dagen van 5-2 uur.

Iedere vrijdagavond: „SATURNE-SURPRISE".
Vrijdagsavonds avondkleding gewenst en entree /2,5Q incl. bel.
VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING
FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29
Telefoon 2596 - 3759

U kunt toch ook rekenen en
vergelijken !

20% KORTING
op alle
stoomgoederen
mits gebracht en gehaald by
CHEM. WASSEUIJ en
VERVERIJ

Pour vous Madame
Wederom hebben wij speciaal
voor U, Madame, een keur
van verrukkelijke geschenken
vol charme en geur, en tevens
een droomcollectie bijoux en
nouveauté's, uit binnen- pn
buitenland, samengesteld, om
het „heerlijk avondje" tot een
onvergetelijke te maken!
Pour vous Mademoiselle
Ook voor „teeners" een fantastische collectie geschenken,
zoals eye-make-up artikelen,
toilettasjes, crème's en lotions voor een onreine huid en
talloze andere leuke cadeaux
te kust en te keur!
Pour vous Monsieur
Mannen kunt U altijd verrassen met een goede after of
pré-shave, haarlotion, scheerkwast of apparaat, haarborstel of brillantine
Moeten
wij U nog vertellen dat wij
hierin ook een enorm assortiment hebben?

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653
Ook voor stoppage

HOTEL B0UWSS
Annex CABARET EXTASE
.ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Zaterdag 28 en zondag 29
november, elke avond 8.30 u.
het gevierde orkest:

The Bouncers
o.l.v. Koos v.d. Heeft.
*
In ons internationale cabaret
en variété-programma:

Marisay Juan Antonio
Spaans danspaar
Het wereldvermaarde

trio Siboney
Spaanse zang
*
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

Radiatoren en
Plintverwarming
Uwc de nieuwste

.TECHNISCH WERK*
Thorbeckestraat 19, tel. 3270

PARFUMERIE
Herfst en wintermodellen '64-'65
SALON DE COIFFURE

98 Ct.

Kerkstraat 23 - Telef. 2107
Het trefpunt
der wereldmerken!

heren haarverzorgér

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.
Diaconiehulsattaat 24 - Telef. 3874

Stamppot zuurkool

Café-Restaurant

Prijsrectificatie f 4,SO
Sint Nicolaas
heeft van zaterdag 28 november af t,m. vrijdag 4 december
aan ons een van zijn
ZWARTE PIETEN afgestaan.
Die is er dan elke middag
van half twee tot half zes om
te assisteren bij de verkoop
en de kinderen een verrassing te bereiden.

Drogisterij BLAAUBOER
Haltestraat 46 - Telefoon 2392

Een hartige hap
is altijd welkom
Óók op Sint Nicolaasavond.
Wij vragen daarom Uw speciale aandacht
voor onze
rauwe rookworst
50 et. per 100 gram
leverworst
30 et. per 100 gram
gekookte worst
44 et. per 100 gram
Slagerij D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees..
Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.

Slagerij D. BOON

STALEN NOREN
ƒ37,50 - ƒ56,- - ƒ66,50 - ƒ70,- - ƒ96,-.
IJSHOCKEYSCHAATSEN ƒ37,50, ƒ44,75, ƒ49,00.
KUNSTSCHAATSEN, kompleet met schoenen,
maat 28-32 ƒ17,90; 33-34 ƒ33,90;
35-42: ƒ39,75, ƒ45,75, ƒ49,50.

SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

Bij Chocolaterie
M. C. van Nol
vindt U de vanouds bekende
sortering

SCHAATSBESCHERMERS.
ALASKA BOBSLEDEN ƒ15,50, ƒ19,50, ƒ22,90.
Bestuurbare sleden ƒ11,90, ƒ33,00, ƒ39,50, ƒ49,00.

MONTY COATS
wollen duffel in marine en camel.
Scouten coats, nylon jacks, Helanca Dames pantalons. Majo's, jongens pantalons, spoi ttruuen,
jongens en heren overhemden, sokken, ankleis
in, wol en helanca, sjaals, dames heren en kinder handschoenen en wanten.

SPORTKLEDING

SPORTSCHOENEN.

Trainingspakken, klubsjaals, hockeytassen, voetbaltassen en andere sporttassen, hockeyklemmen
tafeltennisbats, badmintonrackets.

CHOCOLADE LETTERS
Alle bekende merken.
Ook voor diabetici.
Verder prachtig schoengoed.
Grote en kleine TAAI-TAAIpoppen, dozen borstplaat en
CHOCOLADE FIGUREN.
(Ringers), Marsepain ifguren
(Wijnand Beke).
LUXE DOZEN BONBONS.
Lindl - Droste - Ringers - Verkade.
Onze specialiteit:
AMANDEL SPECULAAS
Kruidnoten.

Chocolaterie M. C VAN NOL
TELEF. 2364

-

KERKSTRAAT 34

DAM- EN SCHAAKSPELLEN.
Portemonnaies, portefeuilles.
Camping Gas kooktoestellen, Camping Gas verlichting, Camping Gas verwarrningsapparaten.

Zaterdag over een weok is het

Sint Nicolaas

ZWEMVLIEZEN - DUIKMASKERS

Wanneer U Uw cadeaulijst
gaat samenstellen, vergeet U
dan vooral niet onze leuk opgemaakte BLOEMSTUKJES.

ROLSCHAATSEN ƒ 14,75 - ƒ 22,50 - ƒ 29,75.

Sporthuis

„ZANDVOORT11
Haltestraat 35

Ook een mooie KAMERPLANT is een altijd welkom
geschenk.

Telef. 2181

Bloemenhuis A.HJV.d. Mey
VAMOR AUTO-IHOTORRIJSCHOOL

„C. l.
Zandvoorts enige volledige
rijschool
N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel- Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

HALTESTRAAT 65
TELEFOON 2060
Elke dag verse bloeman!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening; prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

Zaterdag-reklame
Deze week:

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et.; kranten 8 et.; plat. karton 4 et.;
tijdsrhr. 7 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.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2.10 et.;
geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.;
lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,- tot ƒ 15,- per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
Wij züa elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (btf
geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

Fruitmanden
en schalen
CRANBERRY's
CHAMPIGNONS
DADELS - VIJGEN

250 gr. ROOMBOTERBROKKEN
ƒ 1,40
250 gr. ROOMBOTERKOEK
ƒ 1,75
250 gr. ALLERHANDE
ƒ 1,13
150 gr. SLAGROOMTRUFFELS
98 et.
Bestelt U s.v.p. vroegtijdig Uw banketletters ?
Ziet onze speciale Sint Nicolaastafel.
Brood-, Koek- en
Banketbakkerij
HALTESTRAAT 23 - TELEFOON 2159

Uitgaande van de Zandvoortse Kruisverenigingen wordt aanvangende woensdag 13 januari
1965 georganiseerd een:

cursus kleuterverzorging
Deze cursus omvat 7 achtereenvolgende woensdagen en wordt gegeven in het Gemeenschapshuis. Aanvang 8 uur n.m., duur ± l'/t uur.
Kosten ƒ 5,00 voor de gehele cursus.
Aanmelden tot uiterlyk 31 december 1964 bij de
besturen en wijkverpleegsters van de kruisverenigingen of wel op do zittingsuren van zuigelmgon- en kleuterzorg in het Consultatiebureau.

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p. kg. Lood en zink
70 et.; roodkoper f 2 , - ; Geel koper ƒ1,40, alles
per kg. Verder: kranten, karton, tapyt, gewatt.
deken, veren bedden, geysers, baden, haarden, tegen de hoogste waarde!
Wij rijden elke dag in Zandvoort.
Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

Jan v.d. Berg
Haltestraat 20
TELEFOON 2707

Bezorging van uw fruitmanden
door geheel Nederland.

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Fredericus, z. van F. J. M.
Lijnzaat en F. J. Koper.
Geboren buiten de gemeente:
Annabel Holen Sophia, d. van A.
H. Ineke en C. van den Werkhof.
Ondertrouwd: Y.Brune en M.J. Herben. H. Kist en A.A. v. Keulen.
Gehuwd: L. J. Krijger en D. S. Lanting (wonende te Umuiden).
F. J. Herwegh en W. J. M. ""ersteege. S. Stobbelaar en N. Brand.
A.C.H.G. de Rooij en J.E.Kuvener.
Overleden: Alida Joh. Witte, 90 jr.,
geh. gew. met P. Kramer. Johannes W. Ran, 66 jr., geh. met R.C.
M. Lchmann (wonende te H'lem).
OPENSTELLING BUREAU
BURGERLIJKE STAND
In tegenstelling tot het bericht
van vorige week met betrekking tot
de sluiting van het bureau van de
ambtenaar van de burgerlijke stand
te Zandvoort op zaterdagmorgen,
wordt medegedeeld, dat de openstelling op genoemde morgen van 9
tot 9.30 uur voor het doen van aangiften van geboorten en overlijden
tot nader aankondiging gehandhaafd blijft.
25 JAAR ROODE KRUISCOLONNE
Op zaterdag 21 november j.l. werd
het feit herdacht, dat de Zandvoortse Roode Kruis-colonne werd
opgericht. Het bestuur van de afdeling Zandvoort van het Nederlandse
Roode Kruis hoeft aan de leden van
haar colonne een feestmaaltijd aangeboden, v/aaraan ook Burgemeester
Van Fenema en zijn echtgenote
aanzaten.
Ook de eerste colonne-commaridant, Dr. C. A. van Fraassen, was
met zijn echtgenote aanwezig evenals Overste Roodenburg als vertegenwoordiger van het Oppercommando.
De voorzitter van de afdeling, de
heer Jung, dankte de colonne voor
de trouwe plichtsbetrachting, waarna Burgemeester Van Fenema de
colonne-leden zijn gelukwensen aanbood en tevens zei zich te verheuge in het feit, dat Zandvoort kan
beschikken over een goed geoefende
parate Roode Kruis-colonne.
Dr. Entzinger, eveneens oud-commandant van de colonne, overhandigde het bestuur een gelukwens
onder couvert, De avond werd verder besloten met een dansje.
K.J.C. ZANDVOORT
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort de achtste ronde van het
clubkampioenschap. De stand luidtj
thans: 1. P. Termes; 2. J. Pater
notte; 3. W. Massop.
ST. NICOLAAS-STRAATACTIE
Een zestal winkeliers uit de Diaconiehuisstraat en directe omgeving
hebben, gesloten, een korte St. Nicolaas ( straatactie te gaan voeren.
^Het zijn het levensmidüelenbedrijf
P/Bakkenhoven, slagerij Henk van
Eldik, bakker M. Keur, herenkapsalon Wim Kok, melkhandel Louis
van der Mij e & Zonen en de Zandvoortse groente- en fruithal van de
heer B. Rückert. Van heden af organiseren deze winkeliers een prijsvraag. In hun etalage zal namelijk
een letter te vinden zijn, welke letters tezamen een bekend woord
vormen. De prijzen zullen onder de
goede inzenders(sters) worden verloot. En er zijn vele en fraaie prijzen, onder andere als eerste prijs
een fiets!!
Het stemt zeker tot vreugde, dat
er althans nog enkele winkeliers in
Zandvoort aktief optreden en wij
wensen hen gaarne met deze kleiae
buurt St. Nicolaas-actie veel succes.
Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de in dit nummer
voorkomende advertentie.
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen zaterdag 21 november:
S.I.Z.O. - Zandvoortm.
2-1
Hillegom - Zandvoortm. 2
3-3
Zandvoortm. 3 - V.E.W. 3
1-2
Adspiranten:
Haarlem a - Zandvoortm. a 0-2
R.C.H, b - Zandvoortm. b
1-0
Zandvoortm. c - B.S.M, b
1-1
Zandvoortm. d - E.T.O. b
0-2
Zandvoortm. e - D.C.O. b
2-2
Pupillen:
Rippcrda a - Zandvoortm. a 0-7
R.C.H, b - Zandvoortm. b
2-2
Zandv.m. d - Zandv.m. c
1-5
D.S.S. d - Zandvoortm. e
1-3
H.B.C. c - Zandvoortm. f
3-0
Uitslagen zondag 22 november:
B.V.C. - Zandvoortm. .
0-0
Zandvoortm. 2 - Hollandia 2 2-1
D.C.O. 2 - Zandvoortm. 3
2-2
Zandvoortm. 4 - E.D.O. 5
5-4
Spaarncstad 2 - Zandv.m. 5 2-7
Zandvoortm. 6 - H.F.C. 9
7-0
Renova 6 - Zandvoortm. 8 13-0
Zandvoortm. 9 - E.D.O. 10
4-5
Zandvoortm. 10 - T.Z.B. 6
4-2
Interr. junioren:
Zandvoortm. - Blauw Wit
1-2
Junioren:
Concordia b - Zandvoortm. b 3-3
Zandvoortm. c - O.Gezellen b 7-0
Alliance b - Zandvoortm. e 5-2
Programma zaterdag 28 november:
Aminco - Zandvoortm. 14.45 u.
6. Zandvoortm. 2 - D.E.M. 14.30 u.
Adspiranten:
33. Zandv.m. a - Bloemend, a 15 u.
64. Zandv.m. c - Bloemend, c 15 u.
86. H.Boys b - Zandv.m. d 14.30 u.
105. Zandv.m. f - Renova d 14.30 u.
Pupillen:
148. Zandv.m.b - T.Z.B. a
14 u.
154. Zandv.m. c - Zandv.m. d 14 u.
Programma zondag 29 november:
Ultrajectum - Zandv.m. 14.30 u.
Zandv.m. 2 - Alkmaar 3 14.30 u.
9. Zandv.m.3 - V.S.V. 2 9.45 u.
30. Ripperda 4 - Zandv.m. 4 9.45 u.
74. Sp.vogels 2 - Zandv.m, 5 9.45 u.
80. Zandv.m. 6-N.Vennep 3 12.30 u.
98. E.H.S. 7 - Zandv.m. 7 9.45 u.
115. D.S.S. 8 - Zandvoortm. 8 12 u.
127. H.B.C. 10 - Zandvoortm. 9 12 u.
Interr. junioren:
Zandvoortm. - Vitesso '22 12 u.
Junioren: l
143. Zandv.m.b - T.Y.B.B, c 12,30 u.
156. Zandv.m. d - Haarlem c 9.45 u.

RAADHUISPLEIN l

-

TELEFOON 2820

Geopend van 10-6 uur. 's Maandags gesloten.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Ds. W.Wijma.
19 uur: Ds. W. van Wijk, Haarlem.
HERVORMDE KERK
Dienst in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg.
Zondag a.s. 11 uur: Prof. dr. H.
Berkhof, hoogleraar te Leiden.
Medewerking kerkkoor.
19 uur (in het jeugdhuis):
Ds. W. H. Buijs, Zangdienst.
10.30 uur: Jeugdkapel in het jeugdhuis. Spreker A. J. Weermeijer.
Kapel Woodbrookers, Bentveld.
10.45 uur: Da. W. H. Buijs, vicaris.
PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In do v/eek H.H. Missen te 7,30 en 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.
In de week om 8 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.00 uur: Prof. Dr. J.
Sevenster, N.H. Asdam.
19.30 uur: Huis in de Duinen:
Ds. C. P. Hoekema, Doopsg. Haarlem
(Uitsluitend voor bewoners tehuis).
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Samenkomst in „Pniël", Zuiderstr.3.
Maandag a.s. aanvang 3 uur n.m.
Spr. dhr. J. W. van Zeijl.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

Ondertrouwd:
YPE BRUNE
en
MARIJKE HERBEN
Huwelijksvoltrekking op donderdag
10 december om 14.00 uur in het
Raadhuis to Zandvoort.
Huwelijksinzegening om 15.00 uur
in de Geref. Kerk door Ds. P. J. O.
de Bruijne.
Zandvoort, Westerparkstraat 27.
Haarlem Kruistochtstraat 50.
Receptie van 16 tot 17.30 uur in de
Calvijnzaal naast het -kerkgebouw.
Toekomstig adres:
Zandvoort, van Ostadestraat 18.
Dankbetuiging.
Voor Uw hartelijke bewijzen van
medeleven en deelneming met net
overlijden van onze lieve dochter
ELLY VAN DUYN
betuigen w.j onze oprechte dank.
J. van Duyn.
Zandvoort, 27 november 1964.
Dr. C. A. Gerkestraat 18.

Tot onze diepe droefheid
overleed plotseling, voorzien
van het H. Oliesel, onze lieve
man, vader, behuwd- en
grootvader
PETRUS WILLEBRORDUS
VAN DEN BERG
Echtgenoot van ,
Hubertina Julia Wilhelmina
van, de Weyer
in de leeftijd van 69 jaar.
Uit aller naam:
H. J. W. van den Bergvan-de Weyer.
Zandvoort, 26 november 1964.
Zandvoortselaan 171.
De H. Uitvaartdienst heeft
plaats op zaterdag 28 nov. a.s.
om 10 uur in de parochiekerk
H. Agatha te Zandvoort,
waarna de begrafenis in het
familiegraf aldaar.
Rozenkransgebed vrijdagavond om 7.30 in de kerk.

Brtwchïletfen
Hoestdrohk in +abletvorm.95ct
B« feest of party,
LEFFERTS dranken crb«!
Telef. 2254
Telef. 2150
DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer ,van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
Zwerver 2499).
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. M. Stiphout,
van Lennepweg 57, telefoon 4294.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: J. Hagedoorn, Heemsteedse Dreef 11, Heemstede.
Telefoon (02500) 856C9.
APOTHEKEN:
Van zaterdag 28 november t.fh.
vrijdag 4 december:
na 6.30 uur 's avonds: avond- nachtdienst van 18.30-8 uur en zondagsdienst de Zandvoortse apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.

Begrafenissen

-

Crematie's

Rouwkamer

J AC. KOPER

DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872
Verzekering in Natura
Inlichtingen geheel
vrijblijvend.

Winkelgalerij Thorbeckestraat 5 -

Telef. 3390

BANKETLETTERS
Harten, Hammen enz. Marsepain figuren, eigan
fabrikaat. - DROSTE LETTERS.
Grote sortering LUXE DOZEN BONBONS,
Droste, Ringers, Lindt enz.
Wij bezorgen in Zandvoort en omstreken,
S.v.p. vroegtijdig bestellen.
De zaak die uitsluitend roomboter verwerkt!

11
/t
Tui
n
bouwhuis
9
Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 8 1 7 1 4

Bloembollen!
Bloembollen!
Bloembollen!
Grote voorraad tulpen, hyacinthen, crocussen, narcissen enz.
U vindt bij ons een enorme collectie nuttige en praktische Sint
NICOLAAS GESCHENKEN, o.a. alle tuinbenodigdheden,

Verzorg nu Uw tuin voor de
koude wintermaanden!

Wü leveren U gaarne compost, turf molm en stalmest.
Elke bestelling wprdt met de meeste SPOEP zonder prQaverhoging thuisbezorgd!
wy geven ook Contantze'gels!
Onze nieuwe prijscourant
„Bollen voor huis en tuin" is gratis
verkrijgbaar of wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
Alle soorten vogelzaden.
Honden- en kattenvoer.

Wegens enorm succes handhaving van de
VOORDELIGE WEEKEND-RECLAME BIJ

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

-

TELEFOON 2682

750 GR. SCHOUDERCARBONADE
ƒ4,750 GR. DOORR. OSSELAPPEN
ƒ 3,95
7SO GR. RIBLAPPEN
i
/ 4,95
500 GR. ENTRECôTE
j1!1.'1.
ƒ 4,25
500 GR. VARKENSFILET v.a
ƒ 3,95
250 gr. gekookte worst 95 et.
150 gr. pekelvlees . .
250 gr. leverworst .. .. 80 et.
150 gr. gelard. lever
150 gr. ham
98 et.
. 150 gr. gebr. gehakt
150 gr. pork
100 gr. Leverkaas en! 100 gr. Gebr. Gehakt 98 et.

98 et.
98 et.
68 et.
65 et.

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

Honderden geschenken

bij

„AaBé" 100°/o wollen
KINDERDEKENS
wieg 75x100 ......
ledikant 100x150 . .
WOLLEN DEKENS]
AaBé 150x200 ....
2 pers .......

13,00
26,00

VOOR LEUKE SINT NICOLAAS-SURPRISES :

„BROKMEIER" A° 1896

ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.
Bij contract belangr. kort.

53,50
64,25

Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

Voor al Uw
levensmiddelen:
Levcnsmiddelenbedrijf
P. BAKKENHOVEN
Diaconiehuisstraat 21
Best en niet duur!
TELEF. 2293
Gratis bezorgen
door héél Zand voort!

Vraagt naar onze speciale wjjnaanbiedingen!

Voor eerste kwaliteit
Rund-, Varkens- en
Kalfsvlees is uw adres
SLAGERIJ H.v.ELDIK
Jan Steenstraat Ib
Telef. 2682
Let op onze
weekend-reclames!

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - Tel. 40270

Uw échte bakker is:

Sinterklaas

M. KEUR .
Diaconichuisstraat 36
Telef. 2104

zocht uit voor:

Doe mee ftan onze
gratis prijsvraag

ZWAKSTROOM DEKENS
Erres m. Kema keur 92,50
2 pers. ..._... 110.UO
„S3" Populaire, goede en
veilige ELECTRISCHE
DEKENS
..........
49,50

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

MOEDER:

VADER:

4,50
Nachtkastlampjes
"..... 3,75 Autopechlampen vanaf
Autoverhuur D. F. Pieters
Schemerlamp jes vanaf
7,95 Autoborstel
7,95
Steeds de nieuwste wagens
Electr. broodrooster
17,50 Regenbroeken vanaf
9,75
alle van '63 en 1964.
Volautom. broodrooster
39,75 Phuishave vanaf
46,50
Opeis Kapitan - Rekord
Waarbij de hoofdprijs bestaat uit een complete MEISJES- of
Electrische badkruik
32,50 Remington scheerapparaat ... 49,50
Kadett
Volkswagens
„Dormibella" PLAIDS
JONGENSFIETS naar keuze, merk „Fongers".
Braun scheerapparaat
37,50
Electr. haarföhn Tornado (met
voor auto 140 x 170 21,50 Daf en Chevrolet Impala's
droogkap)
29,50 Bureaulamp vanaf
9,75
VERDER
ZES
WAARDEVOLLE
TROOSTPRIJZEN.
Haarlemmerstraat
2,
voor divan 150x240 31,75
39,50
Electr. haarföhn Philips
39,95 Philips Inphrafil
Tel. 4200 en 3652.
Deze prijzen zijn te zien bij herenkapsalon „Wim Kok", Diaco„ZAALBERG" PLAIDS
Philips haardroogkap
59,50 Tondeuse voor scheerapparaat 7,95
van 100% wol . . . . . . . 45,00
19,95
Standaard voor idem
12,— Electr. messenslijper
niehuisstraat 24. De uitslag wordt bekend gemaakt vrydag 4
Electr. deken, Philips,
Electr. scheerspiegel
14,50
TE KOOP: 2 heteluchtdecember 7 uur, bij groentehal B. Riickert, Diaconiehuisstraat 9
Erres e.a
79,—
kachels, judopak 11. m. Na
waarbij iedereen van harte welkom is.
Electr. koffiezetmachine
98,—
7 uur. Adres ie vern. bur.
Personenweegschaal
19,50
ZOON:
Haal nu nog een deelnemers formulier bij een van deze deelnemers.
van dit blad.
Poncho's
9,90
Kerkplein 8a - Zandvoorl
SINT en PIET kunnen bij
Rolschaatsen
20,50
DOCHTER:
U op bezoek komen als U
Voor een modern en
Driewieler
18,75
Amerikaanse „Cannon"
Mijn
naam
is
waarborg
Wilt
U
eens
een
lekker
Fietstasjes
2,75
zich in verbinding stelt
sportief kapsel
Rijwielen vanaf
89,—
BADDOEKENHockeyklem
2,75
met J. C. van Dam, Hogevoor kwaliteit en lage
stukje KAAS proeven?
Sleeën vanaf
11,95
Hercnhaarvetzorger
6,95 8.90 11,25
Boekleeslampje
5,95 De kleine electriciën
weg 26, of tel. no. 4690.
2,75
prijs!
„WIM KOK"
Dan is het adres Uw
.„Jorzolino" BADSETS
Kunstschaatsen met schoen.... 59,50 Radio bouwdoos
13,50
Diaconiehuisstr. 24
melkhandel
BADDOEK met washandje W O N I N G R U I L
Autoped vanaf
28,50 Zaklantaarn vanaf
1,95
Telef. 3874
BEN RÜCKERT
3,95 4,95 5,95 Aangeb. een in aanbouw
Philips pick-up
89,—
Kilometerteller
12,50
Louis v.d. Mije & Zonen
Heeft U onze
zijnde grote woning in
Tornado boekenrek
9,95
1LAAPKAMERKLEEDJES Zandvoort-Noord.
Diaconiehuisstr. 9
Van Ostadèstraat la
uitgebreide' serie
Gevr.:
Transistorradio met tasje en
parfumerieën en
„Dorma" ,wol , met nylon jen pl.m. 6 kam.-woning in
Telef. 4752
Telef. 2509
antenne
39,75
toiletartikelen al gezien?
Urn' 50x55
14.75 "Sandvoort-Zuid of omgev.
Grote staande leeslamp
29,50
60x110 . : . . ^ . . . 19,75 Telef. 3332.
„Tufton'" KLEEDJES voor
En verder te veel om op te noemen
Huur nu uw wasmachine
bad- en slaapkamer
U
slaagt bij ons altijd voor een cadeau
SPAANSE
LES
vanaf
ƒ
ö,—
per
maand
W
O
N
I
N
G
R
U
I
L
9,80 12,75 16,75
Bert geeft de
ook conversatie
met recht van koop.
Aangeboden te A'dam-Z.:
Ziet onze etalages
Géén vooruitbetaling.
hoogste waarde! vrije bei-étage, bev. 2 gr. door lerares M.O.
„Jorzolino" LAKENSET
VELO - Rivier Vismarkt 3 Lompen 30 et. Kranten en kamers, 3 slaapk., 2 zol- Boul. Paulus Loot 27,
Luxe geborduurd laken
Haarlem, tel. 10117
met gebord. sloop . - 16,75
druk 5 ct.Tapijt en gewatt. derkamors, gr. hal. Huur Tel. 3034.
2 pers. m. 2 slopen 18,90 VELO, Zeestr. 37, tel. 4590 deken 8 et. Bedveren 25 et. ƒ 135,— p.m. Gevraagd te
Voor het bezorgen van het
„Cinderella" LAKENSET"
Metalen: rood koper 200 et. Zandvoorl: Eensgezinswo- Zandvoorts Nieuwsblad
Voor direct gevraagd:
Wondermooi geborduurd
geel koper 135 et., lood 62 ning. Brieven no. 27-11 buGROTE KROCHT 5—7 - TELEFOON 2974
vrijdags na 4 uur kunnen
VERKOOPSTER
et, zink 55 et. Alles p. kg. reau van dit blad.
l pers. 18,90 2 pers. 26,50
in afd. MODE-ART.
zich nog enkele jongelui
POTGIETERSTRAAT 32
MEISJES GEVRAAGD
melden, Zeestraat 57 rd.
GRATIS SPELDJES voor Br. no. 25-11 bur. v.d. blad
TEL. 4376
voor Plastic industrie.
Telefoon 2472.
de jeugd b« al Uw aanWelk MEISJE van de 6e
Korthof, Zuiderstraat 13a.
kopen tot 5 december.
U belt, wij komen!
Idas Hannie Schaftschool,
wil KLEUTER van de TE KOOP: T.V. toestel, gr. ledere vrijdag gekookte en
„Dormibella" DEKENS
kleuterschool
elke dag
bonte en effen kleuren
gebakken mosselen
meenemen? Brieven mevr. iceld, met bijbeh. tafel en.
l persoons
•• • 1
2 pers. bed+ bcdstel. -Tel.
650 grams wollen dekens Williams, De Favaugepl.35 2304.
HERENHANDSCHOENEN voor slechts ƒ4,25. NYLONS 89 et.
Voortreffelijke kwaliteit.
Zeestraat 62 - Telef. 2263
VOOR T.V. en
Vele kleuren en extra
Zojuist aangekomen GLIJBESCHERMERS ! !
T.V.
ANTENNES
JONGEMAN, 23 jr. b.b.h.h.
voordelig.
HET ADRES VOOR U!
met
garantie.
Zoekt
U
een
BABYSIT?
zoekt
vroongclegenheid.
SINT NICOLAAS GESCHENKEN :
150x220.59,75 180x220 69.75
Bel 2472!
Br. no. 2-3 bur. v.d. blad.
Antcnnebouw.
LANGE SUèDE MANTELS
van ƒ,190,- voor ƒ150,J. KERKMAN, Telef. 4307
•BADLAKENS
7/8 SUèDE MANTELS
van /-170,- voor ƒ 130,Echte geschenken voor
Burg. Beeckmanstraat 36.
LOSSE SUèDE EN
SCHOOLTASSEN
vader of zoon 8,90 9,90 14,90
NAPPA KNOPEN.
SINT en PIET
REISTASSEN
. 2 BADDOEKEN-met 2 ,
PORTEFEUILLES
op bezoek? Telef. ,28CO
CLIPPERTASSEN
' WA'SHA'ND'JËS in " grote
PORTEMONNAIES
DIPLOMATENTASSEN
luxe doos 9,90 12,90 14.SO TE KOOP: Leeg te aanLABELS
BOODSCHAPPENTASSEN
DAMES EN KINDER
TIENERTASSEN
„Tiptop" graslinnen lakens vaarden middenstandshuis
PARAPLUIE's
RIJBEWIJSETUI's
150x240 7,45; 180x240 8,95 7 kamers, 2 keukens, 3
toiletten. Alsmede een winSHAWLS
ETUI's VOOR TREIN- EN
Slopen p.p. 4,50
kelhuis met woning.
TRAMABONNEMENTEN
MAILLOTS
„Jorzolino" LAKENS
Makelaar K. C. v.d. Broek
NOORSE SOKKEN
ELLEBOOG- EN
- - .mooi en sterk!
SUèDE EN NAPPA
KNIEBESCHERMERS
150x250 8,90. 180x250 10,65 Brederodestraat 25.
DAMES EN HEREN JASJES
ANKLETS
Slopen p.p. 5,90
NAAIMACHINES
Vanaf zaterdag 28 november t.m. vrjjdag 4 december zyn wij de
Reparatie, taxatie, inruil.
POSTSTRAAT 12
W. Drayerstr. 12, Tel. 3751
gehele dag en 's avonds van 19.30- 21.00 uur geopend.
(t.o. Consultatiebureau)
In het- voorjaar betaalt U,
Kerkplein 8a - Zandvoort als U nu uw wasmachine
of combinatie koopt!
en service
VELO - Rivier Vismarkt 3
„Cleopatra" DIVANBED
Haarlem, tel. 10117
\ Modern geschenk .... 62,50
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
•-POLYETHER MATRAS
Extra voordelig
45,75 WERKSTER GEVRAAGD
Kerkstraat 22 - Telefoon 2126
„GOLDEN CHECK" Luxe 4 ocht. p.w. ƒ2,50 p.u. Tel.
2312
of
brieven
no.
26-1.1
St. Nicolaas bestelt ieder jaar. bij
„AaBé" wollen dekens
Het feest voor groot en klein!
150x220 190x230 220x240 bureau van dit blad.
Bosman!
Doet
U
het
ook!
- 85,75
114,00
137,50
HUUR Philips-TELEVISIE
Zoals: Heerlijke Banketletters, Harten,
'„SOLE MIO" DEKENS
voor / 25,95 per maand,
Kijkt nu reeds uit naar een smaakvol en dank'150x220 200x240 220x240 zonder vooruitbetaling
Hammen, Speculaaspoppen, Borstplaatbaar geschenk! Reserveer vroegtijdig om teleuris
er
een
Bijzonder
goed
99,50
139,00
151,00 maar met recht van koop.
harten. Tevens ruim gesorteerd in
stelling te voorkomen op de 5de december.
adres: Het ónze! Wij komen
Marsepain figuren, Chocolade figuren,
Morgen
al
bij
U
thuis?
Bel
„Inventum"
Droste letters en diverse andere Sint
snel.
En.
wij
laten
alleen
Hier enkele zeer bekende merken van parfum:
dan
vóór
6
uur
020-249767
ZWAKSTROOM DEKENS
Nicolaas artikelen.
Carat en Tosca van 4711; Soir de Paris en Rawarmte achter. Veel warml pers. 98,00; 2 pers. 118,00 en"s avonds 02964 - 18664
mage van Bourjois.
te!
Veilige
warmte!
Van
Het
fijne
komt
toch
van
de
Banketbakker!
„Dreamland"voortreffelijke
Hout- en boardhandel
Esso Petroleum - de haarden hoogst betrouwbare
Mooie DOZEN ZEEP in geschenkverpakking,
ELECTR. DEKEN
olie die schoner, zuiniger
zoals: Morney, Tabac, Soir de Paris, Yardley,
l pers. 78,00; -2 pers. 98,00
4711, Ma j a etc.
en reukloos brandt.
Tot St. Nicolaas bij elke Naast dr. Flieringa
Voor de Heren: Old Spicc, Tabac, Xyrene, Valaankoop GRATIS speldjes. Brederodestraat l
delis, Mennen vpor na het scheren.
Verder mooie sets, bevattende lotion, zeep,
METSELZAND
Wit damast tafellakcns
After Shave en poeder.
PORTLAND CEMENT
met 4 servetten ..
8,95
CARBOLINEUM
Gekleurde ontbytlakens
Ojnze herenserie is uitgebreid met
LOODMENIE
ONYX, VICTOR en TURNIER.
m. 4 vingerdoekjes .. 7,95
IJZERMENIE
Eternieten
DOOSJES ZAKDOEKJES
Kortom voor elk wat wils.
Ziet de etalage's!
BLOEMBAKKEN
Van Lennepweg 5, Tel. 3576
inh. 3 stuks
TUINVAZEN
dames
2,00 en 2,50
RONDE TAPSE
ZANDVOORT
heren
3,50
TAFELPOTEN,
Sneldrogers
Kies uit caüeaux van 75 cent tot 1175,- gulden.
verschillende maten.
2 THEEDOEKEN in luxe
POLYCEL
voor Dames en Heren!
verpakking
3,95
PLAFONDPLAATJES
if ANTIEKE AUTO-TRANSFERS
HALTESTRAAT 14
HEKPALEN
'
TELEFOON 2462
CRETONNE SPREIEN
i( ANTI-VERBLINDINGSSPIEGELS
BOKKEPOOTJES
Polyestervulling
•fr AUTOSPELDJES
KIPPEGAAS
2 pers. m. 2 volants 59,75
ALABASTINE
•k BERMLAMPEN
DONZEN DEKBEDDEN
KUBUSVERF
i
CARELLO SCHIJNWERPERS
(Oberbetten) m.zuiver dons
vragen moderne '
LOODWITPLAMUUR
120 x 200
140 x 200
* CARELLO MISTLAMPEN
KUBUS
- 159,75
179,75
* COUREURS-HANDSCHOENEN
SNELAFBIJTMIDDEL
i( HELMEN
„Schwebeleicht" zuivere
CEKRUSOOT
schapenwol op uw matras
* HOUTEN STUREN
carbolineum
ZATERDAG 28 en ZONDAG 29 NOV. - 8 UUR
onder het laken. Heerlijk
in 15 verschillende
i< KOMPLETE OPVOERSETS
warm.
briljante kleuren
if MANCHETKNOPEN
1 pers. 28,75 en 39,75
U vindt bjj ons een grote keuze!
SCHUURPAPIER
* PAKKETTEN
2 pers. 39,75 en 49,75
RUBBERO1D
ONDERHOUDSMIDDELEN
HOOFDKUSSENS gevuld
Duosteunen
o.a.
GUPA
George Nader - Mario Petri.
*
SLEUTELRINGEN
met heerlijk zachte diolen
Leren wanten
Tassen
KASTPLANKEN
Met ware doodsverachting en grote dapperheid
50 x 60 cm. 60 x 70 cm.
*
STUURHOEZEN
RU wiel verlichting
Regenbroeken
TEGELBOARD
slagen de musketiers er in dé samenzweerders
15,75
19,75
Kinderstoeltjes
Regencapes
ir VERSNELLINGSKNOPPEN
HOEKLAT Parana pine
onschadelijk te maken. In kleuren. Toeg. 14 jr.
Dames rokzadels
Valhelmen
MET AUTOMERK
Halfronde LATTEN.
Buddy seat hoezen
Honderden geschenken bu
Spiegels
LADDERVERHUUR
Windschermen
Voetpompen
ZONDAG 29 NOVEMBER - 2,30 UUR
Zie de etalages bij:
Voor kamerwandeu,
Tankdekjes
,
Km. tellers
lambrizeringen enz,:
Brillen
i
''
Bromfiets duo's
N.V. A U T O B E D R I J F
HOUT O LUX
Kerkplein 8a - Zandvoort
Richard Grcene - Peter Cushing-,
Ziet onze etlages!
U slaagt bij ons altijd!
PARANA PINE
Robin slaags mot landverraders van hoge afVAN YPEREN
Vanaf maandag tot vrijdag
komst. Een badende jonkvrouw werd zijn voortot 10 u, 's avonds geopend. Dagelijks geopend.
Z
A
N
D
V
O
O
R
T
spraak bij 's konings kanselier. Toeg. alle leeft.
Jb. SLAGVELD
In Zandvoort Kerkplein
PARALLELWEG
32
TEL.
2391
Pakveldstraat
21
Telef.
2323
tot 9 uur open,
Telof. winkel: 2963
Privé! 2897
Ook dinsdag geopend.

Firma Schuilenburg

Café Oomstee

«LEBRU»

Onze reclame van deze week is:

VOOR

Banketbakkerij BOSMAN

ZONDER
GRENZEN

Sint Nicolaas

.CENTRUM'

Esso Olie- en Gashandel

Fa. A. KERKMAN & Zn

Win dit jaar
de cadeau-ronde

bij Automobielbedrijf
VAN YPEREN

Moderne tijden

MONOPOLE

Sint Nicolaas
cadeaux!

JAC.

VERSTEEGE & Zn.

Het geheime teken
van^d' Artagnan

V

Het zwaard van Robin Hood

<7êé2550

l

Electro-Radio
Technisch Bureau

RADIO EN TELEVIS!
PHILIPS -

ERRES

Koelkasten - Stofzuigers

- BLAUPUNKT

VOOR ST. NICOLAAS: ELECTR. HUISHOUDELIJKE APPARATEN IN EEN GROTE KEUZE.

J.

&fCTI l
i\C- \J

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914
Betaling desgewenst in overleg

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

ZIET ONZE SHOWROOM

's Zomers buiten,
's winters binnen!
Voor al Uw schilderwerk aan
plafonds, muren, houtwerk
enz.
Uitvoering in kalkmat,
zijdeglans, hoogglans.

Schildersbedrijf

„Ik kijk scherp
naar de prijs...

C. J -PAAP
Burg. Becckmanstraat 33
Telefoon 4755
Ook plastiekverwcrking.
VERF GEEFT FLEUR!

en een

Bij feestklanken:
LEPFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150
<SS,

La Viande

Kleine Krocht l

-

Telefoon 2432

Afslag Varkens- en
Rundvlees

...en let terdege
op de kwaliteit!"

ijsbewuste huisvrouw
*?

f

9

<

^F^T^^iV
§"WAy/\/\ l
Koopjes-kopen is geen kunst. Maar thuiskomen
lf ^PUrJL
H, jY ^^> 9 met de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs...
ah, daar moet je vakbekwaam huisvrouw voor zijn. Met een oog voor voordeel en een neus voor
het fijnste. Wees ook prijsbewust, wees ook kwaliteitsbewust: kom ook naar Albert Heijn!

Ie Kwaliteit Paardenvlces v.a.
MAGERE LAPPEN
per kilo 4,50
DOORR. LAPPEN per 500 gr. 1,98
ÏIOSBÏEF,
per kilo 5,00
GEHAKT
1,SO
POULSX v.a
1,70 - 1,98
W E E K E N D R E K L A
150 gram Ham
!«/. ons PEKELVLEES
....
100 gram VARK. FRICAND.
100 gram GEBR. ROSBIEF
150 gram LEVER
GOUDMERK KOFFIE . . . .

M E
1,05
0,75
0,98
0,93
0,98
1,35

op elk 2e pak of blik

ma Koffie

l potje Uijttewaal appelmoes 39 et.
l potje Uijttewaal
zilveruitjes 85 et.
l pot Uijttewaal
Augurken (zoet-zuur)
1,10

Met Amami Hairspray behoudt uw haar
de natuurlijke soepelheid en zachtheid.
Amami houdt uw kapsel de gehele dag
perfect in model. Dank zij Amami
maakt u van elk kapsel een persoonlijk
succes; u kunt uw haar elk model geven Amami houdt het zo. Luchtig en levend
en met behoud van glans en kleur.
EXTRA VOORDEEL: Bij aankoop
van een bus Amami a ƒ 4.95, krijgt u
ter introductie tijdelijk een reductie van
ƒ 1.-. Zie onderstaande bon.

* De krachtige, bijzonder fijngeurige melange, samengesteld uit de
beste koffiesoorten van Midden-Amerika.

Normale maling F 2e blik
Melitta maling 1?° 2e blik
Koffiebonen
1?° 2e pak

'n Huiselijk gevoel, op 'n
GOED BEKLEDE STOEL!

J. van den Bos
woninginichting
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Groot en klein vinden
VANDERWERFF's
brood FIJN!
Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

Bü feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

Kleuferhrai
Hylons
98 Choc. Repen
Cfeoeleliers
Worsljes
98
5
Bolersiaaf
l Anli-vries
Gelderse Hum ._ 49 Ruiienontdooier lf°
1OO GRAMS

SO GRAMS

Originele

HANAU-hoogtezonnen!
De beste ter wereld!
Reeds van ƒ129,- af!
Vraagt demonstralie!

,

Drogisterij-Parfumerie

Bouwman

^

Gedipl. drogist
Oranjestraat 7 - Telef. 2327

melk,
puur,
extra
bittor

kleuren' Bronze en Slenm
maten Q'/t t/m 11
per paar

COCKTAIL-

Dellcata
kwallteit

19 stuks

Met roomboter en
amandelen... In doos

op glycolbasls
bus

liter

spuitbus 8 oz.

met antl-condonswerldne:

l»In alle zelfbcdienlcESzaken en SuperMarts.

In de P.MC; het nieuwste model

SPORTSCHOOL

„WIM BUCHEL"
TELEFOON 3965
De sportschool voor goed verantwoord, bevoegd en erkend onderwys
JUDO voor kleuters, meisjes en
jongens, dames en heren.
CLUBS voor jiu jitsu, boksen,
conditie oefeningen met gewichten.
DAMESGYMNASTIEK
MASSAGES

De Grillfix is uitgerust met een krachtige infra-rood warmtebron. Grilleren (roosteren) is gezonder, lekkerder, \vanC kostelijke sappen en
•voedingsstoffen blijven bewaard. U bereidt vlees en gevogelte zonder
toevoeging van boter of vet!
Compleet met« draaiend sjpit • vierdelig mix-spit • vleesklemmen. • handgrilleerrooster • ingebouwde tijdschakelaar • instructie- en receptenboekje

Alle lessen in privé- en clubverband
Zaal Hogeweg 42 - Privé Hogeweg 60
Btf feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Normale prijs ƒ4.95

BON
VOOR EEN
GULDEN KORTING
Bij inlevering van deze bon, voorzien van
het zegeltje dat op een bus Amami Hairspray voorkomt, krijgt u ƒ 1.- reductie bij
aankoop van een bus Amami van ƒ4.95.
hier
zegel
plakken

-. **-"i* Bestelnummer 3J5
Vergelijkbare winkelwaaide f. 275,
In elke AH-ivinkel ligt em gratis Grillfix-folder voor u klaar mep gedetailleerde gegevens.

"Wees prijsbewust.. .kom ook naar

Voor

verhuizingen
en transporten
door het gehele land

P. KERKMAN

Albert Heijn
ALLE ARTIKELEN MET AH'S ONVOORWAARDELIJKE KWAUTEITSGARANm

Kostverlorenstr. l - Tel. 3399

§

U weet het nu Wel....
Voor Sint Nic'laas geschenken,
Heus 't allereerst
Aan Botman denken!
SIGARENJVIAGAZIJN DROMMEL
Halteitraat B
Telefoon 2151

Adverteren doet verkopen!

Voor Uw drukwerk;
Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

f
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Vergadering Handelsvereniging

Zandvoortse Groente- en Fruithal
Diaconiehuisstraat 9

Alweer dubbel blank
Zandvoortmeeuwen. heeft het j.l.
zondag in de Bilt weer niet verder
kunnen brengen dan een dubbel
blanke eindstand tegen B.V.C. (5de
op de ranglijst).
En het was waarernpel nog een
uitslag, die de verhouding zeer goed
weergaf, een sportief
spel met
enthousiasme gespeeld,
waarbij
beide partijen elkaar niets toegaven
en voortdurend de balans in evenwicht hielden.
Doelman Vlug liet ditmaal verstele gaan. Onze sympatieke doelverdediger liep begin vorige week tijdens de training een herscnschudding op en werd voor enige tijd uitgesohakeld. Men vond echter voor
hem in B. Molenaar uit het tweede
elftal een vervanger die er evenzeer
wezen mocht. Ook hij verrichtte
deze middag bijzonder goed werk.
Onze beste wensen gaan uit naar
een spoedig en algeheel herstel van
doelverdediger Vlug. We hopen hem
weer spoedig op de grasmat te zien
terugkeren.
,
Intussen verandert er niet veel op
de competitiolijst. Zandvoortmeeuwen nog steeds nummer drie van
onderen, met 6 punten uit 9 wedstrijden (een gewonnen, vier gelijk
en vier verloren). Doch nog altijd
met Celeritudo één wedstrijd minder
gespeeld. We willen nu echter wel
weer eens een overwinning zien. Altijd maar gelijk gaat ook vervelen
en de mogelijkheden daarvoor zijn
mijns inziens aanwezig.
K.
Goodwill-reis van
„Op hoop van zegen"
De Zandvoortso toneelvereniging
„Op hoop van zegen" toog zaterdag
j.l. naar Antwerpen, voor een tegenbezoek aan de Belgische toneelvereniging „De Volksstem" uit Berchem, die enkele weken tevoren te
gast was in Zandvoort in het kader
van de Culturele toneeluitwisseling
België-Nederland, tot stand gebracht
door de NATU en enkele Belgische
toneelbonden.
Tijdens dit bezoek toonden de Belgen zich uitnemende gastheren. Een
grootse ontvangst door 't Gemeentebestuur van Antwerpen had plaats,
waarbij ook de vice-consul voor Nederland in België de heer de. Jongh
aanwezig was. Over en weer werden
hartelijke woorden gesproken en
algemeen werd de hoop uitgesproken
dat deze uitwisseling een begin zou
zijn van een,jaarlijkse traditie.
Des avonds had in Berchem een
toneeluitvoering plaats, waar „Op^
hoop van zegen" met de" opvoering
van het volksstuk: „Ik zeg toch zeker niks" een enorm succes boekte.'
„Op hoop van zegen" heeft met
dit tegenbezoek aan België wel een
bijzonder mooie en nuttige goodwillreis naar onze zuiderburen gemaakt.
Depot:
HOTEL
„DE SCHELP"
Tel. 4781
Taunus, 1964
V.W. en Simca

In hotel Keur aan de Zeestraat
hield de Zandvoortse Handelsvereniging donderdagavond 12 november de najaarsvergadering, waarvoor een zeer grote belangstelling
bestond.
De voorzitter, de heer H. Hildering,
gaf een overzicht over het afgelopen seizoen, dat hij een lang en goed
seizoen noemde, namelijk van mei
tot en met september en een van de
beste der na-oorlogse jaren. Opvallend was daarbij de toename van
gasten van vreemde Nationaliteit,
al hadden ook dit jaar de Duitsers
weer verre de overhand.
De heer Hildering gewaagde er
voorts van, dat het prijzenbeleid
voor enkele raadsleden aanleiding
werd, .hierop aanmerking te maken.
Een en ander werd in de vergadering van „de Hanze", die maandagavond plaats had, reeds uitvoerig besproken, reden waarom de
voorzitter er niet veel meer over
wenste te zeggen. Hij achtte het
echter ongepast, midden in het seizoen een sterk opgeblazen rel te
veroorzaken, waar de pers uit 't gehele land zich meende mee te moeten bemoeien. „Laten we dit geval
maar vergeten" zei spreker, „niet
omdat we bang zijn, want de georganiseerde Zandvoortse Middenstand trekt met getrokken zwaard
op tegen onrecht, maar eenvoudig
omdat het ons niet zint, nog veel
woorden aan deze zaak te verspillen
Dat men er de Zandvoortse Middenstandscentrale niet in kende, nam
spreker de betrokken raadsleden
hoogst kwalijk en hij verzuchtte, te
hopen, dat een dergelijk iets tot
deze ene keer zou beperkt blijven
en stelde tenslotte vast, dat overal
excessen voorkomen en dat Zandvoort over het algemeen niet aan
de hoge kant ligt met zijn prijzen,
óók al, omdat de badplaats zéér
zuinig op zijn gasten is en hen niet
als kippen met gouden eieren ziet.
Nauwer contact met stichting
„Touring Zandvoort".
Met blijdschap maakte de voorzitter vervolgens melding van het
feit, dat het lid der vereniging, de
heer J. A. C. Goos was benoemd tot
lid in het dagelijks bestuur van
stichting' „Touring Zandvoort". •
Spreker achtte dit een zeer verblijdend iets. De samenwerking tussen
Middenstand en Touring, die de
eerste jaren nog al stroef verliep,
werd vooral de laatste jaren van
jaar op jaar steeds prettiger en
de heer Hildering was ervan overtuigd, dat de verkiezing van de heer
Goos in het dagelijks bestuur tot
.een veel nauwere samenwerking
zou gaan leiden, hetgeen spreker
voor beide partijen van het hoogste
belang achtte in het belang van de
badplaats. Hij wekte daarom de
aanwezigen met grote drang op in
zo groot mogelijke getale lid van
„Touring te worden.
Ty'dens de rondvraag haakte de
heer Goos nog even op deze woorden van de voorzitter in, daarvoor
hem dank betuigend en zette daarna
de belangen van een nauw contact met Touring en Handelsvereniging nog eens uiteen, en drong
eveneens aan op inschrijving als
lid. Zijn bezielende woorden hadden
tot gevolg, dat reeds deze zelfde
avond verscheidene aanwezigen aan
zijn oproep gevolg gaven.
Het Saturnespel zag de voorzitter
als een enorme goodwill voor Zandvoort, waarvan de Middenstand zowel direct als indirect zou kunnen
profiteren. De seizoenverlichting
voldeed dit jaar uitstekend. Spreker bepleitte een gezamenlijk optreden en het invoeren van reklame-verlichting, opdat het komende
jaar deze illuminatie nog feeërieker
zou kunnen zijn. Dank bracht spreker tenslotte aan stichting „Touring
Zandvoort" die als de plaatselijke
V.V.V. de seizoen-evenementen verzorgde, die veel vertier brachten en
bracht hulde aan de Gemeenelijke
Reinigingsdienst
voor de wijze,
waarop deze kans had gezien met
een betrekkelijk gering aantal mensen de straten elke morgen weer
van het achtergelaten vuil te reinigen.

BRUTALE INSLUIPING
Een tot nu toe- onbekende dader
heeft begin van deze week een tweetal Zandvoortse winkeliers weten te
benadelen op een tijdstip, dat zij dit
zeker allerminst, hadden verwacht.
Tijdens het
rniddagsluitingsuur,
tussen l en 2 uur wist'hij aan de
achterzijde binnen te komen, waarna
hij een greep deed in de kassa. Een
groentehandelaar in de Haltestraat
miste ruim ƒ 60,-, een collega in de
Schoolstraat werd ƒ 125,- afhandig
gemaakt.
Bij enkele andere winkeliers probeerde de man hetzelfde spelletje,
onder andere bij een radio-handelaar, waar hij toen maar enkele batterijen kocht en bij een slijterij,
waar hij, - zich betrapt wetend wat flesjes bier bestelde. Op de
vraag van de toevallig nog in de
winkel zijnde winkoliers,waarom nij
aan de achterzijde binnenkwam,
Erelid
antwoordde de man te menen, dal
De voorzitter vroeg vervolgens de
tijdens het middagsluitingsuur de
voordeur was gesloten en hij met goedkeuring der vergadering om de
heer P. Schaap wegens zijn langzijn bestellingen haast had.
durige en vele verdiensten voor de
vereniging, tot erelid van de Z.H.V.
AANBESTEDING
te benoemen. Spontaan reageerde
Ten kantore van de Dienst van de vergadering met applaus op dit
Publieke Werken vond de aanbeste- voorstel. De heer Schaap, gevraagd
ding plaats voor de aanleg van een of deze zulk een erelidmaatschap
riolering ten behoeve van het te op
zou stellen, antwoordde
bouwen nieuwe busstation aan het met prijs
een geestige toespraak er bijeindpunt van de bus. De laagste in- zonder
mee vereerd te zijn. Hij meschrijfster was het aannemingsbe- moreerde
onder andere, dat hij 22
drijf G. van Duijn uit Katwijk aan jaar was, toen
hij de eerste vergaZee voor een bedrag van ƒ 26.500—. dering van de Z.H.V.
in hotel DrieDe gunning werd aangehouden.
huizen meemaakte nu ruim 45 jaar
geleden. Haalde vervolgens onder
H O O G WA T E R
veel hilariteit veel oude herinnerinStrand
november
op en vertelde onder meer, dat
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar gen
er niets nieuws onder de zon was,
29 -.- 8.- 12.30 20.30 4.00-10.30 want vroeger werd er ook reeds van
30 1.— 9.- 13.24 21.30 5.00-11.30 prijsopdrijving gesproken. Toen verdecember
kocht men namelijk op het strand
1
1.50 10.— 14.07 22.- 6.00-12.00 een glas melk voor twaalf centen,
2
2.29 10.30 14.45 22.30 6.30-12,30 terwijl een liter bij de melkboer
3
3.05 11.— 15.18 23.- 7.00-13.00 acht centen kostte, welke onthul4
3.41 11.30 15.53 24.- 7.30-13.30 ling van deze veteraan onder de
5
4.17 12.— 16.27 24.30 8.00-14.30 Middenstanders, een daverend geSamengesteld door P.v.d.Mije KCzn. lach veroorzaakte. In de komende

jaarvergadering in januari zal de
heer Schaap als erelid worden geinstalleer d.
Zakengids
Besloten werd tot uitgifte van een
nieuwe zakengids. De oude (eersle)
uitgave werd geheel verbruikt en
was een groot succes. Een gezamenlijke uitgave met de andere Zandvoortse Middenstands- en bedrijfsverenigingen bleek niet mogelijk,
zodat de Z.H.V. tot eigen uitgave
besloot. De penningmeester, de heer
I. Dikker zette uiteen op welke
wijze deze nieuwe gids-uitsluitend
bestemd voor Zandvoorts gebruik
zal worden ingedeeld. De burgemeester zal er een voorwoord m
schrijven, terwijl de nieuwe stedebouwkundige, Ingenieur G. Nix een
overzicht zal samenstellen over de
toekomst van Zandvoort verlucht
met verschillende foto's. De verspreiding zal vroeg in het komende
vó"orjaar plaats vinden. Diverse
suggesties betreffende deze uitgave
door de vergadering naar voren gebracht, zullen door het bestuur nog
nader v/orden overwogen.
Congrescommissie
In de congrescommissie ter voorbcreiding van hot landelijk congres'
van de Koninklijk Nederlandse
Middenstandsbond, dat ter- ere van
het 60 jarig bestaan van de Zandvoortsc afdeling in 1S68 in Zandvoort zal wordon gehouden, werden
benoemd de horen J. J. Pas, E.
Jongsma jr., en F. K. van den Houten met toevoeging van de bestuursloden I. Dikker en D. Petrovitch,
terwijl de voorzitter, de heer H. Hildering adviserend zal optreden.
Actiecomité ontbonden
Het actie-comitié, dat vele jaren
op voortreffelijke wijze de St. Nicolaas-zegeltj es-actie
organiseerde
werd dank gebracht voor het mooie
en moeilijke werk, dat men had verricht. De congres-commissie zal
thans deze taak overnemen. Het
overgebleven saldo (ƒ 600,—) zal
worden gestort in de kas der congrescommissie. Uitvoerig werd erover gesproken, of men dit jaar
voor St. Nicolaas of voor de Kerstdagen nog iets zou kunnen organiseren doch vrij algemeen werd
daarvoor de tijd te kort geacht.
Openstelling winkels
Tijdens de rondvraag deelde de
voorzitter op een vraag mede, dat
de openstelling van de winkels tydens de Sint Nicolaasweek aangepast zal worden aan de landelijke
regeling, dat wil zeggen dat de winkels in Zandvoort in de week van
28 november t.ni. 4 dcember^geopend
zullen mogen zijn tot 9 uur 's avonds
terwijl de verplichte middagsluiting
vervalt.
Jeugdbestuur
Een belangrijk punt werd daarop
aan het eind van de vergadering nog
door de heer J. A. C. Goos naar
voren gebracht, dat onmiddelijk de
volle instemming kreeg van bestuur
en leden en bij invoering uniek zou
zijn in ons land. Deze stelde name-

Tel. 4752

FANTASTISCHE
UEKLAME-AANBIEDING:
Groot pak DIEPVRIES SCHELVIS
(bekend merk)
slechts 69 CENT
Nieuwe oogst SPAANSE SINAASAPPELEN, zonder pit, honingzoet,
12 voor 98 cl.
Honinezoete MANDARIJNEN,
12 voor slechts 98 et.
2 'kilo goudgele
HANDGOUDREINETTEN
98 et.
Onze groenteprijzen zijn scherp
concurrerend! Onze kwaliteit is van
ouds bekend!
DOE MEE MET ONZE FANTASTISCHE SPAARAKTIE!
lijk voor, een. jeugdbestuur te vormen uit kinderen van leden van de
Zandvoortse Handelsvereniging, met
de opdracht een j eugd-afdeling van
Middenstanders te vormen.
De heer Goos wees erop, dat door
regelmatig contact met de jeugdvereniging en de bestaande vereniging
geprofiteerd zou kunnen worden
van de dikwijls heldere en frisse
ideeën, die de jeugdigen over hel
bedrijfsleven
hebben. Bovendien
zou op deze wijze een kern van
leden kunnen worden gevormd, die
straks de taak van de ouderen zou
kunnen overnemen.
Algemeen gevoelde men zeer veel
voor dit voorstel, dat door het bestuur werd overgenomen, waarna
er op de eerstkomende jaarvergadering naderde mededelingen over
zullen volgen.
Nadat de voorzitter tenslotte de
aanwezigen goede zaken had toegewenst voor de komende feestdagen, alsmede een jaarwisseling, die
tot tevredenheid zou stemmen, wanneer 1964 nog eens zou worden
overzien, werd de bijeenkomst door
hem voor gesloten verklaard, toen
het middernachtelijk uur bijna sloeg
(Moest overstaan).
K.

HAMERS
Bij iedere fles afgehaald 25 et.
reductie. Maar denkt U er
om een speldje te vragen?
KOSTVERLORENSTRAAT 34

Zeer mooie collectie
FANTASIEKAARTEN
Sint Nicolaas inpakpapier
(diverse dessins)
Romans en verhalenbundels
van Jan Wolkers
Ruim voorradig:
De Lusthof van Venus
(Pikant en humoristisch)

Grote Krocht 17

-

Telefoon 2231

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

Voor alle
verzekeringen

Openbare bekendmaking.
De Direkteur van de Dienst van
Publieke Werken maakt bekend
dat gedurende de periode van l
december 1964 tot en met 29 januari
1965 het huisvuil wordt opgehaald
van 8 tot 17 uur.
De Directeur van de Dienst
van Publieke werken.
C. H. VOGT.

Een goed begin

'n fotod ing!

en

St. Nicolaastaarten
Onze naam uw waarborg
voor kwaliteit.

RAADHUISPLEIN l
Telefoon 2820

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Schouder Carbonade
750 gr. voor f 3,88
Runderlappen
500 gr. v.a. f 2,75
VOOR DE BOTERHAM:
gr. pekelvlees en 100 gr. pork ..
gr. Ham. en 100 gr. Gek. worst
gr. Haagse leverworst
gr. Gelderse gekookte worst .. ..

Schoolvulpennen, ,
4-kleuren ballpoinls

OOM

Banketletters
Marsepeinfiguren
Speculaaspoppen

150 GRAM GEBR. ROSBIEF

ZO JUIST ONTVANGEN:
KNUTSELPAKKETTEN (3-15 jaar)
POCKETBOEKEN
KUNSTPLATEN
KUNSTKALENDERS
Grote collectie
Kerst- en Nieuwjaarskaarten
(Duits, Eng., Frans en Nederlands)

Boekhandel
J. Sijtsma

U bent gauw jarig!
Koopt dan Uw wijnen en
gedistilleerd bij:

HET ADRES VOOR UW

100
100
200
250

-

ƒ 1,35

95 et.
ƒ 0,98
ƒ 0,75
95 et.

tot ƒ2,50
fotoboekjes
draadontspannor
plakvulpen
flitslampjes
kleinbeeldpatroon
20 opnamen
rolfilm
thermometer
f litscontrolelampj e
maatbeker
ontwikkelschaal
van ƒ2,50 tot ƒ5,zonnekap
negatiefkleurenfilm
6 x 6 en 6 x 9
kleinbeeldpatroon
36 opnamen
dia-opbergdoos
diaraampjes
balhoofd
kamerlampen
flitsenverlengkabel
rolstrijker
diakijker
van ƒ5,- tot ƒ10,foto-album
vergrotingsraam
fotoboek
diakleinbeeldfilm
filters
Chemicaliën
afdrukpapier
fotolamp
doos met oprolbaar
snoer
geluidsband
negatiefalbum
diamagazijn

van ƒ10,- tot ƒ25,eenvoudige camera
paraattas
abonnement op
fotoblad
ontwikkel tank
dia-viewer
flitsapparaat
statief
lamphouders
vergrotingsbord
afstandmcter
boomstatief
pijlaanwijzer
set voor
geluidsbandmontage
van ƒ 25,- tot ƒ 50,eenvoudige camera
6x9, 6x6 of 4x4
projectiescherm
combitas
glansapparaat
belichtingsmeter
voorzctlcns
drukkastjc
van ƒ50,— tot ƒ100,projectietafel
projectiescherm
kleinbeeldcamera
diaprojector
vergrotingsapparaat
electronenflitser
boven ƒ100,—
camera's
automatische
diaprojector
objectieven
bandrecorder
diastuurapparaat

FOTO BAKELS
KERKSTRAAT 29-31 - TEL. 2513

„Jong zijn we maar eenmaal"

Modehuis S. P I L L E R
Kerkstraat 4

- Telef. 3397

Sint Nicolaas Spotkoopjesweek!
Van ons_ GEOSSIERS-BEDRIJF, direct naar U. Wij weten zeer goed, dat in deze lijd
de artikelen in luxe Sint Nicolaas verpakking behoren. Wij hebben er helaas geen tijd
voor. Maar wij willen U guldens, rijksdaalders en zelfs tientjes laten verdienen.
In ons nieuw geopend filiaal Den Haag hadden wij deze week onderstaande aanbieding.
HET HEEFT STORM GELOPEN, terwijl onze zaak in Den Haag gevestigd is temidden
der grote warenhuizen en de allergrootste confeotiefirma's.

Dit moet U toch iets zeggen.
SINT NICOLAAS SPOTKOOPJESWEEK!
Grote z«den vierkante DAMESSHAWLS
HERENSHAWLS zuiver züde met wol
HERENSHAWLS 100% zuiver zijde

Zuiver
Zuiver
Zuiver
Zuiver

ƒ 1,50; 2 voor ƒ 2,50
ƒ 2,50; 2 voor ƒ 4,00
ƒ 3,-; 2 voor ƒ 5,00

wollen PULLOVERS, Ital. imp., voor Dames en Heren van ƒ 31,95 v. ƒ 16,00
wollen PULLOVERS, Ital. imp.,
van / 27,95 voor ƒ 14,—
wollen VESTEN, Ital. import, . .
'. voor ƒ 12,95
wollen YERSEY PAKKEN tot maat 52, NU
ƒ 59,50
Origineel TERLENKA PLOOIROKKEN, nu ƒ 11,95.

Wij ontvingen weer een voorraad

Let op!

Let op!

Let op!

Originele Helanca pantalons f 12,95
alle maten, in 7 modekleuren

Zwarte Kol-truien voor

f 5,95

U moet dus zelf het pakje maken, maar daarom zijn onze prijzen ook onvergelijkelijk.
Vanaf zaterdag de gehele week tot 9 uur geopend. Ook dinsdag de gehele dag geopend.

Modehuis S. P I L L E R
-r

y, - "•

Kerkstraat 4 -.

Heintje Davids bij «Voor Anker»
Het bestuur van de Zandvoortse
bejaardensociëteit „Voor Anker"
was erin geslaagd, mevrouw Henriëtte Davids met een door haar
samengesteld gezelschap te bewegen
een middag te verzorgen voor de
Zandvoortse bejaarden. Dit optreden
had maandagmiddag j.l. plaats in
„Zomerlust" waar het tot een grandioos succes heeft geleid.
Veel stoelen moesten worden bijgeplaatst, want vrijwel geen Zandvoortse bejaarde wilde Heintje
Davids missen. Onder de aanwezigen bevonden zich de wethouder van
Sociale en Culturele zaken, rnevrouw C. Stemler-Tjaden en de directeur van Sociale zaken de heer
B. F. Bersma.

sprak een enthousiast slot en dankwoord en huldigde het gezelschap
met fraaie bloemen. Hij liet de middag besluiten mot het gezameljjk
zingen van het Zandvoortse Volkshed en toen bleek Heintje werkelijk
ontroerd. Bewogen zei ze: „Als ÏK
gezond mag blijven, kom ik graag
nog eens naar Zandvoort terug, want
jullie v/eten hot: Zandvoort heeft
mijn hart gestolen".
Een onvergetelijke mooie middag
heeft „Voor Anker" met deze uitstekend georganiseerde amusementsmiddag de Zandvoortse bejaarden
bereid en wy hopen alleen maar,
dat het naar Zandvoort terug komen
van onze populaire Heintje Davids,
„Zeggen jullie maar, wat ik nog niet al te lang zal duren. Ook de
meer zingen moet", zei de bejaarde, jongeren willen zeker graag nog
doch onvermoeibare aktrice aan het eens van haar kunst genieten. K.
slot van haar optreden, toen de zaal
spontaan overeind rees en haar een
ovatie bracht, waaraan geen einde
Bü feest of party,
leek te komen. „Draaien, altijd maar
LEFFERTS dranken erbü!
draaien" klonk het spontaan uit de
Telef. 2254
Telef. 2150
zaal. „Dat dacht ik wel" zei Heintje
gevat, „daarom heb ik het expres
nog niet gezongen, maar hier komt
het dan" en een luid meezingend ZANDVOORTS V.V.V. DIRECTEUR
bejaardenkoor stemde in met dit een BRACHT VERSLAG UIT
van haar meest populaire liedjes.
De heer J. B. Th. Hugenholtz, diTweemaal ruim- een half uur trad
onze hoogbejaarde mevrouw Hen- recteur van „Touring Zandvoort"
riette Davids op en men stond op- hield in de vergadering van het alnieuw versteld en verbaasd over gemeen bestuur der stichting een
haar stem, die een veertigjarige eer nabeschouwing over het seizoen
zou aandoen. Afgewisseld met gees- 1964. Geconstateerd werd een toetige conference bracht zij vele nemende intensiteit van het bezoek
schlagers uit vroeger jaren, succes- aan de badplaats, waarvan de eerste
sen van haar broer Louis en eigen tekenen al in januari en februari
liedjes uit verschillende revues. Een tot uiting kwamen in het groter
ongekende vitaliteit openbaarde zij aantal schriftelijke verzoeken om
daarbij die niet alleen de ouderen, inlichtingen bij het bureau, namemaar ook de aanwezige jongeren IrJK 2374 tegen 1903 in 1963. Ook de
mondeling en telefonisch verstrekte
verrukte en bekoorde.
Leslie Davies was haar trouwe en informaties waren groter in aantal
vertrouwde begeleider aan de piano, dan in 1963 en meer over het gehele
die met zijn potpourris van bekende jaar verspreid.
schlagers in zijn solistisch optreden
De bijzonder mooie en lange zospontaan tot meezingen wist te be- mer heeft sterk zijn invloed op het
wegen en dan waren daar verder bezoek aan Zandvoort doen gevoe„The Marion Sisters" twee charman- len. Slechts een kleine teruggang
te meisjes met een gitaar, die leuke moest in juli geconstateerd worden.
liedjes zongen en eveneens een Tengevolge van de steeds verder
groot succes boekten.
voortschrijdende
motorisering
De erevoorzitter van ,Voor Anker' was het dagbczoek op de mooie dade heer P. Waterdrinker, tevens de gen, ook in het zeer vroege voorgrote promotor van deze middag, jaar, uitermate groot. Natuurlijk is

>
het nog'steeds ontbreken van behoorlijke toe- en afvoerwegcn hierop van remmende invloed, vooral
in het seizoen. Het mooie weer in
het najaar had tot in de eerste week
van oktober hier en daar nog een
vrij hoge hotelbezetting tot gevolg
en in de*'tweede helft van oktober
verschenen nog steeds Duitse badgasten in Zandvoor L In dit verband
zij nog opgemerkt, flat de aanvragen
(schriftelijk) uit Duitsland talrijker
waren dan in 1963. Het percentage
Duitse badgasten in de hotels en
pensions.» bleef dan ook ruim gehandhaaf d en is zelfs nog u at gestegen. Het.totale aantal overnachtingen kon nog niet vastgesteld worden, doch verwacht mag worden
dat ook dit jaar het miljoen overnachtingen ruimschoots is overschreden..
Voorbereidingen zijn getroffen
voor de nieuwe 4-kleurenfolder (met
24 fraaie foto's) die in 1965 en 1966
in 100.000 exemplaren zal worden
verspreid. Hierbij werd het Zandvoortse Foto-Litho Drommel ingeschakeld waarvan goede resultaten
verwacht mo^en worden. In deze
folder wordt de nadruk gelegd op
de functie van Luftkurort van de
badplaats, ook buiten het zomerseizoen. Van het aanbod van de firma
Drommel om aan Touring Zandvoort
gratis 1500 affiches te schenken, gebaseerd op de omslagfoto van de
nieuwe folder, werd een dankbaar
gebruik gemaakt.
Het gehele seizoen met de steeds
groeiende toeristcnstroom was voor
de directeur aanleiding om ook de
toekomst met vertrouwen tegemoet
te zien, mits de brandende kwesties
van toevoerwegcn en parkeerruimte
een^pplossing^ gaan krijgen.'
Van de logiesinlichtingendienst
(in 1963" aangevat) is in 1964 aanmerkelijk minder gebruik gemaakt.
Voor slechts 73 personen kon logies
gereserveerd worden. Het dagelijks
bestuur van de stichting beraadt
zich over maatregelen om tot een
groter gebruik te komen.
Het algemeen bestuur ging akkoord met een verhoging van contributie van de donateurs die om
zakelijke redenen bij de stichting
zijn aangesloten met ƒ 5,— per jaar.
De begroting voor 1965 werd vastgesteld. Voor kosten van evenemenLen werd geraamd ƒ 6.000,—, voor
folders en ander reklamemateriaal
ƒ'12.000,— en voor bureaukosten en
porti ƒ 6.000,-.

" In „Zomerlust" opende de toneel- we een humorvolle enigszins charlagroep „Sandevoerde" zaterdagavond tanachtige Charlie Oosterhuis *van
het Zandvoortse amateurtoneel-sei- Piet Mudde, een kittig en verleidezoen met een opvoering van het to- lij k dienstmeisje Truus van Yvonne
neelspel: „Jong zijn we maar één- Keiler, die 'kennelijk uit Rotterdam
maal" van Henk Bakker en Chris- afkomstig bleek en een leuk optretien van Bommel-Kouw. Er was den van Ingrid Schuring als len
voor deze uitvoering een flinke be- Arko. Er waren fraaie bloemen voor
langstelling.
de meespelende dames, overhandigd
We meenden dat v stukken, van door regisseur Jos Dröse, die de opHenk Bakker, in de directe na-oor- zet van het gegeven zeer juist bleek
logse jaren bij het amateurtoneel te hebben aangevoeld en in zijn slotzeer geliefd, thans als „hun tijd ge- woord meedeelde, dat Sandevoerde
had hebbende" in de archieven wa- dit jaar het tweede lustrum hérren opgeborgen, maar toch grijpt denkt, ter gelegenheid waarvan de
men er telkens weer naar, misschien tweede opvoering van de groepv m,
wel, omdat de meeste ervan het april a.s. een bijzonder karakter *zal
krijgen. Een gezellig bal met muamateurtoneel zozeer liggen.
„Jong zijn we maar éénmaal" za- ziek van het trio Ed Willians besloot,
gen we, als we ons goed herinneren de avond.
.
. K.
een jaar of vijftien geleden ook
Z.S.V.
„ZANDVOORTMEEUWEN"
,
reeds van de toenmalige toneelvereniging „Phoenix" en dat „Sande- Afd Handbal
voerde" het thans opnieuw uit de Uitslagen zaalhandbal 22 november:
mottenballen haalde, had z'n mee Hr.sen.: Z.M. l - Rapiditas l 8-12
Zandv.m. 2 - Concordia 2 9-12
en z'n tegen, want aan de ene kant
bleek het stuk wel sterk verouderd, Dames sen.: IJmond 2 -'Z.M. 2-4
9-8
anderzijds kon hot toch ook wel Jongens: Zandv.m. - Odin
weer boeien en het publiek bleek Programma zaalhandbal 28 nov.:
over het algemeen deze keuze wel Hr. jun.: Zandv.m. - IJmond l 18 u.
Jongens: Z.M. - IJmond l 16.30 u.
te waarderen.
Ook het gegeven is zo oud als de iMeisjes: Z.M. l - IJmond l 17 u.
- Full Speed 2 - Z.M. 3 „ 16 u.
weg naar Rome en sterk afgestemd Programma
zaalhandbal 29 nov.:
op het sentimentele. De vrouw, die
Jiaar tijdelijk afwezig zijnde man Hr.sen.: Bunkert 3 - Z.M. 2 19.10 u.
bedriegt met een minnaar, de zoon Dames sen.: Z.M. - Rap. 2 18.40 ü.
die dit niet kan verkroppen, in een ,Hr. jun.: Z.M. - Blinkert 18.10 u.
vlaag van woede de minnaar bijna Dames jun.: Z.M. l - Blinkert 2 11 u.
doodschiet, doch eind goed al goed, OPBRENGST COLLECTE /
' ' ,,
want de minnaar, tot inkeer geko- NED. ASTMA FONDS ,.w, '- men, verdwijnt en het leven gaat
De collecte, die door de. Ver.-tot
Steun aan het N.A.F, van" 18. tot 21
verder.
Het kan niet worden ontkend, dat november gehouden werd, heef t" een
„Sandevoerde" er wel wat moeite bedrag opgeleverd van ƒ 1910,—.
mee had, om tot een aanvaardbare Wij willen hierbij allen,.die aan dit
opvoering te komen. Het breed uit- fraaie resultaat meegewerkt hebben,
gesponnen, af en toe wat langdra- hartelijk dankzeggen, en wel. in het
dige gebeuren, vraagt vaart en voor- bijzonder het keurkorps van collecal een innerlijk beleven en het ge- tanten, waarvoor géén moeite te
vaar is o zo groot, dat men in ver- veel was en ook allen die met gulle
vlafcking vervalt, waaraan „Sande- hand gegeven hebben.
voerde" dan ook menigmaal niet
ontkwam. De enige, die volkomen GEDACHTEN EN WENSEN
begreep, waar het om ging en dit op RONDOM EXPOSITIES
De contactcommissie culturele" beovertuigende wijze waar maakte,
was Cor van Poelgeest-Schaap in langen heeft aan burgemeester en
haar kleine rol van de bedrogen wethouders een rapport uitgebracht
echtgenote Nell Arko, die zij op rake van haar bevindingen naar aahleiding van de in de afgelopen zomer
wijze vorm en gestalte gaf.
beeldDirect na haar viel H. Heijerman gehouden tentoonstellingen
op, die een gevoelvolle uitbeelding houwwerken en Oud-Zandvoort.
Ruim 850 personen hebben de
bracht van Hans Mansfeld en veel
begrip toonde voor de mogelijkhe- exposities bezocht, waaronder zich
den, die deze moeilijke rol biedt. Nel ongeveer 150 jongeren én 75 DuitVreugdenhil-Minderhout,
die de sers bevonden en ook waren' er enmoeilijke hoofdrol van de haar echt- tkele Engelse en Franse bezoekers,
genoot bedriegende vrouw Mona" 'die speciale belangstelling toonden
Mansfeld kreeg toebedeeld, wisselde ,voor de expositie beeldhouwwerken."
meermalen bezielend spel af met pe- 'Ditmaal gaven vooral' vele Zand-"
rioden, die kennelijk voor haar te Svoortse flat- en villabewoners blijk
moeilijk waren om te kunnen over- jvan hun belangstelling.^ Voorts „wua-,
tuigen. Haar dochter Els kreeg door jren"er'vele bezoekers uit o.a"_BentAnneke Geerts weinig levensecht- veld, Aerdenhout en' Haarlem, 'alsheid, haar charmante optreden ver- jmede zomergasten, die in Zandvoort
goedde echter .veel. Ook de minnaar ^rertoefden.
Mr. Lex Arko, gebracht door Joop j Bijzondere belangstelling t genoot
Portegies, bevredigde ons niet ge- 'ook het tijdens de tentoonstelling
heel. We zagen deze doorgewinterde in de hal van het Gemeenschapsspeler meermalen veel betere dingen huis opgestelde beeld, dat vroeger
doen. Wim Nijboer speelde de-huis- op de gevel prijkte van het voorvricnd en latere schoonzoon met veel malige Proveniers- of Gasthuis. De
bravour, maar lag het er o.i. af,en commissie meent, dat het beeldje
toe wat te dik op. Tenslotte zagen een goede plaats verdient en dat
het misschien de moeite loont een
onderzoek te doen instellen naar de.
T.Z.B. MIST KANS OP
herkomst, de ouderdom en de ma-"
OVERWINNING
ker, waaromtrent uien tot dusver in
Zondag j.l. was het eerste van het duister tast.
T.Z.B, te gast op het Pim MuliersSamenvattend mag naar het oorsportpark om samen met Alliance, deel der commissie worden gecon- '
'n club met een rijk verleden en een cludeerd, dat beide exposities aan
iets minder gezegend heden te gaan hun doel hebben beantwoord en dat
uitmaken wie de gelukkige bezitter er reden is met dit soort tentoonzou worden van 2 kostbare punten. stellingswerk in deze gemeente
Deze punen zijn echter broederlijk voort te gaan. In enkele slotopmerverdeeld in een uiterst sportieve en kingen vraagt zij zich o.a%. af of het '•
fraaie- wedstrijd, waarin T.Z.B, zich niet beter zou zijn'een expositie inals team in zijn geheel iets hechter de zomermaanden m plaats-"van in--'
toonde doch zijn surplus aan tech- de middaguren, in de morgenurenniok en speliuzicht niet in doel- open te stellen. Vooral 's middags
punten wist uit te drukken.
trekt men bij gunatig weer naar het
Zoals gewoonlijk begonnen we strand!
direct met een aanvalsoffensief, dat
Verder zou h. i. kunnen worden
echter ook ditmaal op niets uitliep, overwogen om een expositie over
daar onze aanvallen verstikten in Oud-Zandvoort ook eens in een
veel te kort gebonden samenspel, ^vroegere of latere periode van het
waarbij nog schromelijk verwaar- jaar te organiseren. In de zomerpe*-''
loosd werd onze vleugelspelers in riode wordt aan een belangrijk deel
het spel te betrekken.
van de Zandvoortse bevolking de
Dit nam echter' niet weg, dat al gelegenheid ontnomen van een derwat T.Z.B, was, zich reeds gereed gelijke expositie kennis te nemen',
maakte om het eerste doelpunt met waarbijl met name wordt gedacht
gejuich te ontvangen, toen de mid- aan hen, die met vakantie" zijn en
denvoor van Alliance aan al deze •hen, die bij het seizoenwerk tietrokverwachtingen radicaal een einde ken zijn, alsook aan de schooljeugd
maakte door een voorzet van links en het onderwijzend personeel.
ineens hard in te kogelen, 1-0.
Als ideaal ziet de commissie daarDit doelpunt deed de aanwezige om het houden van een .tentoonstel- ,-.
supporters de mistige kant om het ling over de historie van Zandvoort.
hart slaan en nog zenuwachtiger om in het voor- of najaar met de behot veld lopen om de spelers op doeling om daardoor het bezoek van .
alle plaatsen met raad en stem bij de eigen bevolking nog .beter ,mote staan.
gelrjk te maken. Geïntersseerderi uit
Het mocht echter voor rust met omliggende gemeenten zullen zeker
meer baten, daar do achterhoede van ook dan komen.,
~_ s
y
Alliance, weliswaar met enig kunst ( ( In de zomerperiode zou een*ëX- "
en vliegwerk, het doel van 'n eerste positie van andere aard gehouden
doorboring wist te vrijwaren. Na kunnen worden, die ook de toerisrust speelde ons team over het ge- ten kan trekken.
'
.- '
heel genomen met iets meer over- -De commissie is ervan overtuigd;
leg en beleid, mot meer fantasie en dat een Zandvoortse Oudheidkamer
durf, wat een serie goed opgebouw- een toeristische attractie van betede aanvallen op hot Alliance doel kenis kan vormen. Dit leert de er- tot gevolg had. Uit een van deze varing, die men elders met een dergoede aanvallen wist H. Castien na gelqke instelling opdoet.
uitstekend voorbereidend werk van
Het gemeentelijk foto-archief „acht
M. Vossen het gelijkmakende doel- zij een waardevol bezit, mede "voor
punt te scoren en daarmee het toch een verdere documentatie van de
wel ruimschoots verdiende compc- Zandvoortse historie. Nog steeds
titiepunt. -Vooral gezien het spel in stellen ingezetenen en personen van
de 2e helft durven wij komende buiten de gemeente materiaal ter
week tegen Spaarnevogels met een beschikking, dat na selectie steeds
gerust hart 1-1 op ons denkbeel- een welkome aanvulling van dit
dige poolformulier in te vullen,
archief betekent.

Twee bijzondere uitgaven
In deze weken, liggend vlak voor '
de komende feestdagen, Sint Nicolaas en Kerstfeest, zou ik graag een
ogenblik Uw aandacht willen vragen voor twee bijzondere uitgaven
op het. gebied, van de literatuur die
dezer dagen verschenen.
De Uitgeverij La Rivière en Voorho'eve te Zwolle zond ons ter kennismaking en bespreking het boek
„Van propeller tot straalturbine",
de' geschiedenis van" de luchtvaart,
geschreven door de ervaren piloot
Rolf- Strehl, tevens luchtvaart] ournalist,-waarvan' de oorspronkelijke
uitgave is verschenen, bij ~'Econ.'
Verlag in Düsseldorf, onder de titel"
„Der Himmel hat keine Grenzen".
Het boek, dat voorzien werd van
een voorwoord van mevrouw S. J.
Plesman-van Eijk, kan met het volste recht een standaardwerk op dit
gebied worden genoemd.' Het is in
een prachtige band" gebonden, telt
bijna 500 bladzijden en is verlucht
met een aantal foto's, in totaal met,
de" tekeningen mee niet minder dan
167.
Ik kan U moeilijk verklaren, hoe
ongewoon spannend dit werk is.
Het boeit U van begin tot einde en
met de grootste moeite komt ge ertoe, het weg te leggen. De eerste_
aarzelende experimenten in «het,
grijze verleden zijn al even lezenswaardig als de verrichtingen van
de supersonische luchtreuzen en de
toekomstvoorspellingen over hetgeen de mensheid 'in de nabije toe-'
komst wellicht'op dit gebied'nog tewachten staat.
" -'
v
Een apart hoofdstuk werd gewijd
aan de Nederlandse geschiedenis van
de luchtvaart, waarin grote aandacht wordt besteed aan lucht-_
vaaftpioniers als Fokker en Plesmpri
en buitengewoon boeiend zijn ook
de' gedeelten,' waarin beschreven
wordt hoe en wanneer pogingen
werden aangewend om los te komen
van de aarde, waarin zeppelins, ballonnen, vliegers en raketten populair en duidelijk in onze belangstelling worden geplaatst. Het boek telt
10 hoofdstukken. De -titels daarvan
wil ik U gaarne even noemen: 1. Op
de vleugelen der fantasie. 2. Van de
gedachte tot de daad (de eerste uitvinders). 3., Pioniers veroveren de
derde dimensie. 4. Het luchtschip.'
5. De zegepraal van het vliegtuig.
6., Geruisloos vliegen. 7. De K.L.M.
8. De oorlog komt uit de lucht. 9.
De sprong over vastelanden en oceanen. 10. .Sneller, .verder, hoger.
Persoonlijk vind ik dit een zeer
belangrijk en' belangwekkend boek.
In onze gemeente, "waar zoveleni
wonen, die bij de luchtvaart be-"
trokken zijn of betrokken zijn ge•we.esj;,,' in ,o;qze' .gemeente, met., het;
siïelheidscarcuit en zijn vele jongeren, die bij deze snelheid telkens.
opnieuw betrokken worden en er,
enthousiast voor zijn, zal dit prachtige standaardwerk zeker veel belangstelling trekken. Het is niet
goedkoop. Het kost namelijk ƒ 19,50,
doch U krijgt er een boek mee in.
huis, dat een bezit betekent voor
het leven en dat U zult lezen en
herlezen, man of vrouw, jong of
oud. U moet het .beslist eens gaan
inzien. Uw plaatselijke boekhandelaren hebben het in voorraad en
voor de komende feestdagen betekent het een werkelijk uniek en
bijzonder waardevol geschenk.
De jeugd op eigen wieken.
Na. „de jeugd vliegt uit" schreef
Jan de Vries het laatste deel van
de trilogie over de familie de Wil
onder de titel „De jeugd op eigen
• wieken". Het verscheen eveneens
bij Uitgeverij La Rivière & Voorhoeve te Zwolle in een prachtige
witte ,band met goud opdruk en telt
ruim,200-bladzijden. Het werd een
boek, dat alom werd verwacht en
dat een prachtige afsluiting vormt 1
van dit familieverhaal over de
familie de Wit. Een oer Hollands
boek dat in deze tijd van veel goedSINX VRAAGT FOTO's
Sint Nicolaas verzoekt bij deze
allen, die tijdens de intocht van dit
jaar, en vroegere jaren foto's hebben gemaakt, hem voor zijn plak-,
boek enige exemplaren te willen
geven. Gaarne _, zenden in gesloten
enveloppe met vermelding van afzender. aan: Secretaris I.C.Z.: A.F.C.
Slegers, Fazantcnstraat 10, die vo>r
verdere doorzending zorgt.
R.K.S.V. „T. Z. B.
Uitslagen zaterdag 21 november:
Adspirantcn:
E.D.O. d - T.Z.B. a
1-7
Schoten c - T.Z.B, b
1-0
T.Z.B c - Kenn.land e
'0-19
T.Z.B, a pup. - Brug a '
0-4
Uitslagen zondag 22 november:
Alliance - T.Z.B. '
"
'1-1
D.S.K. 2 - T.Z.B. 2
3-2
T.Z.B. 3 - Alliance 4
15-1
T.Z.B. 4 - D.I.O. 5
3-1
Zamdv-nieemven 10 - T.Z.B. 6 4-2
T.Z.B. a jun. -_ T.Y.B.B. g
6-2
Programma zaterdag 28 november:
Adspiranten:
H.F.C, f - T.Z.B. b
15.15 u.
T.Z.B. c - D.C.O. d
14.30 u,
Zandv.m..b. pup. - T.Z.B, a 14 u.
Programma zondag 29 november:
Spaarnovogels - T.Z.B.
12 u.
T.Z.B. 2 - H.F.C. 4
12 u.
T.Z.B. 3 - Bloemendaal 7
12 u.
VI. Vogels 5 - T.Z.B. 4
12.30 u.
Spaarnes t ad 5 - T.Z.B. 5
12 u.
H.F.C. g jun, - -T.Z.B. a 14.30 u'.

Begraafplaats
Westerveld
opgericht 1888

koop effectwerk weldadig aandoet.
Reeds met zijn serie-hoorspel, door
de N.C.R.V. uitgebracht, wekte Jan
de Vries veel bewondering, ja zelfs
ontroering. Dit zal niet minder het
geval zijn bij het lezen van dit laatste romantische verhaal, waarin de
meeste kinderen van vader en moeder de Wit hun bestemming hebben
bereikt. U leest erin over de belevemssen van Nel en Kees, die naar
Zuid-Afrika zijn geëmigreerd, waar
Kees het moeilijk krijgt, omdat hij
het voor 'de kleurlingen opneemt.
Annie en Bert, samen werkend in
een boekwinkel, willen, omdat hun
huwelijk kinderloos blijft, een kind
adopteren, maar ook dit gaat niet
zonder veel teleurstellingen. Maartje is getrouwd en houdt een oogje
op Pim als zijn gedrag en plannen
daartoe aanleiding geven en dat gebeurt nog al eens. Het is een kostelijke echt Nederlandse ~ familiegeschiedenis, die eigenlijk in geen
enkel Nederlands gezin zou mogen
ontbreken, omdat het ons als 't
ware een spiegel voorhoudt.
Ook dit boek acht ik een bijzonder welkom geschenk' voor de
komende ' feestdagen. Voor ƒ 6,90
kunt U het verkrijgen bij onze
pla'atselijke boekhandelaren.
La Rivière & Voorhoeve heeft met
de uitgave van deze twee zeer bij.zondere werken de Nederlandse
boekenmarkt wel op een zeer opmerkelijke wijze verrijkt, en — zoals dat altijd het geval is — aan de
verzorging ervan een aandacht be'steed die bewonderenswaardig is. K.

Dit schone stukje
duinnatuur werd onlangs uitgebreid met
nieuw terrein, zodat
weer familiegraven besohllcbaar zijn met nlmmer vervallende grafrechten en al tl) d durend
onderhoud. ,Ult het gehele land kiest men
„Westerveld" als waardlge rustplaats voor
zUn geliefden.
Wij geven U gaarne
alle gewenste inliohtlngen.
N.V. Begraafplaats

„Westerveld"
Driehuis-Velsen .
tel. 02550-8448/8449

Voor een leuk en blijvend

Sint Nicolaas
geschenk
Tips vóór Sint Nicolaas
KAMERTHERMOMETERS
BAROMETERS
HYGROMETERS
BRILETUI's
CURVIMETERS
KOMPASSEN
LEESGLAZEN
LOUPEN
T.V. BRILLEN
VELDKIJKERS
PRISMA KIJKERS
TELESCOOPKIJKERS
TONEELKIJKERS
MICROSCOPEN

WEERHUISJES
HUISHOUDSCHAREN
NAGELSCHAREN •
NAGELTANGEN
NAGELVIJLEN
EELTSCHAAFJES
EELTRASPEN
PINCETTEN
BORDUURSCHAREN
ZAKMESSEN, div. soorten
VLEES- EN KOKSMESSEN
PEDICUUR INSTRUMENTEN
ELECTRISCHE
SCHEERAPPARATEN
Braun - Remington - Philips

Geef iets goeds
OPTIEK

GROTE KROCHT 20 A

is toch betert

Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie-, kolen- en
gashaarden

STAALWAREN

Opticien A. G. Slinger

Taxi 26OO

Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL

-

-

TELEFOON 4395

Leverancier alle ziekenfondsen

Voor al Uw geschenken
naar

W. BLOM

KRUISSTRAAT 6, TEL. 2127

HENGELSPORT- EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN.
REGENKLEDING.
Dames en kinder LAARZEN,
alle maten voorradig.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaarl
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, T*afels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid l
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

Zalen te huur
-o' •>

-' met dansvloer, voor partijen enz.

Hotel „De Schelp"
ZANDVOORT - TEL. 02507 - 4781

Bij 't feest
van fopperij en pret,
behoren staven van banket,
gevulde speculaas en marsepein
of chocoladeletters, groot of klein,
En vrijers dik, bijzonder fraai,
of anders heerlijke taai-taai.
Kiest U een taart voor 't festijn
of speculaas, zo bros en fijn,
strooigoed en chocolafiguur,
volop keus
en niet te duur.
Niet in de stad, op eigen erf:
Op 't GASTHUISPLEIN, bij

v.d. Werff

TELEF. 2129

Voor een fijn en geurig

Sint Nicolaasgeschenk
naar

Parfumerie
VAN DAM
Haltestraat 53 - Telefoon 3449
Grote sortering in luxe coffrets, poederdozen,
parfumerieën, toiletartikelen, byoux enz.
Voor de kinderen: een lekkere Sinterklaasattraktic.

GRATIS
HANGER
handig voor
keuken, kamer
en toilet
bij aankoop van
een grote
spuitbus

m-o-mm
de luchtverfrisser die werkt!

Voor Sint Nicolaas
bieden wij U aan
ROOMBOTERLETTERS
met zuivere amandelspijs
ROOMBOTERSTAAFJES
MARSEPAIN
TAARTEN - HARTEN - HAMMEN
DROSTE EN VERKADE LETTERS
Chocolade en marscpain FIGUREN.
Gaarne vroegtijdig bestellen!

M. J. BALK
HOGEWEG 27 - TELEFOON 2989

2 geuren: dennegeur en boeket
handig • voordelig • vlekkeloos
vraag uw drogist!
N.V. PHILIPS-DUPHAR

Elke fijnproever prefereert:
wijnen en gedistilleerd van

r

-Bar-Slijterij Bernard Lefferts
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

Een echte gezinsauto

KOPER-KOREMAN

C
Horloger
Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

Het adres voor
Sint Nicolaas
JONGENS EN MEISJES HORLOGES
al vanaf ƒ19,50 en ƒ24,—, mét garantie
EEN PRACHTIG ZWITSERS MERKHORLOG-E, vanaf ƒ65,-.
ANKER HORLOGES, 15 steens, al voor ƒ32,50

Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

GROTE
TEKENWEDSTRIJD
voor kinderen van 6-12 jaar
van heden af t.m. 5 december.
GRATIS DEELNAME btf aankoop van ƒ5,-.
Hoofdprijs ƒ10,-; 2de prijs ƒ7,50; 3de prijs ƒ5,-;
4de prijs ƒ2,50; 5 troostprijzen van ƒ l,—.
Grote collectie JUMBO-SPELLEN, PUZZELS,
ROMANS EN KINDERBOEKEN.
Dinsdag de gehele dag geopend en van zaterdag
28 nov. t.m. vrijdag 4 dec. tot des avonds 9 uur.

Koop veilig met garantie!

l

KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prtfs,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ 4795,— tot ƒ 4995,—
* VIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Klokken (ook electrisch), wekkers, kookwekkers, alle soorten horlogebanden.
U koopt bij ons prettig en bovendien bestaat
er allo gelegenheid tot parkeren.

Automobielbedrijf Jac.'Versteege & Zn
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedryfszeker.i
Voor Sint Nicolaas vindt U bij ons een enorme sortering autoACCESSOIRES, o.a. gevaren- driehoeken, pechlampen, luchthoorns, bandenspanningmeters, sleepkabels, spiegels, mistlampen
wasborstels, auto-radio's helder zichtschermen, goedzicht-doeken,
poetsmiddelcn, anti-corosie- middelen, o.a. tectyl, ruitontdooier
en anti-vries.

JUdoBoul. de Favauge 10 - -Zandvoort - Tel. 4364

(/«K Uw fauÜ6$e*>
partijen, verenigings- en kaartavond jes,
beschikken v.dj over een prettige en

gezellige zaal,
•die na voorafgaande afspraak
gratis beschikbaar is.
GROTE DANSVLOER. PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Belt U ons eens en maak een afspraak
ter kennismaking.
PRIMA CONSUMPTIES. NORMALE PRIJZEN.

Ook bij Jicht dat blijft branden,
deuron die openstaan, kortom voor alle
onverwachte nachtelijke gebeurtenissen,
is het een zeker gevoel te weten, dat
iemand U waarschuwt.

Nachtveiligheidsdienst
„ZANDVOORT"
VONDELLAAN 45 - TELEF. 4673
Ook als U met vakantie gaat
kunt U gebruik maken van onze diensten.

De Sint in Zandvoort is weer aangekomen
waarvan de kinderen zolang dromen
Over^ooiers, JurKen en. Rokjes van Draion.
Nachtjaponnetjes van Brushed nylon.
Ik weet dat die kleintjes snakken
naar die mooie snow suits-nylonpakken
Mouselle stretch nylons en Duet
onze 'kindermanteltjes staan mooi en net
en zo tussen de regels door
geeft Notten ook contantzegels hoor.
Een sporttrui voor groot en klein
waar de kinderen weg van zijn
Hé, zei Sint dat is niet gek,
de kinderen zijn dol op een nylon Jack
Sportkousen en Sokken van Schapenwol
daarmee stopt Piet zijn zakken vol
Wioggarnituren met prachtig kant
en nog veel meer voor de luiermand.
En bij die kleine kleuterpasjes
staan schoentjes, maillots en mooie jasjes
Sint zocht iets voor hals en koude handjes
wlollen mutsen, sjaals en-wantjes.
Jq kunt ook je textiel gaan halen
en met voorzorgzegels betalen.
Een collectie truien, vesten van Delana
leuke pyama's voor Dames en Kinderen
van Koala
Sinterklaas keek verder- in zijn boeken
en las nog van Jongens en meisjes.'
i . Helanca Broeken
Hemdjcs en broekjes van Rhovyl met wol
daarvan is iedere moeder vol.
Kom zei Sint laten wij maar gaan
want je kunt hier wel door blijven gaan.
Eén ding nog tenslotte: U slaagt het beste bij

Stationsstraat 2A - Zandvoort - Telef. 2358
's Maandags de gehele dag gesloten!
Wordt ook thuisbezorgd.

van de onvolprezen SABEL-verven, waarmee
GLANSRIJK RESULTAAT ZEKER IS.
Paradijsweg 2 - Telef. 2979
(t.o. POLITIEBUREAU)

TELEFOON 3398

Lamsvacht gevoerde

E. van der Linden

laarsjes

STOFFEERDER
INTERIEUR VERZORGER
Specialist in klassieke meubelstoffering
BREDERODESTR. 30, ZANDVOORT
Telefoon (02507) 4973
Grote collectie VLOERBEDEKKING van ƒ8,50 af

SCHOENHANDEL

SINT NICOLAASSURPRISES
TIMAONDERJURKEN
NYLONKOUSEN
BADHANDDOEKEN
Dames-, Heren- en
kinder PYAMA's

Fa. J. van Duivenboden
HALTESTRAAT 45

Annex reparatie-afdeling

^^^^^•"^^^•^^•^^vfiw^i^M^ ^^^^^^^••••••••••••••r VsgJuS ••^•••^•••B

eet nriéerYviees en betaalrninder
1 kilo RlSLAPPEN

.

6.00

Per 500 gram 3,25

hebben ruime sortering in:

Paradüsweg 2 - Telef. 2979
(t.o. POLITIEBUREAU)

Pantoffels

Kip of wild bestellen
even 2358 bellen!

POELIERSBEDRIJF
CAS VAN BENTEN

Ook U kunt een keus maken uit de sortering

NOTTEN
HALTESTRAAT 59

Braadkuikens
ƒ 2,25 p. */* kg.
Piepkuikens
ƒ 2,25 p. 1/2 kg.
Braadstukken . . . . ƒ 2,50 p. i/s kg.
Soepkippen
ƒ 1,75 p. ifi kg.
Soeppoulet
ƒ 1,75 p. V2 k&.
WILDE EENDEN, vanaf ƒ 3,- p. st.
TALINGEN, vanaf
ƒ 2,- p. st.
POULARDES
Fazanten - Hazen - Duinkonijnen
EIEREN ZO VAN DE BOER:
Grote 10 voor ƒ1,75. Middelsoort 10 stuks ƒ1,45
NU, VERSE KIP AAN 'T SPIT!
Wij maken ook Uw wild en gevogelte schoon.

KEUR WEET WAT VERF IS!

500

gr. Rosbief, staartstuk, entrecôte nu

3.65

500 gr. Lende als ossen haas
3.98
750 gr doorregen Runderlappen 3.98
250 gr; BIEFSTUK botermals 2.39
ISO- gram
ONTBIJTSPEK
79 et.

150 gram
LEVERKAAS
69 et.

150 gram
BERLINER

69 et.

250 gram
GELD. ROOKWORST
99 et.

Ge b r. BURGER

WEEKENDRECLAME
100 gram HAM
100 gr. TONGEWORST 99 et.
WOENSDAG WEER
EXTRA KOOPJES:
500 gr. heerlijk Gehakt 1,50
l kilo RUNDERLAPPEN 4,00
300 gr. STUKJES VLEES 1,50
250 gr. Biefstuk Tartaar 1,50
100 gr. BERLINER0,49
100 gr. PAïUSIEN .... 0,45

!
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Langs de vloedlijn

Zij, die geneigd zijn er alles
maar „uit te flappen" brengen
meer verwijdering dan toenadering.

3 december 1964
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't Heerlijk avondje is gekomen
Weer Intern, scheidsrechter
Onze plaatsgenoot, de heer Wim
Buchel, leider van de sport- en judoschool van die naam, werd opnieuw aangezocht als scheidsrechter
op te treden bij een. belangrijke Inte'rnationale Judo-ontmoeting. Het
betrof hier de open Duitse Judo
kampioenschappen, j.l. zaterdag en
zondag in Bochum gehouden. Wedstrijden, waarin onze landgenoot
Willem Ruska zulke verrassende en
opzienbarende resultaten wist te
bereiken, onder andere tegen Klaus
G-lahn, die in Tokio een bronzen
medalje veroverde.
Voor Wim Buchel betekende de
uitnodiging, tijdens deze wedstrijden als een der arbiters op te treden een wel zeer bijzondere eer,
waarmee wij hem van harte geluk
wensen.
Kunt U hetl volgen?
Reeds enkele jaren horen we over
gemeentelijke plannen tot sanering
van de dorpskern. De gemeente
koopt percelen hier en panden daar,
die nodig zijn om t.z.t. te verdwijnen in verband met de voorgenomen
sanering van het dorpscentrum.
Maar nu ineens wordt er midden
in de Haltestraat, op een punt, dat
gelegen is midden in dit sanerings
• plan, een oud huisje, dat te gammel
was geworden om er tegenaan te
leunen, voor de vloer gegooid en
naar verluidt, zal hier een nieuw
pand verrijzen. Niet dat we iets
' tegen deze vernieuwing hebben, integendeel we vinden het voor de
bewoner van dit winkelpand juist
fijn, maar we vragen ons toch wel
af, of onze generatie de voorgenomen sanering nog wel zal mee-"
maken.
En^aan de. kop van de Zeestraat
h'ebbeh"zè zó maar ineens de hele
boel afgesloten. Klets-boem, een
hek ervoor en een groot bord erop:
„Hier bouwt Zeebad Zandvoort"
(alsof we dat nog niet wisten) en
daarmee is een der belangrijkste
toegangswegen naar ons strand
zonder een enkele voorafgaande
waarschuwing verdwenen. Het zal
wel nodig zijn, maar een beetje raar
is het wel en de burgerij vraagt
zich af, of dit zo blijft, óók het
komende seizoen. Ons inziens terecht. Ligt het niet op de weg van
ons Gemeentebestuur de burgerij in
te lichten of deze weg voor goed
afgesloten blijft en zo niet voor
hoelang dan wel? We leven graag
mee met de opbouw en uitbreiding
van ons dorp maar juist daarom
mogen we toch zeker ook wel een
•klein beetje op de hoogte gehouden
worden van wat er allemaal gebeuren gaa_t. Is het om bouw-technische redenen onmogelijk, door de
Zeestraat aan beide zijden desnoods
smalle toegangspaadjes naar het
strand open te houden? Het omlopen geeft veel ongerief in 't bijzonder straks voor de nieuwe zomergasten. Of is de zaak tegen die
tijd alweer opgelost? Eerlijk gezegd
kunnen we het allemaal moeilijk
volgen. Misschien een onderwerp
orn in het volgende gemeenteblad
eens aan te snijden?
K.

H OO GW A T ER
Strand
december
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
17.— 12.30 9.00-15.00
6 4.50 0.30
7 5.24 1.— 17.35 13.30 9.30-15.30
18.11 14.— 10.00-16.00
8
5.58 1.30
9 6.35 2.- 18.52 14.30 10.30-17.00
10 7.16 3.- 19.38 15.— 11.00-17.30
20.33 16.— 12.00-18.30
11
8.07 3.30
12 9.02 4.30
21.34 17.— 13.00-19.30
Samengesteld door P.v.d.Mvje KCzn.

.WURF-PRAET'

WULMJM
In Zanvert
straks niet
bome

v.d. WURPF:
ken. de maen
meer deur de
schaine.

Morgen is het 5 december
De dag van het feest van
Sint Nicolaas, waarnaar vooral onze kinderen - en laten
we maar eerlijk zijn ook de
ouderen onder ons, met verlangen hebben uitgezien.
Sinterklaasavond is zo'n echt
gcnoegclijke puur Hollandse
feestavond, die we voor geen
geld ter wereld zouden willen missen.
Oorspronkelijk een feestdag
bedoeld voor de kinderen, is
het Sint Nicolaasfeest reeds
vele jaren lang uitgegroeid
tot een echt familie en vriendenfeest, waarvan we bijzonder genieten.
Voor Sinterklaas hebben
we tegenwoordig veel over.
Er zijn nog altijd mensen, die
tevoren verkondigen: „we
doen er niet aan", maar als
het eenmaal zover is, dan
blijkt er van dit voornemen
bitter weinig terecht te komen
En doen we tegenwoordig
met Sinterklaas'niet erg overdadig? Maken we er dikwijls
niet zóveel werk van, dat het
eigenlijk onze draagkracht
teboven gaat? De tijden zijn
wél veranderd, óók in dit opzicht. De veel betere Sociale
voorzieningen
hebben
dat
ook in niet geringe mate in
de hand gewerkt. Hoeveel Sinterklaascadeautjes zullen er bijvoorbeeld tegenwoordig niet gekocht
worden van de kinderbijslag?
Vroeger was dat anders, óók in
Zandvoort. Zo'n kleine 50 jaar geleden toen Zandvoort nog niet de
welvaart kende van het heden en
bezig was, van arm vissersdorp
badplaats te worden, konden de
minder met aardse goederen gezegende inwoners.,- en dat waren er
nog al wat -• maar weinig" aan Sinterklaas 'doen. De datum viel ook al
bijzonder ongelukkig. De haringvissers waren nog op zee. Hun gage
ontvingen ze pas op z'n vroegst half
december en er stonden hoge rekeningen, onder andere bij Maertje de
Ruifel en bij Kees de Laers en verschillende anderen. Het varken was
nog niet in de kuip, ook dat werd
meestal half december en zo was
het eind november voor de meeste
inwoners van onze gemeente de
meest schrale tijd.
Maar toch werd er Sinterklaas
gevierd, vrijwel in elk gezin, zij het
ook op een bescheiden wijze en zonder veel kosten. Reeds dagen tevoren trokken de jongens en meisjes,
met mombakkesen voor en op de
meest vreemde wijze toegetakeld,
gehuld in oude tafelkleden en wat
men maar op de kop kon tikken,
langs de huizen, om centjes te bedelen voor de Suntereklaesaevend.
Het leverde altijd wel wat op. De
avond van 5 december verliep verder in huiselijke kring, ondanks de
zorgen, gezellig en zoveel mogelijk
feestelijk. Voor de kinderen was er
meestal wel wat, want van tevoren
werd voor deze avond indien enigszins mogelijk wat weggelegd en de
morgen, volgend op de 5de december waren de kleinen al vroeg beneden om te zien, wat Sunterklaes
die nacht door zijn Zwarte Pieten
door de schoorsteen had laten
glijden.
Op school was het óók feest.
Daarvoor zorgde elk jaar getrouw
de familie de Favauge. De kinderen
moesten een krant meenemen naar
school en elk van hen kreeg dan
een flinke spcculaaspop. In die tijd
we spreken nu van zo'n kleine vijftig jaar 'geleden - een presentje,
dat bijzonder gewaardeerd werd.
Verder kende men op 6 december
het zogenaamde „smakken". Dat
gebeurde' bij de Zandvoortse bakkers en zo goed als het gehele dorp
liep uit, om eraan mee'te doen. Het
was eigenlijk een soort loterij en
werd dan ook in later'jaren, toen de
loterijwet van kracht werd, verboden. Het was een echt Zandvoorts
gebeuren, dat vele jaren een traditie
was. De bakkers maakten dan
kaartjes met contra-nummers. Deze
kaartjes werden op 6 december verkocht voor vijf centen per stuk en
wanneer er een bepaald aantal verkocht was, (meestal waren dat er
honderd) werd uit een grote bus een
contra-nummer gehaald, waarop dan
de prijs was gevallen. De belangstelling voor dit „smakken" was
enorm. De bakkers konden de grote
toeloop van mensen soms maar
nauwelijks verwerken.
Bakker Sijtsma, toen gevestigd in
de Haltestraat in. het perceel, waarin nu hel „Sporthuis Zandvoort"
gevestigd is, had in dit opzicht de
beste naam, want hij gaf het meeste. Een heel grote speculaaspop, een
krentenbrood, een grote zak krentebollen, enz. enz. Andere bakkeis
hadden als prijzen ook zakken met
koek of diverse andere lekkernijen.
Vanzelfsprekend was hier ook onderlince concurrentie, om de prijzen zo aantrekkelijk
mogelijk te

Telef. 2065

-

Haltestraat 57

- Zandvoort

Serie

1064

48 cm. beeld ƒ 728,-.

59 cm. beeld ƒ 898,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; ia chr.oom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE:

Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis
Grote keuze In Draagbare
Radiotoestellen

doen "zijn. De gehele dag ging dit
„smakken" door, waaraan uitsluitend de ouderen mochten deelnemen
Verder gebeurde er niets tijdens de
Sint Nicolaasdagen. Er was geen intocht, geen school-Sint Nicolaasfeest en de meeste inwoners kenden de goedheiligman alleen maar
van plaatjes in prentenboeken.
Sint Maarten
Anders, was dat op Sint Maarten,
dat op 11 november werd gevierd'
en eigenlijk de inleiding was tot de
Sint Nicolaastijd. Voor het feest van
Sint Maarten gold, dat de wintertijd
was aangebroken. Al het oude
brandbare materiaal werd bewaard
om op de avond van Sint Maarten
te kunnen worden verbrand op het
strand tijdens het ontsteken van
het grote „Sint Maarten-vuur,
waarbij onder het zingen van „Sinterdemaarten wat is het koud, geef
me 'n turrelie of wat hout „vrijwel
het gehele dorp vertegenwoordigd
was.
De jeugd haalde het brandbare
materiaal langs de huizen op, maar
maakte daar al spoedig misbruik
van. Alles wat brandbaar was en
wat ze te pakken konden krijgen,
werd meegenomen. Ze ontzagen zich
zelfs niet, nieuwe manden, de zogenaamde „botten" mee te pikken,
wanneer ze daartoe de kans kregen.
De politie trachtte wel, dit elk jaar
toenemende euvel te bestrijden,
maar wat konden deze mensen uitrichten? Zandvoort had in die jaren
maar drie agenten! Blauwe Wimpie
en een zoon van Leentj e de Tuinman met nog enkele anderen, kwamen zelfs op het idee, natte zakken
te leggen op een schoorsteen van
een huis van een der inwoners.
Toen de bewoners naar buiten kwamen, om te zien wat er aan de hand
was, daar ze binnen bijna stikten
van de rook, drongen ze het achterhuisje binnen en namen daar mee,
.wat maar branden wilde. Andere
inwoners namen afdoende tegenmaatregelen om hun eigendommen
te beschermen. Er was er één, die
op zijn zolder tussen het brandhout
dat daar lag opgeslagen, een vol
tonnetje had geplaatst uit de W.C.
Toen de jongens kwamen om het
een en ander mee te nemen, viel
het tonnetje orn en kregen ze de
niet bepaald naar odeur riekende
inhoud over zich heen. Aan het
strand spoelden ze toen op die koude herfstavond hun kleren uit, maar
thuis zwaaide er wat, omdat vanzelfsprekend de geur nog lang niet
verdwenen was. Zo verliep in grote trekken, in
vroeger jaren de tijd rondom het
Sint Nicolaasfeest. Wanneer we
daarbij vergeleken de vroiyke jeugd
op bijgaande foto, Sinterklaas omringend, gezichten vol blyde verwachting, dan is er de laatste jaren
wel het een en ander ten goede veranderd. Laat ons blü zyn, dat iedereen tegenwoordig, de een wat meer,
de ander wat minder uitbundig, hel
Sint Nicolaasfeest - als echt Hollands feest - kan meevieren. Zij, die
„er niet aan doen" zijn de kniesoren. Zijn ze er eigenlijk nog wel?
Van harte wens ik U allen dit
jaar weer een recht prettig en gezellig Sinterklaasfeest.
K.
SNERTAVOND MICRO-VOETBAL
Op maandag 7 december a.s.
organiseert de Micro-voetbalvereniging „Zandvoort" een snertavond
in Hotel C. Keur. Na afloop van
het snertfestijn zal Sint Nicolaas
de aanwezigen met een bezoek
vereren,

r

ƒ 189.—
~^*-*y
ƒ 99,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Grot* keuze praktische en nuttige St. Nicolaas geschenken.
Ziet de etalage!

2e Advent
Het iiieuwsts hotel a,an da kust
Boulevard Paulus Loot l, Tal. 4941

Zie Uw Koning .komt tot U,
Zachtmoedig.
Stichting „Oecumenisch
Contact" - Zandvoort.

V

In de Hotel Bar
en Indonesische zaal
entertainment
WIM LANDMAN
aan de vleugel.
'

J

Dranken bestellen?
Brokmeier bellen!

Geopend:
's Zondags van 3-7 en 8-2.30 u.
Overige dagen van 5-2 uur.

Iedere vrydagavond: „SATURNE-SURPRISE".
Vrijdagsavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,50 incl. bol.

en s.v.p. gaarne tijdig
voor St. Nicolaas avond.

Taxi 26OO

De
Veenendaalse

is tóch beter!

Radiatoren en
Plintverwarmfng
,TECHNISCH WERK'

Haltestraat 55 - Telef. 2839

Thorbeckestraat 19, tel. 3270

1e keus NAADLOZE
NYLONS, mt. 8V«-11

Bar-Cabaret-Dancing

CARAHELLA

98 et.

Stationsplein - Zandvoort

Alleenverkoop in Zandvoort
van Hollandia ondcrklcding.

Dansen!
Programma maand ,decernber
De weekeinden, Kerstdagen
en Oudejaarsnacht
Het bekende Televisie-,
Dans- en Showorkest

The 5 Atomic's
m.m.v. de populaire
Radio- en T.V. vocalist

Ronny Watty

v

VOOR

TAPEFLEX
;

INTERIEUR VERZORGING
FIRMA

U kunt toch ook rekenen en
vereelijkcn !

L. Balledux & Zn,

20% KORTING
op alle
stoomgoederen

Haltestraat 27-29
Telefoon 2596 - 3759

mits crbracht en gehaaid l)ij
CHEM. WASSERIJ en

Beter slaagt
U bij

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL,. 2653
Ook voor stoppagc

f

t

Stationsplein 15 - Telef. 3346

HOTEL 80UWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOOKT
Het gehele jaar geopend

voor:
BANKSTELLEN
HUISKAMERS

Zaterdag 5 en zondag 6
december, elke avond 8.30 u.
het gevierds orkest:

The Bouncers
o.l.v. Koos v.d. Heeft.

de nieuwste.

SLAAPKAMERS
SLAAPBANKEN
EETHOEKEN
BERGMEUBELEN

etc.
In ons internationale cabaret
en vartété-programma:

Olivia
Herfst en wintermodellen '64-'65
SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214

Maandags gesloten.

Danseres

Moretti and partner
Illusionists
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

vhèreirhaar>yerzorger

Dlaooulehulsslraat 24 - Telef. 3874

Hongaarse Goulash f 5,5O
Rijst en doperwten
ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

AMANDA BALKE
Voetkundige
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Pedicura - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via telef. 2943
Behandeling bij U aan huis

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3C52.
WOONRUIMTE gevraagd
door jong echtpaar. Br:
K. Vlug, Van Eedenstraat
18, Haarlem.
TE KOOP: z g.a.n kinderwagen en damesfiets.
Brederodestraat 74
In het voorjaar betaalt U,
als U nu uw wasmachine
of combinatie koopt!
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
NAAIMACHINES

Reparatie, taxatie, inruil.
W. Draijerstr. 12, Tel. 3751
Echtpaar z.k., ingez. van
Zandvoort, zoekt WOONruimte m. keuk. in Zandvoort. Br. no. 2-12 bureau
van dit blad.
TE KOOP: Austin Cambridge, zeer goede zuinige
auto in prima staat. Billijke prijs. Haarl.str. 16.
HUUR Philips-TELEVISIE
voor / 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767
en 's avonds 02964 - 18664
Jongeman 21 jr., b.b.h.h.,
zoekt KOSTHUIS. Br. no.
4-12 bureau van dit blad.
TE KOOP: HERENFIETS
merk Loco-Star, z g.a.n.
Halve prijs. Hogsweg 3.

TE HUUR AANGEBODEN
Kleine kantoorruimte, n.
bouw, of atelier etc. (dagverbl.) Centr. dorp. Br. m.
omschr. w.v.h.m.d. no. 112 bureau van dit blad.

Sint Nicolaas
Het feest voor groot en klein!

SPAANSE LES

ook conversatie
door lerares M.O.
Boulevard Paulus Loot 27,
Telef. 3034.
Huur nu uw wasmachine
vanaf ƒ 9,— per maand
met recht van koop.
Géén vooruitbetaling.
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
Welk MEISJE van de 6e
klas Hannie Schaftschool,
wil KLEUTER van de
kleuterschool tegen vergoeding elke dag meenemen? Brieven mevrouw
Williams, De Favaugepl.35

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ctTapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32

Kijkt nu reeds uit naar een smaakvol en dankbaar geschenk! Beserveer vroegtijdig om teleurstelling te voorkomen op de 5de december.
Hier enkele zeer bekende merken van parfum:
Carat en Tosca van 4711; Soir de Paris en Ramage van Bourjois.
Mooie DOZEN ZEEP in geschenkverpakking,
zoals: Morney, Tabac, Soir de Paris, Yardley,
4711, Maja etc.
Voor de Heren: Old Spico, Tabac, Xyrene, Valdelis, Mennen voor na het scheren.
Verder mooie sets, bevattende lotion, zeep,
After Shave en poeder.
Onze herenserie is uitgebreid met
ONYX, VICTOR en TURNIER.
Kortom voor elk wat wils. Ziet de etalage's!

voor Dames en Heren!
HALTESTRAAT 14

WASMACrilNEFABRIEK
heelt gloednieuwe wasspoel-di oogccmbJnaües
met lichte emaillc beschadigmg \ jn ; 598,- voor
ƒ398.- of f5,- pei week
Schrift, gar Gratis l week
op proef. Vraagt folder
Wcera, Koitenbos 50, Den
Haag. Tel. 070 - 33.28.29.

Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!
ledeie vnjdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee
Zeestraat 62 - Telef. 2263
MEISJES GEVRAAGD
voor Plastic industrie.
Korthof, Zuiderstraat 13a.

TELEFOON 2462

Wilt U graag iemand verwennen?
Dan even vlug naar Botman rennen!
Het adres waar U altijd slaagt,
Als de Sint om rookgerei vraagt!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

TEL. 4376
U belt, wij komen!

S dec. a.s.
is onze zaak
om 5 uur

gesloten
Vleeshouwerij
J* J. Spiers
Haltestraat 30

VOOR trw

2de PROGRAMMA
Geheel verzorgd.
Antennebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.
GEVR.: Hulp m de huish.
voor enkele dagen i.d. week
Br. no. 3-12 bur. v.d. blad
Te koop: V.W. '61 (schadewagen) t.e.a.b. Sehoolstr. 6
TE KOOP GEVRAAGD:
WINKELPAND,
alleen
Haltcstraat of Kerkstraat.
Br. no. 5-12 bur. v.d. blad.

Morgen is het

Sint Nicolaas
Hebt U al een van onze -leuk
OPGEMAAKTE
BLOEMSTUKJES
besteld?
Ook een mooie KAMERPLANT is een altijd welkom
geschenk.

Bloemeohuis A.H.V.d. Mey
Eoul. de Favauge 10 - -Zandvoort - Tel. 4364

(Akte Uw

fautofie*

partijen, verenigings- en kaartavondjes,
beschikken vaj over een prettige en

HALTESTRAAT 65
„TELEFOON 2060
Elke dag verse bloeman!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening:, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

gezellige zaal,
die na voorafgaande afspraak
gratis beschikbaar is.
GROTE DANSVLOER. PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Belt U ons eens en maak een afspraak
ter kennismaking.
PRIMA CONSUMPTIES. NORMALE PRIJZEN.

Een hartige hap
is altijd welkom
Ook op Sint Nicolaasavond.
Wij vragen daarom Uw speciale aandacht
voor onze
rauwe rookworst
50 et. per 100 gram
leverworst
30 et. per 100 gram
gekookte worst
44 et. per 100 gram
Slagerg D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees..
Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.

Slagerij D. BOON

Vishandel Kerkman & Loos
HALTESTRAAT 16 - TELEF. 2473

Een hartige hap
hoort erbij op
Sint Nicolaasavond!
Wij leveren U gaarne: uitgusncden paling en gerookte
zalm. Alle soorten gerookte
en gebakken vis. Verse garnalen, mosselen, zoute en
zure haring enz. enz.
Gebakken vis gaarne tijdig bestellen!

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER
Specialist in klassieke meubelstoffering
BREDERODESTR. 30, ZANDVOORT
Telefoon (02507) 4973
Grote collectie VLOERBEDEKKING van ƒ8,50 af

SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. £.
Zandvoorts enige volledige
rijschool
N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.
BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

RAADHUISPLEIN l

Cafë-Restaurant

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et.; kranten 8 et.; plat* karton 4 et.;
tijdsrhr. 7 et.; tapijt7ct.;gonje en gewatt. deken
10 et.: bedvulling 7 et.; bedveren 25 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2.10 et,;
geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.;
lood en zink 70 et. per kg.
Oude 'geysers van ƒ 5,- tot /15,- per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
WU z\jn elke dinsdag In Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (btf
geen gehoor Zandvoort: 3763) Haarlem

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Alyda Tiny, d.v. W. G.
Hollander en M. E. Ooteman.
Marja, d.v. F. Okkema en J. G.
Bos.
Geboren buiten de gemeente:
Guy Pierre, z.v. J. P. van Son en
B. S. van Laar.
Ondertrouwd: J. A. Keesman en Tr.
Molenaar. S. Sebregts en J. M.
Leipoldt. A. de la Court en J. van
Oostveen. J. M. Fransen en C. M.
Suijkerbuijk. Th. C. Schouten en
M. R. Aronds.
Gehuwd: J. Buising en J. Gouweloos. W. J. J. Nederkoorn en P.
C. J. M. de Zwart.
Overleden: Johannes H. Vermeer,
69 jr. geh. m. G. B. t' Hart. Adrianus Kol, 85 jr., geh. gew. m. E.
Sleeking. Petrus W. van den Berg,
69 jr., geh. m. H. J. W. van de
Weyer.
Bjj feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150
KERSTMIDDAG
Verzorgd door de afdeling Zandvoort van het Nederlandsche Roode
Kruis voor lang bedlegerige pa tienten en minder validen.
Evenals het vorig jaar is de afdeling Zandvoort van het Nederlandsche Roode Kruis bezig een
Kerstmiddag te verzorgen, speciaal
voor die ingezetenen, welke lang
bedlegerig of moeilijk in staat zijn
een Kerst-herdenking in groot verband of Kerstdienst bij te wonen.
De Zeer Eerwaarde Heer Pastoor
Cleophas heeft hiertoe het Patronaatsgebouw van de R.K. Parochie
welwillend ter beschikking gesteld.
Het bestuur van de afdeling nodigt hen die menen hiervoor in aanmerking te komen vriendelijk uit,
zich zo spoedig mogelijk te wenden
tot hun huisarts, tot de betreffende
Wijkzustcr, of tot het secretariaat
Oranjestraat 12, telef. 2470.
De middag is vastgesteld op woensdag 23 december a.s. en zal om plm.
14.30 uur aanvangen. De Kerstherdenking zal v/orden geleid door de
Zeer Eerwaarde Heer Pastoor Cleophas, die inmiddels eveneens contact heeft opgenomen met de Zeer
Eerwaarde Heer Ds. de Ru van de
Ned. Herv. gemeente, de Zeer Eerwaarde Mej. Ds. Buys, eveneens van
de Ned. Herv. gemeente, de Zeer
Eerwaarde Heer Ds. de Bruyne van
de Gereformeerde Kerk en het
bestuur van de Ned. Protestanten
Bond ter plaatse. Dit contact is
bedoeld alle Kerkgenootschappen
bij deze Kerstherdenking in te
schakelen.
Het Roode Kruis zal met ambulance-auto's de bedlegerige patiënten, vervoeren, terwijl de minder va,Iiden met personenauto's zullen
'worden vervoerd.
Het Roode Kruis doet een beroep
op auto-bezitters, die op deze middag hun medewerking zouden willen verlenen, om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Zij worden verzocht zich hiertoe
zo spoedig mogeijk te willen aanmelden bjj de secretaris van het
Roode Kruis de Heer H. de Jong,
Oranjestraat 12, telefoon 2470.
namens het bestuur,
Joh. C Jung, voorzitter

VOOR BABY'S HU l DJ E

-

TELEFOON 2820

Geopend van 10-6 uur. 's Maandags gesloten.

Op maandag 21 december
hopen onze geliefde ouders
' J. F. VAN DER MIJE
en
,
N. v.d. MIJE-KERKMAN
de dag te herdenken, dat zij
vóór 25 jaar in het huwelijk
v/erden verbonden.
<
Dat zij nog lang voor ons
gespaard mogen blijven, is de
wens van hun dankbare
kinderen.
Zandvoort, 4 december 1964.
Koningstraat 10. • ,
Gelegenheid tot feliciteren
dinsdag 15 december van
15-18 uur in Hotel Interlaken,
Van Speykstr. 20, Zandvoort.
°oooooeooooooo«00000000000000000000000000°

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9^17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58. - TEL. 4166
Btf feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KBRK
Zondag a.s. 9.30 en 19.00 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne
HERVORMDE KERK
Dienst in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg-,
Zondag a.s. 11 uur: Ds. C. de Ru
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: Ds. C. de Ru.
10.30 uur: Jeugdkapel in'het jeugdhuis. Spreker D. Hoekendijk.
PAROCHIE H. AGATHA
H,H. Missen op zondag 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de v/eek H.H. Missen te 7.30 en- 9 uur.
Bü kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.
In de week om 8 uur.
' .
NED. PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. L. Ruitenberg, N. H. Den Haag.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBÖND
Samenkomst in „Pniël", Zuiderstr.3.
Maandag a.s. aanvang 3 uur n.m.
Spreker H. Veldkamp
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappelijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.

vérkouden

Depot:
HOTEL
„DE SCHELP"
Tel. 4781
Taunus, 1964
iveyourself V.W. en Simca

DAMPO
RAADSVERGADERING
De eerstvolgende openbare '<vergadering van de raad van de gemeente Zandvoort is vastgesteld op
dinsdag 15 december des avonds
te acht uur.

De Veenendaalse
voor Uw

Sint Nicolaas cadeaux
ZIET DE ETALAGE's!

Een barometer
of een briletui
Een gewaardeerd Sint Nicolaas geschenk!

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5
Erkend fondsleverancier
Op monturen
Glazen op doktersvoorschrift
vastgestelde vergoeding.
geheel zonder kosten.
DOKTERSDIENST
Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
Zwerver 2499).
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster S. M. de Wilde,
, Zeestraat 67, telefoon 2720.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: J. Westerman, Hartenlustlaan 7, Bloemendaal, telefoon
(02500) 51555.
APOTHEKEN:
Van zaterdag 5 t.m. vrijdag 11 dec.
na 6.30 uur 's avonds: avond- nachtdienst van 18.30-8 uur en zondagsdienst de Zeestraat apotheek, Zeestraat 71, telefoon 3073.
BU feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150
SPORTSCHOOL

„WIM BUCHEL"
TELEFOON 3965
De sportschool voor goed verantwoord, bevoegd en erkend onderwas
JUDO voor kleuters, meisjes en
jongens, dames en heren.
CLUBS voor jiu jitsu, boksen,
conditie oefeningen met gewichten.
DAMESGYMNASTIEK
MASSAGES
Alle lessen in privé- en clubverband
Zaal Hogeweg 42 - Privé Hogeweg 60

Voor een leuk en blijvend

Sint Nicolaas
geschenk
Tips voor Sint Nicolaas
KAMERTHERMOMETERS
BAROMETERS
HYGROMETERS
BRILETUI's
CURVIMETERS
KOMPASSEN
LEESGLAZEN
LOUPEN
T.V. BRILLEN
VELDKIJKERS
PRISMA KIJKERS
TELESCOOPKIJKERS
TONEELKIJKERS
MICROSCOPEN

WEERHUISJES
HUISHOUDSCHAREN
NAGELSCHAREN
NAGELTANGEN
NAGEL VIJLEN
EELTSCHAAFJES
EELTRASPEN
PINCETTEN
s
BORDUURSCHAREN
ZAKMESSEN, div. soorten
VLEES- EN KOKSMESSEN
PEDICUUR INSTRUMENTEN
ELECTRISCHE
SCHEERAPPARATEN
Braun - Remington - Philips

Geef iets goeds
OPTIEK - STAALWAREN

Opticien A. G. Slinger

Voor al Uw geschenken
naar
W. BLOM
KRUISSTRAAT 6, TEL. 2127
HENGELSPORT- EN HUISHOTJDELIJKE ARTIKELEN.
REGENKLEDING.
Dames en kinder LAARZEN,
maten voorradig.

GROTE KROCHT 20 A - TELEFOON 4395
Leverancier alle ziekenfondsen

Autofinanciering
Assurantie en financieringskantoor

J. F. FOLKERS
_ _ .
. .„
Dr. Schaepmanstraat l
Tel. 4580 - b.g.g. 3283

Speciaal voor Uw

auio.t motor. en

bromfietsverzekering

VOOR LEUKE SINT NICOLAAS-SURPRISES :

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896

ZANDVOORT
Halteitraat 50 - Tel. 02507 - 2002

Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

HEEMSTEDE/AERDEN HOUT

Vraagt naar onze speciale wynoanbiedingen!

Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

-•---«-^HH^ff^fi^f/^ ^^^••^•HHM^HIHHi^HH ^J^VX •••^••KHI

eetméerwlees en betaalrninder
WEEKENDRECLAME
100 gram Ham en
100 gram Saks
79 ;t.
WOENSDAG WEER
EXTRA KOOPJES:
500 gr. heerlijk Gehakt 1,50
l kilo RUNDERLAPPEN 4,00
300 gr. STUKJES VLEES 1,50
250 gr. Biefstuk Tartaar 1,50
100 gr. Boterhamworst 0,35
100 gr. Leverworst
0,29

1 kilo RIBLAPPEN . . . . 6.00
Per 500 gram 3,25

500

,

"• PI

h

^SSEr

gr. Rosbief, staartstuk, entrecôte nu 3.65

500 gr. Lende als ossenhaas 3.98
Varkenskarbonade
2,49 - 2,98 - 3,19
250 gr. BIEFSTUK botermals 2.39

GRATIS
HANGER

Gebr. BURGER

handig voor
keuken, kamer
en toilet

Een echte gezinsauto

150 gram
ONTBIJTSPEK
79 et.

l

bij aankoop van
een grote
spuitbus

150 gram
LEVERKAAS
69 et.

150 gram
BERLINER
69 cl.

250 gram
j
GELD. ROOKWORST
99 et.

HALTESTRAAT 3

Een goed begin

'n fümding!
2,50

'•o-Mam

de luchtverfrisser die werkt!

2 geuren: dennegeur en boeket
handig .• voordelig • vlekkeloos
vraag uw drogist!

tot
smalMmboekje
draadontspanner
flesje filmkit
zonnekap
blaaskwast]e
flesje filmcleaner
borstel voor
het reinigen van
de filmprojector
van 2,50 tot 5,-

HET RASPAARD .VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prijs,
die ver beneden deze klasse ligt, n.I. van ƒ 4795,— tot f 4995,—.
!
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók CJ zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Automobielbedrijf Jac. Verstëëgé&Zn

van 5 f -'tot IU0-

Pakveldstraat 21 - - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrljfszeker.

smalfilm
doos met
oprolbaar snoer
filters
voorzetlens
filmlamp
klemreflector
voor filmlamp
geluidsband
grammofoonplaat
met geluiden

Voor Sint Nicolaas vindt U bij ons een enorme sortering autoACCESSOIRES, o.a. gevaren-driehoeken, pechlampen, luchthoorns, bandenspanningmeters, sleepkabels, spiegels, mistlampen
wasborstels, auto-radio's helder zichtschermen, goedzicht-doeken,
poetsmiddelcn, anti-corosie-middelen, o.a. tcctyl, ruitontdooier
en anti-vries.

N.V. PHILIPS-DUPHAR

filmspoel in doos
antikabcl vloeistof
pakje tapelas
filmlamp 250 Watt
titel-letters
balhoofd

10,- «ot 25,abonnement op
smalfilmblad
statief
kinokop
kleurenfilm
lamphouders
titelapparaat
voor smalfilm
filmplakpers
afstandsmeter
combitas
omrollers
8 mm tekenfilms
montageset
voor geluidsband
van 25,«iot 50,-

proj cctiescherm
belichtingsmeter
relieftitel-letters
van 50,-tot100|-

projectietafel
filmstatief
projectiescherm
op statief
viewer voor smalfilm
filmlamp
(jodium-type)
eenvoudige
filmcamera
boven 100,-

C

«LEBRU»

Horloger
Kostverlorenstraat 68 -

HET ADRES VOOR U!

Telef. 2071

Het adres voor
Sint Nicolaas
JONGENS EN MEISJES HORLOGES
al vanaf ƒ19,50 en ƒ24,-, mét garantie <
EEN PRACHTIG ZWITSERS MERKHORLOGE, vanaf ƒ65,-.
ANKER HORLOGES, 15 steens, al voor ƒ32,50

Koop veilig met garantie!
Klokken (ook electriscb), wekkers, kookwek1
kers, alle soorten horlogebanden.
U koopt bij ons prettig en bovendien bestaat
er alle gelegenheid tot parkeren.

VLEESHOUWER!!

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

Onze reclame van deze week is:
HERENHANDSCHOENEN voor slechts ƒ4,25. NYLONS 89 et.
Zojuist aangekomen GLIJBESCHERMERS ! *.
SINT NICOLAAS GESCHENKEN :
LANGE SUèDE MANTELS
van ƒ190,- voor ƒ150,7/8 SUèDE MANTELS
van ƒ 170,- voor ƒ 130,LOSSE SUèDE EN
SCHOOLTASSEN
NAPPA KNOPEN.
REISTASSEN
CLIPPERTASSEN
PORTEFEUILLES
DIPLOMATENTASSEN
PORTEMONNAIES
BOODSCHAPPENTASSEN
LABELS
DAMES EN KINDER
TIENERTASSEN
PARAPLUIE's
RIJBEWIJSETUI's
ETUI's VOOR TREIN- EN
SHAWLS
TRAMABONNEMENTEN
MAILLOTS
NOORSE SOKKEN
ELLEBOOG- EN
SUèDE EN NAPPA
KNIEBESCHERMERS
DAMES EN HEREN JASJES
ANKLETS
Vanaf zaterdag 28 november l.m. vrijdag- 4 december ztfn wtf de
gehele dag en 's avonds van 19.30- 21.00 uur geopend.

Zalen te huur

Akersloot

met dansvloer, voor partijen enz..;

betaalt voor lompen 30 et. p. kg. Lood en zink
70 et.; roodkoper ƒ2,-; Geel koper ƒ1,40, alles
per kg. Verder: kranten, karton, tapjjt, gewatt.
deken, veren bedden, geysers, baden, naarden, tegen de hoogste waardel
Wij rijden elke dag in Zandvoort.
Alles wordt gehaald.

Hotel „De Schelp"
ZANDVOORT - TEL. 02507 - 4781

HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

PAKHUIS: SCHELFENPLEIN 7, TELEF. 2845

Biedt U als zaterdagreclame aan

Schouder Carbonade
750 gr.voor f 3,88
Runderlappen
150 GRAM GEBR. ROSBIEF
100 gr.
!1 100 gr.
200 gr.
250 gr.

VOOR DE BOTERHAM:
pekelvlees en 100 gr. pork ..
Ham. en, 100 gr. Gek. worst
Haagse leverworst
Gelderse gekookte worst .. ..

Voor een fijn en geurig

Sint Nicolaasgeschenk
naar

500 gr. v.a. f 2,75
ƒ 1,35
95 et.
ƒ 0,98
ƒ 0,75
95 et.

Foto
Bakels
KERKSTRAAT 29-31
TELEFOON 2513

Fa. GANSNER
& Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

olie»f kolen- en
gashaarden

;

Cor van Eldik

filmcamera
filmprojector
geluidssynchronisatieapparaat voor
smalfilm
bandrecorder

Parfumerie

VAN DAM
Haltestraat 53 - Telefoon 3449
Grote sortering in luxe coffrets, poederdozen,
parfumerieën, toiletartikelen, byoux enz.
Voor de kinderen: een lekkere Sinterklaasattraktlc.

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
eu VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

GROTE
TEKENWEDSTRIJD
voor kinderen van 8-12 jaar
Sluitingsdatum zaterdag 5 december.
GRATIS DEELNAME by aankoop van ƒ5,-.
Hoofdprijs ƒ10,-; 2de prijs ƒ7,50; 3de prijs ƒ5,-;
4de prijs ƒ2,50; 5 troostprijzen van ƒ l,—.
Grote collectie JUMBO-SPELLEN, PUZZELS,
ROMANS EN KINDERBOEKEN.
Heden vrijdagavond nog geopend
tot des avonds 9 uur.

Café-Bar-Slijterij ,Bernard Lefferts - Kerkstraat9-Telefoon2150

Electro-Radio
Technisch Bureau

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

-

ERRES

-

BLAUPUNKT

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.
Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

Koelkasten - Stofzuigers

VOOR ST. NICOLAAS: ELECTR. HUISHOUDELIJKE APPARATEN IN EEN GROTE KEUZE.

MONOPOLÏ
ZONDAG 6 DECEMBER - 8 UUR:
Natalie Wood - Warren Beatty.
in Elia Kazan's meesterwerk

Schildersbedrijf

C. J .PAAP

Een prijsbewustè huisvrouw

Gekken trekken
£560
HET ADRES VOOR UW

Banketletters
Marsepeinfiguren
Specuiaaspoppen

' ...en let terdege
op de kwaliteit!"

„Ik kijk scherp
naar de prijs...

Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Óók plastiekverwerking.
VERF GEEFT FLEUR!

ZONDAGMIDDAG - 2.30 UUR:

Zaterdag 5 december GEEN voorstelling.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN : Bedden,
Ledikanten, Dekens, • Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

\Tf\f\W
T\j|T/\^\ f
Vooral nu. Want wie inkoopster is van Sint
v \ƒ %ƒ A %> Yw ^^ • Nicolaas moet nu eenmaal heel goed op haar
tellen passen. Letten op lage prijzen. Ook letten op de allerbeste kwaliteit. En daarom koopt zo'n prijs- en
kwaliteitsbewuste huisvrouw bij Albert Heijn. Winkels vol voordelen. Kijk maar in deze advertentie.

Bij f eestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

en

St. Nicoiaastaarien

J.H. KONING, Haltestraat 62

Onze naam uw waarborg
voor kwaliteit'.

MAKELAAR - TAXATEUR
AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

et.

field. HAM

voordeel

op elk 2e pak of blik i

100 GRAM

Perta Americona Koffie

Voor

De krdahöëe, bijzonder fijngeurige melange, samengesteld uit de beste
koffiesoorten van Midden-Amerika.

verhuizingen
en transporten

RAADHUISPLEIII l
Telefoon 2820

NORMALE MALING l.90 2e blik voor 0
MELITTA MALING l.90 2e blik voorif
KOFFIEBONEN
l.80 2e pak voor 1?°

door het gehele land

P.
KERKMAN
Kostverlorenstr. l - Tel. 3399

GELDIG T/M WOENSDAG 9 DECEMBER

Voor Uw drukwerk;
Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

Knakworst

OOST WEST, TAPIJT BEST!

J. van den Bos

vragen moderne

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Sint Nicolaas
cadeaux!

Bakker v.d.Werff

U slaagt bij ons altijd!

JAC VERSTEEGE & Zn.
Pakveldstraat 21 -

Tclef. 2323

HET KAN NOG!
vanavond tot 9 uur en morgen
zaterdagavond tot 6 uur
Af\ verschillende T.V.'s v.a. ƒ 648, —
\\/ staan voor U Ie pronken in onze

grote showetalagc

van

^e allerbeste
PLATENSPELERS v.a. .... ƒ39,75
kunnen aan al Uw muziekwensen
voldoen.
van de mooiste complete
TRANSISTOR RADIO'S v.a. ƒ14,75
vragen om aangezet te worden.
prachtige platenalbums v.a. ƒ 2,95
en platenkoffcrs willen zo graag
Uw platen opbergen.
wachten om door U gespeeld
te worden.
Zo kunnen wy nog doorgaan, want
wij hebben een zaak vol, boordevol
geschenken.
Zoek niet langer, kom naar

DISCOTARIA
Overdekte winkelgalerij
THORBECKESTRAAT 15

Gasthuisplein 3

Telef. 2129

•
•
+

.CENTRUM'
Brederodestraat l

Naast dr. Flieringa
METSELZAND
PORTLAND CEMENT
CARBOLINEUM
LOODMENIE
IJZERMENIE

Eternieten
BLOEMBAKKEN
TUINVAZEN
• RONDE
TAPSE
TAFELPOTEN,
verschillende maten.
POLYCEL
PLAFONDPLAATJES
HEKPALEN
BOKKEPOOTJES
KIPPEGAAS
ALABASTINE
KUBUSVERF
LOODWITPLAMUUR
„KUBUS"
•
+ SNELAFBIJTMIDDEL
„BISON"-KIT
CEKRUSOOT
carbolineum
in 15 verschillende
briljante kleuren
SCHUURPAPIER
RUBBEROID
GUPA
KASTPLANKEN
TEGELBOARD
HOEKLAT Parana pine
Halfronde LATTEN.
LADDERVERHUUR
Voor kamerwandeii,
lambrizcringen enz.:
• HOUT O LUX
• PARANA PINE
Dagelijks geopend.
Jb. SLAGVELD
•
Telef. winkel 2963
• Privé: 2897

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - .Zandvoort
Telef. 3394

Voor alle
verzekeringen

BLIK
naar keuze

met balletjes .
1/1 blik

bereid niet uitsluitend
roombotcr en amandelen •
in doos

gewicht per kip ± l Mo
extra kwaliteit per 500 gram

Hout- en boardhande!

*
•

250 gram

blik 10 stuks

ïomalensoep
Braadkip
Appelmoes _
Corned Beef

Moderne tijden

Ziet onze etlages!

AH-Rookworsl
Aardbeien 2
Bolerslaaf
Zoute Pinda's
Gavelli Vermouth

WIENER

woninginichting
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

U vindt bij ons een grote keuze!
o.a.
Duosteunen
Tassen
Leren wanten
Rijwielverlichting
Regenbroeken
Kinderstoeltjes
Regencapes
Dames rokzadels
Valhelmen
Spiegels
Buddy seat hoezen
Voetpompen
Windschermen
Km. tellers
Tankdekjes
Brillen
Bromfiets duo's

ZIET ONZE SHOWROOM

Voor al Uw schilderwerk aan
plafonds, muren, houtwerk
enz. Uitvoering in kalkmat,
zijdeglans, hoogglans.

SPLEHDOR IN THE GRASS
Sexproblemen van jonge mensen op openhartige wijze verfilmd. In Tcchnicolor.
(Toegang 18 jaar).

OC k 213 r t

Betaling desgewenst in overleg

's Zomers buiten,
's winters binnen!

Koorts in het bloed

(Toegang alle leertijden).

J

Lf CT l I'P Burg- Engelbertsstraat 64
• f\ Cr W ï\ Telef.
Teief. 2914

•
+
•
*
•
4

250 GRAM

1/1 blik

. 100 gram

Deel 5 is uit!
Encyclopedie
•a -i Gouden Horizon-m 16-delige

• Gebed in kleuren gedrukt
• Ruim 6.000 illustraties >375
kaarten • Meer dan 500.000
woorden tekst • Encyclopedie
voor bet hele gezin.
Duizenden hebben zich al de
eerste 4 delen aangeschaft.
De tweede druk is van de
pers. Wacht niet, profiteer
óók van dit sensationele aaubod: de mooiste encyclopedie
voor de laagste prijs!

ÖO& frisse Rijnwijn SB&-

Liebfraumilch

~m •

•\

PER PEEL

1963

~ 95

250
gram
Perla
Koffie J

IITERFLES

Italiaanse import

69

Wees prijsbewust.. .kom ook naar
•

•

"J
^
^
^
^
"
^
^
^k
^
^
T

Albert Heijn
ALLE ARTIKELEN MET AH'S ONVOORWAARDELIJKE KWALITEITSGARANTIE

Gentle-Roy
Jongens Costuums
mei lange broek, van 21/» t.m. 6 jaar.'
Bij aankoop van een originele
ENGELSE JONGENSJAS ƒ7,50 terug.
NUTTIGE .
'SINT NICOLAAS GESCHENKEN!
Voorzorgzegels - Contantzegels

NOTTEN
HALTESTRAAT 59 - TELEFOON 3398

Wegens enorm succes handhaving van de
VOORDELIGE WEEKEND-RECLAME BIJ

Slagerij
HENK VAN ELDIK
TELEFOON 2682
JAN STEENSTRAAT Ib
750 GR. SCHOUDERCARBONADE
ƒ4,750 GR. DOORR. OSSELAPPEN
ƒ 3,95
750 GR. RIBLAPPEN
:
ƒ 4,95
500 GR. ENTRECôTE
ƒ 4,25
500 GR. VARKENSFILET v.a
ƒ 3,95
250 gr. gekookte worst 95 et.
150. gr, pekelvlees ..
98 et.
250 gr. leverworst .. .. 80 et.
150 gr. gelard. lever
98 et.
150 gr. ham
98 et.
150 gr. gebr. gehakt
68 et.
150 gr. pork
65 et.
150 gr. Gebr. Fricandeau ƒ1,25
150 gr. Gebr. Rosbief
ƒ 1,25
Sint Nicolaasavond zaterdag 5 december om .5 uur ' GESLOTEN:

Tweede blad Zandvoorts

Ook Zandvoort
Het zal niet zo heel lang meer
duren, - naar de Directeur van <le
Gemeentebedrijven, de' heer A. A.
Cense ons verzekerde,
hoogstens
nog enkele jaren, of ook Zandvoort
zal zqn aangesloten op het aardgasnet, dat men op dit ogenblik bezig
is door ons gehele land aan te leggen. De fantastische hoeveelheden,
die reeds zyn en wellicht straks nog
zullen worden aangeboord-wettigen
de veronderstelling, dat-komende
generaties zich voor .allerhande
doeleinden op het gebied van de
huishouding en de verwarming, van
het aardgas zullen kunnen bedienen.
.Een werkelijke revolutionaire ommekeer op dit gebied staat ons dus
in de komende jaren-te wachten.

Het eerste voorproefje ervan hebt
U vermoedelijk reeds gehad door
een bezoek van enkele technici; die
Uw kook en verwarmingsapparaten
'nauwkeurig hebben onderzocht, om
te kunnen vaststellen welke daar. van1 voor het gebruik van aardgas
-.kunnen worden omgebouwd en welke hiervoor onbruikbaar zijn. Als
.U dit bezoek nog niet hebt gehad,
dan kunt U het zeker binnenkort
verwachten.
Er wordt dan ook niet alleen in
onze gemeente, doch overal elders
in ons land hard gewerkt, om de
komst van het aardgas voor te bereiden. Wat het Kennemerland betreft, de .streek, waarin wij het
voorrecht hebben te mogen leven,
zal door de Nederlandse Gasunie in
1965 het persleidingnet van. Utrecht
via" Leiden langs de" duinstreek tot
het 'Noordzeekanaal bij UmuidenVelsen worden uitgebreid. Een zinker voor het doorvoeren van het
aardgas, onder het Noordzeekanaai
werd- reeds gelegd."-Dit alles wijst
er wel .op, dat hoogstens binnen
enkele Jaren ook in Zandvoort het
aardgas gedistribueerd zal .worden.
De omvang en belangrijkheid van
een en ander wordt ons pas recht
duidelijk,' wanneer, we' eens zien
' naar landen, waar het aardgas reeds
vele jaren wordt toegepast. We zijn
zo licht geneigd deze zaak te kleineren en te zeggen: „hét zal voovlopig met het aardgas zo'n vaart
nog wel niet lopen", maar dan ver' gist U zich toch deerlijk, want onze
regering is zich -de grote omvang en
draagwijdte van de vondst van ons
Hollandse aardgas zéér wel bewust
en streeft er met bekwame spoed
naar het overal exploitabel te
maken.
In Amerika
In Amerika bijvoorbeeld, dat ons
is voorgegaan bij de toepassing van
het aardgas, wordt momenteel ongeveer 30 % van de totale energiebehoefte van de Verenigde Staten
door het aardgas gedekt. In bijna
de helft van alle 55 miljoen Amerikaanse huizen wordt aardgas voor
verwarming gebruikt. Dat -hiervoor
enorme investeringen nodig zijn,
spreekt welhaast vanzelf. Meer dan
26 miljard dollar was nodig voor de
gebouwen, installaties, enzovoort.
Op de laatst gehouden wereldtentoonstelling in New York werd 80%
van de air-conditioning^ verzorgd
door aardgas, 99% van de maaltijden
werd met behulp van dit gas gereed
gemaakt en 90% van de warmwatervoorziening en ruimteverwarming
geschiedde met aardgas. In het Fesvival of Gas het grote paviljoen van
de Amerikaanse aardgas-industrie,

. - ƒ • ~ . . ' • • i -i. •/•
ijmaken* van.jsqeeuw is echter duur,
waftii'eër' gebruik wordt gemaakt
compressoren. Een oplossing werd gevonden in de vorm van een gasmobestond grote belangstelling van de tor, die de luchtcompressor aandrijft
zijde van het publiek voor de „to- lagere investeringskosten en veel
tale energie-installatie", de gastur- lagere bedrijfskosten waren het rebine, die zowel voor warmte (en sultaat. Door de lucht en het water
heet water) zorgde via een speciale, in een speciaal voor deze gelegenboiler, als voor koeling van gehele heid ontworpen „kanon" te mengen
gebouwen door middel yan aircon- en het mengsel door een mondstuk
ditioning-apparatuur. De gas-brand- eruit te spuiten, wordt sneeuw gestofcel voor de directe omzetting in produceerd. Het kanon kan op elke
elektriciteit was daarnaast een trek- gewenste helling worden geplaatst.
pleister, omdat met deze toepassing Onder gunstige omstandigheden
van aardgas de gehele energie-voor- wordt in één nacht een sneeuwdek
ziening kan worden verzorgd, het- van 30 cm gelegd op een helling,
geen voor bepaalde gebieden, 'bij- die 366- m lang is en 76 m breed.
voorbeeld met veel industrieën, •Het behoeft verder geen betoog,
van kapitaal belang kan zijn.
dat in dit wintersportplaatsje aardwordt toegepast voor verwarAardgas maakt sneeuw gas
ming, warmwatervoorziening en
Zelfs speelt aardgas in Amerika koken. Per seizoen word 226.000 m 3
een belangrijke rol bij de succes- aardgas verbruikt.
volle ontwikkeling van een wintersportplaats in de heuvels van cenU ziet uit dit alles tot welk een
traal Ohio.
geweldige omvang het gebruik van
De temperatuur is er vaak bene- aardgas kan uitgroeien. En nog is
den nul, doch aan sneeuw ontbreekt het einde ervan niet in zicht.
het er maar al te vaak. En daarvoor
In een volgend artikel hopen, wij
zorgt aardgas: kunstmatige sneeuw U het een en ander _te vertellen
van een juiste kwaliteit en zelfs over de praktische toepassing van
beter dan het natuurproduct. Skiën het aardgas in Uw woning voor veis nu -mogelijk van half december lerlei doeleinden. De directeur van
tot, ver in maart. Minder koude pe- de Zandvoortse Gemeentebedrijven,
rioden tasten het sneeuwdek niet de heer A. A. Cense, die in onze geof nauwelijks aan.
meente de komst van het aardgas
Wat nodig is: water, samengeper- voorbereidt, heeft ons bij deze voorste lucht en een temperatuur van lichting reeds bij voorbaat alle mo19C. Samengeperste lucht voor het gelijke medewerking toegezegd. K.

Viering Sint Nicolaasfeèst
werd dit sprookje in Assepoesterstijl door de jeugd gevolgd en de
medespelenden 'kunnen er zich van
verzekerd weten dat zij er de jeugd
enkele kostelijke uren mee hebben
bezorgd.
Deze laatste avond werd besloten
met een dankwoord van het hoold
van de Openbare ULO school, de
heer C. M. J. Sinke die allen dank
bracht die aan het welslagen van
de avonden hadden meegewerkt.
Vrijdagmorgen en vrijdagmiddag
werden de kinderen van de lagere
scholen uit de klassen l en 2 in het
Gemeenschapshuis onthaald op een
gooohelvoorstelling, waarbij zij allen een Sinterklaas-cadeautje ontvingen, terwijl diezelfde dag en voor
zover op zaterdag onderwijs werd
gegeven ook zaterdagmorgen de
kleuterscholen elk een bezoek van
een uur ontvingen van de Sint met
Zwarte Piet, waarbij ook aan de
presentjes werden uitgeNa woensdagavond volgden her- kleuters
opvoeringen donderdagmorgen, don- reikt.
Het school Sint Nicolaascomité
derdagmiddag en donderdagavond
voor leerlingen van de klassen drie „Zandvoort heeft' met al deze akt.m. zes van de lagere scholen' en tiviteiten opnieuw bewezen, zijn
de eerste klas van de ULO scholen. taak op uitnemende wijze te verDe laatste avond waren bovendien richten en een onmisbare instelling
een groot aantal genodigden aanwe- te zijn om het Sint Nicolaasfeèst
zig, die werden welkom geheten voor de schooljeugd van groot tot
door de heer S. Rijper namens het klein tot een aantrekkelijk feest te
K.
Zandvoortse school Sint Nicolaas- maken.
comité, speciaal de burgemeester
van Zandvoort, Mr. H. M. van Fenema en de wethouder van onder- ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
wijs de heer A. Kerkman met hun
Na de tiende ronde van de kombeider echtgenoten. De voorstellin- petitie worden de eerste tien. plaatgen, die veel van het uithoudings- sen bezet door: Gerritsma, Lindevermogen van het ensemble verg- man, Sloof, Glasbergen, Luykx,
den, muntten ook nu weer uit door Bais, Slijkerman, De Jong, Roeteeen 'gedegen rolkennis, fraaie aan- meyer en Hogen Esch.
kleding en aantrekkelijke decors. In
De bondswedstrijd tegen Hillediepe stilte - en dat was wel het gom werd door het .tweede tiental
grootste bewijs voor het succes, met 4i/2-5i/2 verloren.
Het school
Sint Nicolaascomitc
„Zandvoort" heeft er ook dit jaar
weer voor: gezorgd, dat de Zandvoortse jeugd op prettige en leuke
wijze het Sint Nicolaasfeèst heeft
gevierd.
Tijd noch moeite had men gcspaard' om het ook dit jaar de
schoolkinderen weer zoveel mogelijk naar de zin te maken en daarin
is men zeker ten volle geslaagd.'Na
enkele maanden van intensieve
voorbereiding is men met de feestelijkheden woensdagavond j.I. gestart, toen in theater Monopole de
eerste opvoering werd gegeven van
het sprookje „Prinses Ezelsvel", dat
zes jaar geleden ook reeds met veel
succes werd opgevoerd en thans onder de bekwame regie van Mejulf rouw C. Schram door een werkende
groep van niet minder dan 20 onderwyzeressen en onderwijzers opnieuw
op de planken kwam.

NAJAARSCONTACTVERGADERING

De Koninklijke Nederlandse Bond
tot het .redden van drenkelingen
organiseert onder auspiciën van de
Contactcommissie voor de kustbrigades de jaarlijkse na j aarscontactvergadering op zaterdag 12
december in hotel C. Keur.
De agenda vermeldt onder andere
een nabeschouwing gover de stranddag die in augustus j.I. in Noord-.
wijk werd gehouden, vaststelling
van datum en plaats van de stranddag 1965 en vaststelling benoemingsvoordracht voor 1965.'
Daar de heer P. v.d. Mije K.C.zn.
te Zandvoort, lid van het bondsbestuur en voorzitter van de Contactcommissie, laatstgenoemde fuctie ter beschikking heeft gesteld,
zal in deze vakature moeten worden voorzien.
HULDIGING
ZILVEREN AMBTENAAR
In de tekenkamer' van de dienst
van Publieke werken te Zandvoort
had vrijdagmiddag j.I. in aanwezigheid van vrijwel het voltallige personeel de huldiging plaats van de
heer T. R. Althuisius,
technisch
hoofdambtenaar bij deze dienst, die
het feit herdacht, gedurende vijf en"
twintig jaren in gemeentelijke overheidsdienst werkzaam te zijn.

De jubilaris werd allereerst toegesproken door de wethouder van
Publieke werken,- de heer J. L. C.
Lindeman, die onder meer memoreerde, dat de jubilaris' in 1953 in
Zandvoort in dienst kwam, na tevor'en onder andere in Amsterdam en
Haarlem te zijn werkzaam geweest.
Spreker roemde de voorbeeldige
plichtsbetrachting van deze hoofdambtenaar. In eenzelfde geest sprak
de directeur van de dienst, de heer
C. H. Vogt, waarna de adjunct-directeur de heer B. Wit in een geestige, op rijm gestelde toespraak de
prettige verstandhouding schetste
met deze hoofdambtenaar en allen
die boven of onder hem waren gesteld en het werkzame aandeel naar
voren bracht dat de jubilaris had
bij de uitvoering van verschillende
belangrijke werken, onder andere
de restauratie van de Hervormde
kerk, de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het caravan en trekkerskamp „Sandevoerde". Na hem spraken nog de heer A. J. van der Reijden, als voorzitter van de Ambtenaren-personeels vereniging, waarvan de heer Althuisius nu reeds 9
jaar lang penningmeester is en de
heer A. J. Jansen namens de Bond
van Technische ambtenaren. Veel
geschenken mocht de jubilaris tijdens deze huldigings-bij eenkomst
in ontvangst nemen, die besloten
werd met zijn dankwoord, waarna
men nog enige tijd gezellig onderling bijeen bleef.
UITSLAG VERLOTING
ACCORDEONVERENIGING
De prijzen zijn gevallen op onderstaande nummers:
2969 rijwiel; 1649 horloge; 850;
36; 1028; 1228; 1202; 222; 1828; 41;
2422; 1344; 1673; 1462; 2229; 824;
2271; 2841; 1331; 2451; 240; 724;
2250; 1115; 1581; 1806; 2604; 1562;
188; 2476. Prijzen kunnen afgehaald
worden bij dhr. C. Koper, Zr. D.
Brondersstraat 6.
WONINGBOUW
In Zandvoort kwamen gedurende
de maand oktober dertig woningen
gereed, terwijl een begin werd gemaakt met de bouw van 45 nieuwe
huizen. In totaal waren op l november 263 woningen in aanbouw.

fl't

Tuinbouwhuis"

Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan
HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is 02500 - 81714

Amaryllis en Lelies voor kamercultuur
Vogelvoederhuisjes (Larix en Berken), vetbollen, strooivoer, pinda's

Verzorg nu Uw tuin voor de
koude wintermaanden!
Wy leveren U gaarne compost, turfmolm en stalmest.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prtfsverhoging thuisbezorgd!
. WQ geven ook Contantzegels!
Honden- en kattenvoer.
Alle soorten vogelzaden.

ZANDVOORTSE ZEE-SKICLUB
OPGERICHT
In Zandvoort is opgericht de
„Zandvoortse. zeeskiclub", welke
zich ten doel stelt de belangen van
de waterskisport en in het bijzonder
de zee-skisport te behartigen. Secretaris van de vereniging is de
heer M. S. van den Boogaard,
Tolweg 18.
De gloednieuwe vereniging -heeft
reeds direct van haar activiteiten
doen blijken door het richten van
een adres aan het Strandschap
Zandvoort, in verband met het onlangs uitgebrachte rapport van de
Zandvoortse Reddings
Brigade,
waarin onder meer ernstige kritiek
werd uitgeoefend op het varen met
snelboten langs de kust gedurende
het zomerseizoen.
De zeeskiclub stelt zich in dit
adres volledig achter het standpunt van de brigade, dat deze snelboten een groot gevaar opleveren
voor de veiligheid van baders en
zwemmers in zee. Maatregelen ter
bestrijding van dit euvel mogen
echter naar de mening van het clubbestuur geen hinderpaal vormen
voor het beoefenen van de zee-skisport. Naar hun oordeel zal moeten
worden gestreefd naar maatregelen
die zowel de veiligheid van baders
en zwemmers als het voortbestaan
van de zee-skisport verzekeren.
Daarom acht men het hebben van
een vergunning voor de eigenaar
van een snelboot een eerste eis. Bovendien zal ieder vaartuig van. een
duidelijk waarneembaar kenteken
dienen te worden voorzien. Voorts
wordt een „verboden zone" voorgesteld, waarin niet sneller mag
worden gevaren dan 3 kilometer
per uur. In deze zone zouden de
snelboten zich dan uitsluitend in een
lijn, loodrecht gedacht van de kust
af, mogen bewegen. Deze zone zou
dan volgens het bestuur kunnen
worden afgebakend door de oranjekleurige vletten van de Zandvoortse
Reddingsbrigade. De bemanning van
deze vletten zou dan tevens de bevoegdheid moeten krijgen eventuele overtredingen vast te stellen
en te rapporteren aan de Strandpolitie. Op deze wijze meent het
bestuur van de Zandvoortse zeeskiclup, zal het probleem van de
snelboten op een voor alle partijen
bevredigende wijze kunnen wórden
opgelost.

VOETBALWEDSTRIJD

Dinsdag 8 december a.s,. zal op
het veld van „Zandvoortmeeuwen"
een voetbalwedstrijd worden gespeeld tussen een elftal van de
politie en een personeelsteam van
Hotel Bouwes. De wedstrijd vangt
aan te 15.00 uur.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen' zaterdag 28 november:
Aminco - Zandvoortm.
0-3
Zandvoortm. 2 - D.E.M.
3-4
Adspiranten:
Zandvoortm. a - Bloemend, a 8-1
Zandvoortm. c - Bloemend, c 2-1
Kfd. Boys b - Zandvoortm. d ^4-0
Zandvoortm. f - Renova d 1-3
Pupillen:
Zandvoortm. b - T.Z.B, a
2-0
Zandv.m. c - Zandv.m. d
1-0
Uitslagen zondag 29 november:
Ultrajectum - Zandvoortm. af g.
Zandvoortm. 2 - Alkmaar 3 2-0
Zandvoortm. 3 - V.S.V. 2
3-0
Ripperda 4 - Zandvoortm. 4 afg.
Sp.vogels 2 - Zandvoortm. 5 0-5
Zandvoortm. 6 - N.Vennep 3 5-2
E.H.S. 7 - Zandvoortm. 7
8-2
D.S.S. 8 - Zandvoortm. 8
7-1
H.B.C. 10 - Zandvoortm. 9 afg.
Interr. junioren:
Zandvoortm.'- Vitesse '22
3-6
Junioren:
Zandv.m. b - T.Y.B.B. c Tybb n.o.
Zandvoortm. d - Haarlem c 6-6
Programma zaterdag 5 december:
VI. en Vaard.-Zandv.m. 14.30 u.
7. Halfv/eg - Zandv.m. 2 14.30 u.
19. Energie 2 - Zandv.m. 3 14.30 u.
Adspiranten:
41. Zandv.m. a - Schoten a 14.30 u.
51. Renova b - Zandv.m. b 15.15 u.
68. Zandv.m. c - T.H.B. a 14.30 u.
86. H.B.C. e - Zandv.m. d 15.15 u.
96. H.B.C, g - Zandv.m. e 15.15 u.
108. T.H.B. b - Zandv.m. f 14.30 u.
Pupillen:
136. Zandv.m. d - Schoten b 14.30 u.
139. T.Y.B.B. c - Zandv.m. c 15 u.
140. Zandv.m. e - O.Gezell d 14.30 u.
144. T.Y.B.B. d - Zandv.m. f 15 u.
Programma zondag 6 december:
Celeritudo - Zandvm. 14.30 u.
7. Zandv.m. 3 - Schoten 3 9.45 u.
73. Zandv.m.5 - E.H.S. 6
9.45 u.
80. Zandv.m. 6 - Bipperda 8 9.45 u.
109. Sp.stad 4 - Zandv.m. 8
12 u.
119. E.D.O. 10 - Zandv-m. 9 9.45 u.
125. Zandv.m. 10 - R.C.H. 9 12.30 u.
BENOEMING
Junioren:
Aan de Christelijke kleuterschool 142. Bl.daal b - Zandvoortm. b 12 u.
„De Woelwaters" aan de Dr. Jac. 153. Zandv.m. c-Vogelenz. a 12.30 u.
P. Thijssewcg, is tot kleuter-onder- 163. Zandv.m. d - Bl.daal d 12.30 u.
wijzeres benoemd Mej. L. Quist.
173. H.P.C, f - Zandv.m. e 14.30 u.

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
JEUGD-HANDELSVERENIGING
Afd. Handbal
*
Naar aanleiding van het in de
Uitslagen zaalhandbal. 28 november: laatst gehouden ' vergadering van
Hr. jun.: Zandv.m. - IJmond l 3-17 de Zandvoortse Handelsvereniging
Jongens: Zandv.m. - IJmond l 7-12 door een der leden geopperde idee,
Meisjes: Zandv.m. l - IJm. l 4-8 over te gaan tot oprichting van een
Uitslagen zaalhandbal 29 november: jeugd-afdeling, bericht het bestuur,
Hr. sen.: Bunkert 3 - Z.M. 2 9-13 dat dit initiatief bij vele jongeren
Dames sen.: Z.M. - Rapiditas 2 2-2 onder de handeldrijvende middenHr. jun.: Z.M. - Bunkert
1-12 stand zeer gunstig is ontvangen.
Dames jun.: Z.M. l - Blinkert 2 4-9 Een voorlopig bestuur, bestaande
uit drie leden werd reeds gevormd,
„OEFENING STAALT SPIEREN"
Bij de onderlinge gymnastiek- welk trio binnenkort een circulaire
wedstrijden van O.S.S. die van 14 zal laten uitgaan naar alle daarvoor
t.m. 18 december a.s. op de lessen in aanmerking komenden, teneinde
in de Wühelminaschool worden ge- deze op te wekken tot de te vormen
houden, zijn in de te verwerken jeugdafdeling toe te treden. Begin
oefeningen onderdelen uit de vaar- januari zal de oprichtingsvergadering worden uitgeschreven en een
digheidsproeven opgenomen.
De beste turner(ster) van de les definitief bestuur worden samenwordt als kampioen(e) uitgeroepen, gesteld. Een en ander is geschied na
terwijl bij het behalen van het verschillende besprekingen, gehouvastgestelde aantal punten door de den. met het bestuur van dé" Zanddeelnemenden, een diploma wordt voortse Handelsvereniging. In do
jaarvergadering van deze vereniging
uitgereikt.
Met deze wedstrijden, die onder half januari a.s. zullen hierover
leiding staan van de heren Keuke- nadere mededelingen worden gedaan
De Koninklijke Nederlandse Midlaar en De Wolf, worden de lessen
denstandsbond toont zich zeer geinvan dit jaar afgesloten.
De kringbampioenschappen worden teresscerd voor de' Zandvoortse
op zaterdag 16 januari a.s. in de plannen, die een primeur betekesporthal te Heemskerk gehouden. nen in ons land en heeft het beDe dames krijgen te verwerken een stuur van de Z.H.V. verzocht, de
oefening aan de brug met ongelijke bond regelmatig van de vorderingen
leggers en evenwichtsbalk, een vrije op de hoogte te houden. Ook in
oefening en een paard breedte Middenstandsverenigingen in de
sprong. De heren doen een oefening omgeving van Zandvoort heeft men
aan hoogrek, paard, hoogbrug en veel belangstelling voor dit initiaringen, een vrije oefening en paard tief, dat zich thans bijzonder gunlengte-sprong. Deelname aan één of stig lijkt te ontwikkelen.
meerdere onderdelen, is eveneens
K.J.C. ZANDVOORT
mogelijk.
Woensdag j.l. werd de negende
K. J. C. „NOORD"
ronde van de kampioenskompetitie
Eind stand in november is:
gespeeld. De stand luidt thans:
1. Mevr. Stug
16520
1." W. Massap; 2. J. Paternotte;
2. H. Bol
14639
3. P. Termes.
3. Mevr. Kraaijenoord 14389
4. Mevr. van Norden 14258
NED. VER. v. HUISVROUWEN

Voor de Ned. Ver. v. Huisvrouwen, afd. Zandvoort, zal op donderdag 10 december a.s. om 14 uur
in het Gemeenschapshuis, Schoolploin l, een lezing worden gehouden
door de Amerikaanse Pluimvee
Industrie. Speciaal wordt aandacht
besteed aan het bereiden van kalkoenbouten. Tevens zullen er films
worden vertoond over de pluimveebedrijven in Amerika. •
GEMEENTE-AVOND
Het kerkbestuur van de Herv.
kerk organiseert een gemeenteavond op vrijdag 11 december in
het jeugdhuis achtor de kerk. Onder meer zullen daar mededelingen
worden gedaan over de vorderingon
van de inwendige restauratie van
de kerk en het kerkorgel. Men hoopt
met deze ingrijpende restauratie
nog vóór de komende Paasdagen
gereed te zijn.
CULTURELE VERENIGING
„PHOENIX"
Dé culturele vereniging „Phoenix"
waarin opgenomen de dansgroep
„Robinson", heeft een nieuw bestuur gevormd, dat als volgt werd
samengesteld: Voorzitter mejuffrouw H. Cohon, secretaris R. Tinga
2de secretaris R. Sandbergen, penningmeester C. Werkhoven, 2de
penningmeesteresse mejuffrouw J.
Rietveld. Het secretariaat, is gevestigd Emmaweg 16.
NIET GESPAARD
In het postkantoor te Zandvoort
werd bij de afdeling Rijkspostspaarbank gedurende de maand november door 510 personen ingelegd een
bedrag van ƒ 101.000,— en aan 408
personen terugbetaald ƒ 104.000,—.

Avondje uil., daar horen Danion
avondnytons bij. Iri kleuren
passend bij het modebeeld van
nu. U herkent Danlons direct
aan de elegante vrouw op de
verpakking '
' *'
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Tussen Sint en Kerst
In tegenstelling tot thans lagen vroeger in Zandvoort tussen Sint
Nicolaas en Kerstmis de meest bedrijvige en drukke weken.

weer een hele drukte, vooral in de
cafc's. Hoe dit alles in deze drukke
decembcrmaand zich verder ontwikkelde, willen we in een volgend artikel eens nader bezien, doch U bemerkt wel, dat de drukte tussen
Sint en Kerst in onze gemeente zo'n
zestig jaar geleden heel wat groter
was dan thans en het opmerkelijke
daarbij was, dat de mensen, ondanks een heel wat mindere weistand, - lonen van vijftien gulden
per week waren toen aan de zéér
hoge kant - heel wat meer tevreden
waren dan thans en in het kleine
rustige dorp 'n gemeenschap vormden, waarin men in alles met elkaar
meeleefde.
K.

Wie tegenwoordig vlak na
Sint Nicolaas door Zandvoort
dwaalt wordt getroffen door
rust, die er heerst na de druktc, die de Sint Nicolaastijd
meebracht.
De winkelstand bereidt zich
voor op de Kersttijd, doch de
eerste week na Sinterklaas is
H O O G W A T E R
dat nog niet, of nauwelijks
december
Strand
merkbaar. De tweede week
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
van december is een van de
meest stille van het gehele
13 10.07 5.30 22.42 18.— 14.00-20.30
jaar.
14 11.16 6.30 23.49 19.— 15.00-21.30
Dat is niet altijd zo geweest
15 12.16 7.30 -.- 20.— 16.00-22.30
integendeel, het is nog maar
16 0.48 8.30 13.10 21.— 4.30-11.00
nauwelijks zestig, vijftig jaar
17 1.40 9.30 13.58 22.- 5.30-12.00
geleden, dat ons dorp in deze
18 2.28 10.30 14.46 22.30 6.30-12.30
tijd gonsde van de drukte.
19 3.16 11.— 15.33 23.30 7.00-13.30
Zandvoort was toen, - we
spreken nu van de tijd zo omSamengesteld door P.v.d.Mije KCzn.
streeks de eeuwwisseling nog
maar klein en onaanzienlijk.
Het grootste deel van de bevolking leefde in de kleine,
lage huisjes, die verscholen
lagen achter de hoge duinenDwars door't oude dorp liep de Kerkstraat, Zandvoorts oudste winkelstraat.
rug, die de zee in bedwang
Zij maakte de scheiding tussen Noord- en Zuidbuurt. Bovenstaande foto
hield, de zee, waarvoor men
werd door de Anth. Bakels n.v. gemaakt in 1902.
diep ontzag had en die onder
de vissorsbevolking elk jaar opdieren, omdat meermalen bleek, dat
Er waren dagen, dat de gebroenieuw slachtoffers maakte. Als de
de kwaliteit niet al. te best was of
ders Loos in hun slachtplaats 20,
Zie, hier is Uw God!
stormwind gierde over het vissersdat de dieren zelfs ziek waren.
soms wel 25 varkens per dag slachtdorp, dan was men meer dan anders
De big kwam in het varkenshok en
ten, daaronder waren er die meer
(Psalm 40).
in gedachten bij hen, die in wankele werd do daarop volgende maanden
dan vierhonderd pond wogen.
. houten kleine boten op zee het
goed verzorgd, om een zo best moDe zogenaamde „varse kost", (alStichting „Oecumenisch
noodweer trotseerden en men dankgelijk beestje straks in de kuip te
les wat er in het varken zat) is een
Contact" - Zandvoort.
te God uit de grond van zijn hart,
krijgen. Afval van de aardappelklein verhaaltje op zichzelf. Vanwanneer weer een rustiger periode
oogst werd aan de dieren gevoerd
zelfsprekend gingen het hart, de lewas aangebroken. Het dorp lag daar
en verder schillen en alles, wat vopr
ver en de nieren naar de eigenaar,
zo vredig, "verscholen achter het
de beesten maar eetbaar was. Daardoch de darmen vonden ook nog
duin, verdeeld in een tweetal wijken
naast werd bijgevoerd met varkensmenige liefhebber. Zij werden door
de Zuidbuurt en de Noordbuurt,
voer dat bij Kees de Laers verde echtgenoten van de gebroeders V
Dwars door deze wijken en deze als
krijgbaar •/*• was en waarvan elke
Loos uiterst zorgvuldig schoonge-^'"'
't ware van elkaar scheidend, liep
week minstens honderd zakken wer- maakt en hadden daarna gretig afde Kerkstraat, Zandyoorts oudste
den verkocht, een voorbeeld, waartrek. Meestal de armsten onder de
is toch beter!
winkelstraat en als een der alleruit men kan afleiden dat zeer veel
armen kregen het spul voor niets,
oudste stralen-bekend sinds onheuinwoners er een varken op na hieldat daarna in kleine stukjes gesnegelijke tijden.
den.
den werd en gebraden of door de
De zomers waren betrekkelijk
haché gemengd, maar er waren ook
Zo
omstreeks
half
december
was
rustig en stil. De meeste mannen
lieden, die het 't lekkerste van het
U kunt toch ook rekenen en
het feest voor de schooljeugd, wanwaren op zee ter visvangst. Badhele varken vonden en er graag wat
'" ^ . . . yercelUkcn !
neer de slachttijd was aangebroken.
plaatsgenoegens kende men nog wei- Men krioelde in drommen om de
voor wildon betalen, iets, wat op
nig of niet want Zandvoort was als
zichzelf nog zo gek niet is, wanneer
slachtplaats
van
de
gebroeders
Loos
20% KORTING
badplaats nog niet ontdekt. Het was
men bedenkt, dat Zandvoort ook
om toch vooral maar niets van het
. op-alle
de tijd, dat de cent nog in grote
een
man
gekend
heeft,
die
verzot
te missen, doch het
ere was. In de water en vuurwin- schouwspel
was op konijnekoppen. Dat vond ie
doodsteken
van
de
dieren
was
stoomgoederen
keltjes kocht men vier knuisies voor
nou es het lekkerste van het hele
- wat het zien betreft - maar aan
een cent en een cent heet water
beest. Bij de poelier of de stropers
mits Cfbrichl en gehaald bü
een heel brutaaltje gegund, want
werd veel gekocht. In de huisjes
verzamelde hij die koppen en wanbij
dit
lugubere
werk
werd
de
jeugd
CHEM. WASSERU en
was geen gas en geen licht. Men
neer
hij
er
zo'n
vijf
en
twintig
had,
altijd weggejaagd. Doch er bleef
kookte op fornuizen, die gestookt
moest moeder de vrouw ze voor
nadien
altijd
nog
veel
interessants
• werden met hout en het schamele
hem klaar maken en at hij ze achte zien en het was in deze tijd, dat
licht kwam van de petroleumlamp.
ter elkaar op.
KEYSER
de jeugd steevast te laat op school
Van 's morgens vijf uur af tot
"Maar zo omstreeks half dekwam en na schooltijd ook altijd
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653
's avonds dikwijls nog laat waren de
veel te laat thuis.
cember en enkele dagen daarvoor
Ook voor stoppape
gebroeders Loos bezig om mee te
Wanneer het varken in de slachtkwam er leven' in dé brouwerij.
helpen, dat Zandvoorts inwoners
plaats was binnengebracht, werd het
Reeds om vijf uur in de morgen
hun varken voor de winter in de
op uiterst vakkundige wijze gedood
werden de bewoners gewekt door
kuip kregen, 's Avonds werd het
door een steek in de nek, waarna
het gekrijs en geschreeuw van de
beest „afgehouwen" dat wil zeggen,
de halsslagader werd geopend en
varkens, die met een touw om een
Radiatoren en
in stukken gehakt, de karbonaden
het bloed opgevangen in een bak,
van de poten, door de eigenaar
Plintverwarming
gingen eruit, de hammen werden
die moest worden meegebracht. Al
of eigenaresse naar de slachtafgesneden en vakkundig werd het
roerend met een stokje werd
plaats werden gebracht, de grote
dier klein gemaakt, steeds onder het,
het bloed - om stolling te yoorkoloods van Robert, Arie en Piet
/TECHNISCH WERK*
toeziend oog van de eigenaar.
men bewaard, want men wilde dit
Loos op de Baan bij het GasthuisThorbeckestraat 19, tel. 3270
Wanneer dat gebeurd was kwam voor
niet graag missen, omdat daarvan
plein, waarvan vooral eerstgemoeder de vrouw en de kinderen en
de bloedworst werd gemaakt.
noemde veel naam had als de
dikwijls ook voor de man het
slachter van de varkens.
Het dier ging, nadat al het bloed
zwaarste werk. De reuzel moest
eruit was, in een bak, die het meest
In 't voorjaar waren de biggen
heren haarworden gesmolten, de bloedworst
weg had van een doodkist zonder
gekocht, de meeste op de Buttermoest worden gemaakt, (sommigen
verzorger'
deksel en werd daarna met kokend
markt in Haarlem, waar men er
maakten ook leverworst) doch de
water overgoten, waarna de behatien tot twaalf gulden voor betaalde
meesten niet, omdat ze lever veel
ring van de huid werd weggekrapt,
als het beestje een week of acht
te lekker vonden, de hammen moesmet speciaal daarvoor vervaardigde
oud was. Ook kwamen er in die tijd
ten worden gezouten (later gerookt)
instrumenten. Was het dier schoon,
wel biggen handelaren naar Zanden het vlees, het spek en alles wat
voort, waar op" het Gasthuisplein bij dan werd de buik opengesneden en
er aan zo'n varken heeft vastgezede zogenaamde „varse kost" eruit
het Oude Mannenhuis een kleine
ten, vroeg een nauwgezette behanDiaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
gehaald. Daarna werd het op een
biggenmarkt werd gehouden, doch
deling, die uren werk vergde. Maar
ladder gespijkerd om het vlees te
de bevolking was over het algemeen
was het eenmaal zo ver, dat het
laten besterven. Het hete water, behuiverig van het kopen van deze
varken in de kuip was, dan was dit
Dranken bestellen? OfifiO
nodigd voor de ontharing, werd gein het gezin een hele zorg minder
Brokmeier bellen! L\J\JL
schept uit een van de twee grote
en werd er — vooral de eerste tijd
kookpotten, die in de slachtplaats
Vraagt
tijdig naar onze aanbiedin— grandioos van gegeten.
aanwezig waren en die gestookt
gen voor de komende feestdagen
De
armen,
die
een
heel
varken
werden op een open houtvuur met
niet konden betalen,
verkochten
takkebossen. Voor het slachten van
dikwijls de helft van het dier, dat
een
varken
betaalde
men
dan gewogen werd in een gebouween gulden, indien men takkebossen
tje, behorend bij het oude mannenvoor het houtvuur meebracht, inhuis.
dien men dit niet deed, moest vijf
Intussen was het dan in die tijd
kwartjes worden betaald. Daarbij
ook zo ver, dat de mannen van zee
kwam dan nog, dat elke eigenaar
terug kwamen „berom van behouvan een varken als een vanzelfsprewen teelt" zoals dat heette. Ze hadkend iets een grote of kleine fles
den hun gage ontvangen en de
citroen of oude klare meebracht voor
terugkomst van de mannen gaf ook
de slachters.

iïadhotet

Hij wordt nooit dik en 't gaat
hem nooit goed, die twee gezichten draagt onder één hoed
Henry George Bohn
(1796 - 1884)

Het nieuwste hotel aan de kust
Boulevard Paulus Loot l, Tel. 4941

In de Hotel Bar
en Indonesische zaal
entertainment
WIM LANDMAN
aan de vleugel.

Geopend:
's Zondags van 3-7 en 8-2.30 u.
Overige dagen van 5-2 uur.

ledere vrijdagavond : „SATURNE-SURPRISE".
Vrijdagsavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,50 incl. bel.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telel. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Serie
1964

r

3e Advent

.WURF-PRAET"

Beter slaagt
U bij

„'t

48 cm. beeld ƒ 728,-.

BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERYICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

ƒ 189,-"-"o!
f 99,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Grote keuze KERSTBOOMVERLICHTING.
Ziet de etalage!

VOOR

CARAMELLA

INTERIEUR VERZORGING

Stationsplein - Zandvoort

FIRMA

Dansent

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29
Telefoon 2596 - 3759

m.m.v. de populaire
Radio- en T.V. vocalist

Ronny Watty
HOTSl 80UWES
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Zaterdag 12 en zondag 13
december, elke avond 8.30 u.
het gevierde orkest:

de nieuwste
Herfst en wintermodellen '64-'G5
SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214
Maandags gesloten.

WULLUM v.d. WURFF:
Die „varse kost taid"
was ook zo'n lolletje niet.

HUISKAMERS

Haltestraat 55 - Tclef. 2839

SLAAPBANKEN
EETHOEKEN
BERGMEUBELEN
etc.

The Bouncers
o.l.v. Koos v.d. Heeft.
In ons internationale- cabaret
en variété-programma:

Olivia
Danseres

BANKSTELLEN
SLAAPKAMERS

Programma maand december
De weekeinden, Kerstdagen
en Oudejaarsnacht
Het bekende Televisie-,
Dans- en Showorkest

The 5 Atomic's

De
Veenendaalse

voor:

Bar-Cabaret-Dancing

TAPBFLEX

Stationsplein 15 - Telef. 3346
Verscholen achter
de hoge duinen
lagen de oude
Zandvoortse huisjes. In sommige
ervan was een
water- en vuurwinkeltje gevestigd. De oude
Zandvoorters
bouwden
altijd
laag. Hoogbouw
aan de kust was
volgens hen in
verband met de
zware
stormen
onverantwoord.

59 cm. beeld ƒ 898,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten

Madeleine & Puck
Equilibristen
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

1e keus NAADLOZE
NYLONS, ml. 8Va-1 1

98 ct.
Alleenverkoop in Zandvoort
van Hollandia onderklccling-.
's Maandags gesloten.

Hongaarse Goulash f S,f O

Café-Restaurant

Rijst en doperwten
Stichting Oecumenisch Contact - Zandvoort

Begraafplaats
Westerveld
opgericht 1888

VRIJDAG 18 DECEMBER niet om acht
uur doch precies om half negen

Advents-avond
in de Rooms Kath. Parochiekerk
Agatha, Grote Krocht, Zandvoort.

Dit schone stukje
duinnatuur werd onlangs uitgebreid met
nieuw terrein, zodat
weer familiegraven teschikbaar zlin met nlmmer vervallende grafrechten en altijd durend
onderhoud. Uit het gehele land kiest men
„Westerveld" als waardlge rustplaats voor,
zlin geliefden.

St.

Liturgie door een Zandvoorts predikant.
Adventsmeditatie door Prof Dr. J. STIEGER, docent in' de wijsbegeerte aan het
Groot Seminarie te Warmond.
Medewerking van het R.K. Kerkkoor dat .
2 motetten van da Palestrina zal. zingen.
Samenzang - Orgelspel - Toegang vrij.

WU geven U gaarne
alle gewenste Inllchtlngen.

Adverteren
doet
verkopen!

Kerstbomen
Kerststukjes
Misletoe

N.V. Begraafplaats
„Westerveld"
Driehuis-Velsen
tel. 02550-8448/8449

Het oude bekende adres

Bloemenmagazijn

Voor een smaakvol en geurig

„ERICA"

Kerstgeschenk
naar

TELEF. 2301
C. G. A. CASSEE
Anno 1908
Tramstraat achter het oude Postkantoor.

HALTESTRAAT 14 -

TELEF. 2462

De merken: Yardley, Tabac, Bourjois,
4711,
Old Spice, Boldoot, Maja etc.
spreken voor zichzelf.
Zij brengen voor elk wat wils, zoals parfum, lotion, zeep, lipstick, nagellak, poeder
en crème, voor moeder en dochter.
After en pre shave, haarlotion, brillantine,
scheerapparaten enz. voor vader en zoon, of
wie U verder wilt verrassen. JDoe nu Uw keus.
Wij willen gaarne voor U reserveren.
Ziet de etalage's.
Kosterstraat 5 - Telef. 3713
Voor. de komende Kerstdagen verzorgen wij:
HORS D'OEUVRE'S SPECIAAL
CRABSALADE'S
ZALMSALADE'S
GARNALEN MAYONAISE'S
RUSSISCHE EIEREN
HUZARENSALADE'S
KERSTPUDDINGEN
IJSTAARTEN
PASTEITJES
CROQUETTEN - BITTERBALLEN
GEBRADEN WILD en gevogelte.
S.v.p. vroegtijdig bestellen!

De Kerstbomen
zijn weer gearriveerd!
Ook los denne- en sparregroen.
Leuk opgemaakte KERSTSTUKJES
Kerstrozen - Kerstcyclamcs.
Bestelt tijdig om teleurstelling
voorkomen.

te

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65

-

TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

De Kerstbomen
zijn er weer!
In alle maten en alle prijzen!
U kunt ze weer uitzoeken
bij het bekende adres:

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

A. v. Steijnen
Grote Krocht 29a - Tel. 2770
Ook Uw beste adres voor prima groente en fruit

Zalen te huur
met dansvloer, voor partijen enz.

Hotel „De Schelp

,99

Lompen 30 et.; kranten 8 et.; plat- karton 4 et.;
tijdsfhr. 7ct.;tapijt7ct.;gonje en gewatt. deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 25 et., alles'per
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2.10 et.;
geelkoper 140 et.;,aluminium 80 et.; -'
lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
Wy zon elke dinsdag in Zandvoortl

Gebr. de Jong v.h. E.Klok

DOKTERSDIENST
Inlichtingen over
de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
Zwerver 2499).
DIENST WIJKVEKPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster E. Reitsma,
van Lennepweg 42, telefoon 2382.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: J. Beijers, Raamsingel
28, Haarlem, tel. (02500) 13164.
APOTHEKEN:
>. ;Van zaterdag*12 t.m.-vrijdag 18 dec.
na 6.30 uur 's avonds: avond- nachtdienst van 18.30-8 uur en zondagsdienst de Zandvoortse apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.

Onrustige Zenuwen?
Mifnhardt's Zenuwfabletten

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Bert, zoon van B.J.Roose
en M. Dietz. Lucas Ate, z. van
G. H. Kaars Sijpesteijn en E. L.
Keeman. Peter Jeroen, zoon van
P. L. J. Schuring en H. Dees.
Gehuwd: Y. Brune en M. J. Herben.
Overleden: Johanna M. Noordhof,
83 jaar, gehuwd met K. Zwemmer.
Overleden buiten de gemeente:
Edwin Loos, 8 maanden.
AGENDA RAADSVERGADERING
'dinsdag 15 december'?n.m.-'8 uur.
1. Vaststelling notulen 17 november 1964.
2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, ontslagen enz.
4. Ruiling grond met het P.E.N,
i.v.rn. het bouwen van een
nieuw transformatorstation aan
de Zeestraat enz.
5. Aankoop enz. perceeltje grond
aan de Koninginneweg, hoek
Prinsesseweg.
G. Verlenging optie terreinen aan
de kop van de van Lennepweg.
7. Vaststelling van de 4e wijziging
van de verordening op' het gebruik enz. van de algeinene begraafplaats.
8. Vaststelling
uitbreidingsplan
„Noorderduinweg II".
9. Aanleg wegen, riolering enz.
t.b.v. 34 woningen aan de Celsiusstraat.
10. Verkoop grond voor de bouw
van 55 woningen aan de N.V.
Grondbedrijf van de N.V.Bouwfonds Nederl. Gemeenten.
11. Aanbrengen verbeteringen in
het politiebureau, Hogeweg.
12. Uitbreiding van de Wim Gertenbachsohool met drie lokalen.
13. Aangaan geldlening-, vari
V.
- ƒ 1.000.0007=-^ ~ ' J - - - *•
14. Rondvraag. ..
Bü feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Doe mee!

aangeboden door onderstaande
Zandvoortse winkeliers!

>;

'.

Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (by
geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

GEREFORMEERDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne
19 uur: Ds. F. H. Veenhuizen,
van Overveen.
Huis in de duinen:
19.30 uur: Ds. P. J. O. de Bruijne,
HERVORMDE KERK
Dienst in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg.
Zondag a.s. 11 uur: Ds. C. de Ru
Bediening van de H. Doop.
Kapel Woodbrookers, Bentveld
10.45 uur: Ds. W. H. Buijs, vicaris
• 19 uur: (in Jeugdhuis) Ds. A. J.
Lampinf, pred. te Leiden. _
Jeugddienst.
10.30 uur: Jeugdkapel inr het jeugdhuis. Spreker de heer J. de Smalen.
PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de v/eek H.H. Missen te 7.30 en 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.
In de week om 8 uur.
NED.

PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: ,Ds. J. Heidinga, N.H. Haarlem.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBONDSamenkomst in „Pniël", Zuiderstr.3.
Maandag a.s. aanvang 3 uur n.m.
Spreker J. W. van Zeijl.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur Gemeenschappèlijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adresWillem Draijerstraat 5.
-.-"

oud weer

K«

VRAAGT HEDEN PRIJSOPGAAF!

-

Zandvoort:
- 'KI. Zwemmer . ',
J. M. Zwemmer 'Haren (Gr.):
~ ,
E. Molenaar
A. Molenaar-Loevesijn
Hanny
Eefco
' '•
God zij gedankt voor Zijn
onuitsprekelijke liefde" in -en
door dit leven geopenbaard:
, „want het leven was haar
.Christus, het sterven gewin!"
- Pil. l : 21
~
Zandvoort, 8 december 1964
Koningstraat 85
- De teraardebestelling -,-vond
vrijdagen december
plaats
óp'de'algefnerie
begraafplaats
k
-"£s • ' " te JZandvoort.
l
'- , "
' Dankbetuiging
"Voor de„-vele bewijzen van deelneming, die wij, mochten ontvangen
bij het overlijden'van" onze geliefde
Man, Vader, "Behuwd-- en Grpotvader, de HeerJ ••ƒ•"-;•_ -v'i. ' •

"ARIE SCHUITEN "

betuigen wij hiermede onze hartelijke dank. ^_ __ '.-~:• - , ; "is,
, Fain: A'.^Schuiten-Star..
Zandvoort, december f 1964.
Smedestraat 10."'.-£-~£":•
Begrafenissen

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Openbare kennisgeving.
De directeur van de Dienst" van
Publieke Werken deelt mede dat de
kantoren van Bouw- en Woningtoezicht met ingang' van maandag
,14, december 1964 voor het'publiek
"uitsluitend geopend zullen-" zijn ' op'
dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30
uur. Op andere dagen alleen na,
afspraak.
C. H. Vogt.

-

Crematie'»

Rouwkamer

JAC. KOPER

DORPSPLEIN 11--TEL;'-2872
' Verzekering in Natura^ ; •
Inlichtingen geheel
, vrijblijvend.' '

Depot: ; ;
- HOTEL' '
„DE SCHELP"
Tel. 4781

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Taunus,' "1964

Tveyourself V-W; en simca

Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166
GESLAAGD
De 19-jarige Rob Landman, alhier,
slaagde voor het diploma hotel-café- en restauranthouder, welk ex-amen in Utrecht werd afgenomen.
Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat hij de jongste deelnemer
was en het hoogste aantalpunten
verzamelde. Onze, hartelijke gelukwensen met dit prachtige resultaat.

Assurantie Kantoor

Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

Voor .alle
verzekeringen

Denkt U om l januari 1965!!

Motorrijtuig verzekeringen
E. Jongsma, Oranjestr. 3, Zandvoort, Tel.~ 2424

Gedipl. opticien

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 -

TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

JONGENS EN MEISJES HORLOGES
al vanaf ƒ19,50 en ƒ24,-, mét garantie

Schouder Carbonade
750 gr. voor f 3,88

EEN PRACHTIG ZWITSERS MERKHORLOGE, vanaf ƒ65,-.
ANKER HORLOGES, 15 steens, al voor ƒ 32,50

Runderlappen
500 gr. v.a. f 2,75
150 GRAM GEBR. ROSBIEF
100
100
200
250
150

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

VOOR DE BOTERHAM:
pekelvlees en 100 gr. pork . . . .
Ham en. 100 gr. Gek. worst
Haagse leverworst
Gelderse gekookte worst
Pekelvlees voor

ƒ 1,35
95 et.
ƒ 0,98
ƒ 0,75
95 et.
85 cl

Haal heden by een van onderstaande winkeliers een deelnemersformulier! !
.
•.
Slijterij wijnhandel Hamers,
Kostverlorenstraat 34.
Firma F. H. Penaat, radio en televisie, Kostverlorenstraat 7.
Bloemenmagazijn „Noord",
Vondellaan.
Sigarenmagazijn fa. Schutte-Kuipers
Koningstraat 38 en Vondellaan.
Rijwiel'handel - Garage
Jac. Verstecge & Zonen,
Pakveldstraat 21.
Beddemagazijn W. H. Kemper,
tijdelijk Schoolstraat 2a.
Levensmiddelenbedrijf P. Bakkenhoven, Diaconiehuisstraat 21.
Bakkerij M. Keur,
Diaconiehuisstraat 36.
'Slagerij Henk van Eldik,
Jan Steenstraat Ib.
Zandvoortse groente- en fruithal
Diaconiehuisstraat 9.
Herenkapsalon Wim Kok,
Diaconiehuisstraat 24.
Parfumerie „Florida",
Noordboulevard 6.
Poeliersbedrijf Cas van Benten,
Stationsstraat 2a.
Schildersbedrijf Dannenburg,
Stationsstraat 7-9.
Let op de uitgebreide advertentie .
in het nummer van volgende week!

Warme pantoffels
altijd welkom

SCHOENHANDEL

:

JAC. HOEKEMA

ASSURANTIE AGENTSCHAP

Staalwaren

GROTE KROCHT 20a
TELEFOON 4395
Leverancier alle ziekenfondsen

Klokken (ook electrisch), wekkers, kookwekkers, alle soorten horlogcbandcn.
U koopt bij ons prettig en bovendien bestaat
er alle gelegenheid tot parkeren.

*"

in de leeftijd van bijna 84 jaar

A. G. SLINGER

Tel. 02500-15137 - Harmenjansstr. 16, Haarlem

Koop veilig met garantie!

Johanna' Maria:' ' .
Zwemmer-Noordhof

RINKO's AUTOBEDRIJVEN
Optiek

Kerstgeschenk

In Jezus ontslapen.^onze zeer
geliefde vrouw, moeder en
pleegmoeder

voor alle

E. J. KRUIJFF

Een welkom en duurzaam

.;

Zandvoort, 9 december 1964.
Kostverlorenstraat 104.

GODSDIENSTOEFENINGEN

Prijsuitreiking dinsdag 22 december
om 19.30 uur in de Zandvoortse
groente- en fruithal, Diaconiehuis-,
straat 9.

Schilders- en Behangersbedrijf

Telef. 2071

De Heer en Mevrouw
J. S. M. van Kemenade,'= Pelletier
Véronique '• .
Philippe, -

De prezen zijn: 14 prachtige Kerstpakketten, bestaande • uit o.a. '*'kip,
wyn, kerstbrood, fruit, noten enz.

Kerst Geschenken

Horloger
Kostverlorenstraat 68 -

TELEFOON 2820

Geopend van 10-6 'uur. 's Maandags gesloten.

AAN DE

Kerstprijsvraag

-

Met grote vreugde geven wij U-kennis van de geboorte van onze zoon
' MARC "STEVEN'. ,

ZANDVOORT - TEL. 02507 - 4781

C

RAADHUISPLEIN l

Annex reparatie-afdeling

VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN:

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ
/w

'ô'-^ï '"' '

' •" '

„BROKMEIER" A° 1896

-'--'*-'•.."-

ZANDVOORT

Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

Dé speciaalzaak in wonen en gedistilleerd

'

MONOPOLE
ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 DECEMBER
8 uur:

'

Toegang 14 jaar.

(Toegang alle leeftijden).

en een
GULDEN
toe' '-£&•>>
V-VXW •

'

*Têé 2550

De Kerstman
arriveert ZATERDAG 19 DECEMBER
om 2.30 uur weer bij:

-

',vf«.- - ..---

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7
Ieder kind onder'geleide ontvangt een surprise.

Een greep uit onze
Kerst artikelen:

Met 'Amami Hairspray behoudt uw Iiaar
-«3e 'natuurlijke soepelheid en zachtheid.
_Amami houdt uw kapsel de gehele dag
perfect :-in model. Dank "zij Amami
maakt u van elk kapsel eenpersoonlijk
Amami houdt het zo. Luchtig en levend
en met behoud; van .glans en kleur.
* ..„t-, - - -'•'• " EXTRA VOORDEEL: Bij aankoop
van een.bus Amami a/4.95, krijgt u
ter introductietijdelijkeen reductie van
ƒ-h v-Zie "onderstaande bon.

Kerstballen vanaf 15 ct„ Kerstkleden, Kerstlopers, Kerstservetten, crêpepapier, mos, sneeuw,
engelenhaar, flitter, lametta, Kerstboomstandaards "alle maten v.a. ƒ 3,95, imitatie Kerstbomen, - spuitsneeuw. Alle maten kaarsen, zelfs
van l meter lengte.
KERSTVERLICHTING, Philips en Splendor,
vanaf / 8,95 tot ƒ 25,Verlichte sterren, diverse kleuren en maten.
- Ziet onze uitgebreide sortering en etalages.

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p. kg. Lood en zink
70 et.; roodkoper ƒ2,-; Geel koper ƒ1,40, alles
per kg. Verder: kranten, karton, tapjjt, gewatt.
deken, veren bedden, geysers, baden, naarden, tegen de hoogste waarde!
Wij rijden elke dag in Zandvoort.
Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

«LEBRU»

amami

Kerkstraat 4

- Telefoon 3397

Sint Nicolaas is vertrokken, maar door het enorme succes van onze Sint Nicolaas-actie
starten we nu onmiddellijk met •

HET ADRES VOOR U!'

enorme koopjes voor de
komende feestdagen!
In samenwerking met ons grossiersbedrijf bieden wij U buitengewoon voordelige
Kerst-koopjes aan. Koopt U vooral tijdig, dan is de collectie het grootst.
U zult opnieuw Uw ogen niet geloven!

Hier zijn de koopjes!
Originele HELANCA PANTALONS, 7 mode- kleuren, in alle maten
Zwarte KOL TRUIEN,
Zuiver wollen PULLOVERS en VESTEN, Italiaanse import
vanaf
Zuiver wollen YERSEY PAKKEN, Franse import tot maat 52
Zuiver wollen LOSSE ROKKEN, in 5 mode kleuren,
Wü ontvingen weer een 'prachtige, collectie SHAWLS
GROTE VIERKANTE DAMES SHAWLS ƒ 1,50, 2 stuks ƒ 2,50
ZUIVER ZIJDE MET WOL HEREN SHAWLS ƒ 2,50, 2 stuks ƒ 4,lOOVo ZUIVER ZIJDEN HEREN SHAWLS ƒ 3,- 2 stuks ƒ 5,-

Maar kunt U zelf Uw Cocktail-japon maken?
Als extra verrassing bieden wij U cocktail-jaguard, 90 cm. breed,
div. kleuren, kwaliteiten van hoge klasse, en nu komt het,
voor f 3,95 per meter
Het grote voordeel dat ons Haags filiaal heeft, is, dat men daar prijzen en kwaliteiten
vergelijken kan, met de direct omliggende grote mode-magazijnen. In zeer korte tijd
hebben wij daarom in Den Haag reeds een geweldige toeloop.
KOMT U KIJKEN EN OVERTUIGT U!

Modehuis S. PILLER
Kerkstraat 4

Kerst-en Nieuwjaarskaarten

Komt U eens bij ons langs!
Wij hebben leuke KERSTGESCHENKEN !
Voor U Mevrouw! Prachtige AVONDKOUS of
zijden shawl.
En voor U Meneer! Een prachtige set: STROPDAS met bijbehorende SOKKEN.
Wij hebben weer zojuist een 'nieuwe voorraad
GLIJBESCHERMERS binnengekregen.
Dames en kinder PARAPLUIE's in div. kleuren
en dessins. Wollen en Helanca MAILLOTS.
HEREN SHAWLS, Mohair Shawls, vanaf ƒ3,90
ELLEBOOG- EN KNIEBESCHERMERS ! !

E. van der Linden
STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER
Specialist In klassieke meubelstoffering
-BREDERODESTR. 30, ZANDVOORT
Telefoon (02507) 4973
Grote collectie VLOERBEDEKKING van ƒ8,50 af

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

Normale prijs ƒ4.95

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort
Dinsdags gesloten.

BON
VOOR EEN
GULDEN KORTING
Neem deze bon mee naar Uw winkelier,
koop een bus Amami Hairspray, plak
het zegel van de bus op deze bon en U
krijgt f. l,- reductie.

GARAGE

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21
Telefoon 2323
Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Vlug, netjes en goed,
als Dannenburg het doet!
Vraagt vrijblijvend offerte.
Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk
Ook verkoop van verf, glas, behang
en huishoudelijke artikelen.
SCHILDERSBEDRIJF P. J. > DANNENBURG

Stationsstraat 7-9
Tel. 2803, b.g.g. 8457

- Telefoon 3397

Dinsdag de hele dag gesloten. In de Kerstweek geopend tot 9 u. 's avonds en ook dinsdag»

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

Ziet onze prachtige collectie.
Crêpe-papier, fantasie Kerstkaarsen,
KERSTLOPERS - KERSTLAKENS
„en 'KERSTSERVETTEN,
KERSTKLOKKEN < en vele andere
artikelen voor de Kerstboom en
vanzelfsprekend mooie en blijvende
KERSTGESCHENKEN,
waaronder SUCCES-ANGENDA's.

ƒ12,95
ƒ 3,95
ƒ12,95
ƒ59,50
ƒ 3,95

Wij bieden U beeldige COCKTAIL JURKJES, geheel
kant op satin gewerkt, in 3 kleuren, lacht U niet,
voor f 19,75

«LEBRU

„ hier
zegel
plakken

- Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

ZONDAGMIDDAG - 2.30 UUR

Het geheimzinnige

~r | ?/^"5?%JPr', ,f='

HEEMSTEDE/AERDEN HOUT

Modehuis S. PILLER

Oproer op de Defiant

zittend

A

Vraagt naar onze speciale wjjnaanbiedlngen!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

Bromfietsen en Rijwielen
Dealer van: Pucb, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze merken uit voorraad leverbaar.
Weer uit voorraad leverbaar MOBYLETTE
FIETS O'MATIC en E.E.G. vanaf ƒ369,-.
Vraagt een proefrit.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Ziet onze .showroom!

GEVRAAGD per l januari of later:

jongeman
voor magazijnwerkzaamlieden.
Fa. A. J. VASTERMAN Jr.
Brederodestraat 41 - Telef. 2864
Grossier in rokersbonodigdheden
Aanmelden iedere dag, ook 's avonds,
uitgezonderd dinsdag en donderdag.

Geknipt
voor de winter!
Dat is onze collectie OVERJASSEN en
COSTUTJMS in een overweldigende keus
en tegen uiterst scherpe prezen!

COSTUUMS, vele nieuwe dessins,
in kamgaren en Terlenka, van ƒ 89,— tol ƒ 196,—
OVERJASSEN, o.a. Mohair, Loden en. Teddy
van ƒ 79,- tot ƒ 158.—
Ook in jekkerlengte.
SPORTCOLBERTS, in vele variaties,
van ƒ39,- tot ƒ69,BLAZERS, in zwarte en blauwe Barathea, één
en twee-rij model
ƒ 69,—
Een pracht sortering PANTALONS
Terlenka en Trevira
van ƒ26,— lot ƒ44,—
FOAMBACK JACKS, wind- en waterdicht ƒ 49,NYLON JACKS, aan 2 kanten draagbaar ƒ 42,CORDUROY PANTALONS Schuttersveld,
de nieuwste kleuren,
van ƒ 19,75 tot ƒ 24,—
REGENJASSEN, poplin en kat. gabardine
reeds vanaf ƒ 39,—
KOMT U EENS KIJKEN ?
HET VERPLICHT U TOT NIETS !

l

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDIHG

KERKSTR.20

T£L;313&

ilIEHIE PHILIPS
8*010 S E I I I E E

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

-

ELECTRISCHE

ERRES

-

BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers

Electro-Radio
Technisch Bureau

J

M CT ï l D Burê- Engelbertsstraat 64
. l\ d \J IX Telef. 2914

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

Betaling desgewenst in overleg

Vakkundige en snelle REPARATIE aan alle
radio- en televisietoestellen.

KERSTBOOMVERLICHTING

ZIET ONZE SHOWROOM

ADVERTENTIETARIEF

losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40°/o red.
Bij contract belangr. kort.

U bent gauw jarig!
Koopt dan Uw wijnen en
gedistilleerd bij:

Tandarts HEIDEMAN

Bij iedere fles afgehaald 25 et.
reductie. Maar denkt U er
om een speldje te vragen?
KOSTVERLORENSTRAAT 34

Postslraat 7

TANTE

HAMERS
„Ik kijk scherp
naar de prijs...

...en let terdege
op de kwaliteit!"

Afwezig

van 22 dec. t.m. 2 januari.

AMANDA BALKE
Voetkundige
SCHOONHEIDSSPECIALJSTE

Podicure - Manicure
Massage
ZEESTRAAT 33
Afspr. via telel 2943
Behandeling bij U aan huis

Autoverhuur D. F. Pieteis

Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.

Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Dat en Chevrolet Impala's

Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3652.

TE KOOP: een. HUIS, geh.
of god. leeg te aanvaarden.
Prijs in overleg.
Makelaar K.C. v.d. Broek,
Brederodestraat 25
(Goen tolef. inlichtingen).
VOOR UW
2de PROGRAMMA

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2161

WINKELJUFFROUW GEVRAAGD. Bakkerij M.
Keur, Diaconiehuisstr. 36,
Telef. 2404
MEISJES GEVRAAGD
voor Plastic industrie.
Korthof, Zuiderstraat 13a.
Iedere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee

"s Zomers buiten,
's winters binnen!
Voor al Uw schilderwerk aan
plafonds, muren, houtwerk
enz. Uitvoering in kalkmat,
zijdeglans, hoogglans.

Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!

Bert geeft de
hoogste waarde!
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et., lood 62
et, zink 55 et. Alles p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!
Huur nu uw wasmachine

vanaf ƒ 9,— per maand
met recht van koop.
Géén vooruitbetaling.
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590

Adverteert
in dit blad

*^ '
Sauw imponeren
door lage prijzen alleen. Als die zogenaamde „voordelen" ten koste van de kwaliteit gaan, hoeft ze niet meer. U wilt en de laagste prijs én hoogste kwaliteit. Dan
bent ubij Albert Heijn aan het juiste adres. Deze advertentie vertelt u nog eens dat u inderdaad voor twee telt.

Schildersbedrijf

Erwten

CJ

Burg. Beeekmanstraat 33
Telefoon 4755

Ook plastiekverwcrking.
VERF GEEFT FLEUR!

Macaroni

MET WORST

Bij feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

500 gram

,s

GEBRADEN

Gelderse Ham
CornedBeef
Soepballetjes 2
Smeerkans 2
luurkoolspek

. 100 gram,1

• lïwllUfll in jus

HANAU • hoogtezonnen!
De beste ter wereld!
Reeds van ƒ129,- af!
Vraagt demonstratie!

Bouwman
Gedipl. drogist
Oranjestraat 7 - Telef. 2327

EIGEN HAARD,
IS TAPIJT WAARD!

J. van den Bos
woninginichting
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

Voor

verhuizingen
en transporten
door het gehele land

Prijzen gelden
t/m zaterdag
1Z december

ballen

Bloem

DUBBELE

68

59

69

Kerstkaarten :::i
DEZE WEEK
MacQueen

. 250 gram

Rookworst

blik mJjf

even warmen, klaar!
1/1 blik

blikjes

pakjes (samen
200 gram)

Drogisterij -Parfumerie

.....

Sperziebonen

100 gram

Originele

Zeestraat 62 - Telef. 2263
TE KOOP GEVRAAGD
l of 2 huizen voor geldbelegging. Br. onder no.
10-12 Bur. v.d. blad.

aat ze z c n et meerzo

l

Geheel verzorgd.
Antonnebouw.
SPORTSCHOOL
J. KEBKMAN, Telef. 4307
il
Burg. Beeckmanstraat 36.
„WIM BUCHEL
TELEFOON 3965
TE KOOP GEVRAAGD:
WINKELPAND,
alleen De sportschool voor goed verantHaltestraat of Kerkstraat. woord, bevoegd en erkend onderwijs
Br. no. 5-12 bur. v.d. bladJUDO voor kleuters, meisjes en
In het voorjaar betaalt U, jongens, dames en heren.
als U nu uw wasmachine CLUBS voor jiu jitsu, boksen,
conditie oefeningen met gewichten.
of combinatie koopt!
VELO - Rivier Vismarkt 3
DAMESGYMNASTIEK
Haarlem, tel. 10117
MASSAGES
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
Alle lessen in privé- en clubverband
HOTEL C. KEUR, Zee- Zaal Hogeweg 42 - Privé Hogeweg 60
straat 49-51, vraagt:
VERSTELNAAISTER.
NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
W. Draijerstr. 12, Tel. 3751

Een prijsbewuste huisvrouw

250 GRAM

PAKJE 100 GRAM

Wees prijsbewust ...kom ook naar

Albert Heijn

P. KERKMAN
Kostverlorenstr. l - Tel. 3399

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

A//e artikelen met Albert He/jn's onvoorwaardelijke kwaliteitsgarantie.

Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

De Sint is weg, de Kerstman komt,
Wil daarbij dan bedenken,
Bij Botman vindt U vanaf nu,
Zeer vele Kerstgeschenken!

VAMOR AUTO-MOTORRÏJSCHOOL

„C. l.
Zandvoorts enige volledige
rijschool
N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.
BUEDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

Elke fijnproever prefereert:
wijnen en gedistilleerd van

SIGARENMAGAZIJN DROMMEL.
Haltestraat 9
Telefoon 2151
Kosterstraat 5 - Telef. 3713

Met de Kerstdagen:

Diner-Dansant

Tafelreservering gewenst.
Menu's worden, op aanvraag toegezonden.

Voor Uw drukwerk;
Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28

-

Telefoon 2793

Zaterdag-reklame
Deze week:
VIER HAZELINO'S

>.

ƒ 1,35

250 gr. KERSTKRANSJES
ƒ 1,13
250 gr. ROOMBOTERKRANSJES . . . . ƒ 1,75
150 gr. STUDENTENFLIKKEN
. . . . ƒ 0,85
Wy vragen Uw speciale aandacht voor onze
Kerstetalage.
Brood-, Koek- en
Banketbakker^

HALTESTRAAT 23 - TELEFOON 2159

§-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat 9 - Telefoon2150
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Agenda raadsvergadering
Belangrijke uitvoeringen
Volgende week is het dan weer
zover. De Zandvoortse operettevereniging komt op maandag 14, woensdag 16 en vrijdag 18 december in
theater Monopole op de planken
met uitvoeringen van de operette
„De klokken van Corneville" onder
leiding van dirigent G. Kruijff,
regie van Wiesje Bouwmeester, balletten van, Ferry Zelvers, decors van
Wim Sluijs en met begeleiding van
het Haarlems Operette orkest.
Een jaar of vijftien geleden voerde men deze beroemde operette ook
reeds op. Bij de meesten van ons
zal deze opvoering wel vervaagd
zijn, doch het is met bijzonder veel
genoegen, die ik, deze komende uitvoeringen bij U aanbeveel, want ,de
klokken van Corneville' is een werk
dat niet alleen door de handeling,
maar ook door de muziek veel
schoons te genieten geeft.
Uitvoeringen van onze operettevereniging staan steeds op bijzonder
hoog plan. Het is niet zonder reden,
dat de grote actrice Wiesje Bouwmeester toen zij voor het eerst de
regie bij de vereniging op zich nam
verklaarde zeer verbaasd te zijn
over het bijzonder hoog niveau dat
deze amateurs in alle opzichten hadden bereikt, niet alleen wat de zang
betreft, zowel solistisch als in het
koor, doch ook wat aangaat het
acteren.
De Zandvoortse operettevereniging is bekend geworden als een
der meest belangrijke verenigingen
in onze Zandvoortse gemeenschap.
Uitvoeringen van deze vereniging
zijn steeds gebeurtenissen op zichzelf.
Voor deze „klokken" vraag ik Uw
wel zeer bijzondere aandacht. U zult
er Chris Overweg weer in kunnen
beluisteren als de Markies van Corneville, Martha Koper als Serpolette en Sophia Endstra als Germaine,
Wim van der Moolen als Gaspard
en Henk Bol in de weer komische
rol van de Baljuw, om zo maar enkele namen te noemen, die een
goede uitvoering in de hoofdrollen
waarborgen.
De belangstelling voor dit drietal
uitvoeringen , is weer enorm groot.
Woensdag en vrijdagavond zijn
reeds uitverkocht, voor maandagavond is slechts nog een beperkt
aantal kaarten verkrijgbaar. Ik raad
U aan U daarvoor tijdig in verbinding te stellen met mevrouw Tonny
Schaap, Kleine Krocht 5, telefoon
2602 maar doet U het vooral tijdig
om teleurstelling te voorkomen.
Van harte wens ik onze aktieve
opetettevereniging bij de komende
uitvoeringen opnieuw het succes
toe, dat zij zozeer verdienen
Bjj feest of party,
LEFFERTS dranken erbjj!
Telef.-2254 - - - - Telef.-2150Flitsende ijzers
De sportjournalist Piet Maaskant
schreef het vorig jaar een boek
over de schaatssport onder de titel
„De elfstedentocht". Hot verkreeg
reeds aanstonds een enorme belangstelling en duizenden exemplaren
werden ervan verkocht. De pers
was er algemeen enthousiast over
en de verschijning van dit werk bewees ten volle dat in ons land,
waarin de schaatssport zulk een belangrijke plaats inneemt, grote behoefte bestond aan een dergelijk
werk.
Het boek belichtte echter slechts
één facet van deze sport, namelijk
uitsluitend het
wereld-evenement
dat de elfstedentocht nog altijd is.
Aan de schaatssport in het algemeen werd weinig of geen aandacht
besteed.
Als een welkome aanvulling op
dit vorig jaar verschenen werk verscheen thans van dezelfde auteur
wederom bij La Rivière & Voorhoeve te Zwolle een nieuw boek
over de schaatssport onder de titel
„flitsende ijzers". Het telt 180 bladzijden en is verlucht met 50 foto's
en mag zeker een belangrijke aanwinst worden genoemd op het gebied van deze in Holland zo geliefde
en de algemene belangstelling trekkende sport.
In 17 hoofdstukken voert Piet
Maaskant U door deze wereld van
het ijs. Het begin is reeds uitermate
pakkend, wanneer U de levensgeschiedenis leest van de geweldenaar
Jaap! Eden. Maar ook andere groten
uit de schaatswereld passeren de
revue. Ik noem U van de Hollanders
van der Scheer, Broekman, Liebregts, 'Verkerk en van de buitenlanders Ballangrud, Anderssen, Johannesen, Ericsson, Gonstjarenko,
Kositsjkin en vele anderen. Een
apart hoofdstuk werd gewijd aan
onze Sjoukje Dijkstra. Alle belangrijke internationale ontmoetingen
worden erin beschreven en overzichtelijke tabellen zijn erin opgenomen, die namen data, afstanden,
tijden en titels vermelden vanaf het
begin van de schaatssport, zowel op
Nederlands, Europees, Olympisch als
opi wereldniveau.
Radioluisteraars en televisjekijkers krijgen bovendien nog een primeur, daar zij met de internationale
puntentelling worden bekend gemaakt, terwijl tenslotte nog aandacht wordt gewijd aan de kunstijsbanen in ons land.
La Rivière & Voorhoeve maakte
er weer een juweeltje van een uitgave van. Zij, die „De Elfstedentocht" bezitten zullen ongetwijfeld
dit werk eveneens in bezit willen
hebben. Ook als apart werk'over de
schaatssport is dit nieuwe boek een
bijzonder waardevolle
aanwinst,
waarmoe Piet Maaskant schaatssport minnend Nederland een grote
dienst heeft bewezen.
Het boek, verkrijgbaar bij alle
erkende Zandvoortse boekhandclaren, zal ongetwijfeld ook in onze
gemeente zijn weg wel weer vinden
en lijkt ons als Kerstgeschenk een
zeer aantrekkelijk cadeau.
K.

De gemeenteraad van Zandvoort
komt voor het laatst dit jaar in
openbare vergadering bijeen op
dinsdag 15 december 's avonds om
acht uur.
B. en W. stellen voor op nader
bepaalde voorwaarden te besluiten
tot verplaatsing van het transformatoratation aan de kop van de
Zeestraat, dat dient te verdwijnen
in verband met de uitvoering van
de plannen betreffende het Boulevard centrum. Overeenkomst hierover met het P.E.N, werd reeds bereikt. Een bedrag van ƒ 22.550,zal hiermede gemoeid zijn.
Voorgesteld wordt over te gaan
tot aankoop van een perceeltje
grond aan de Koninginneweg, dat
de gemeente nodig heeft voor de aan
te leggen toegangswegen naar het
nieuwe busstation. Een krediet van
f 1650.— is hiervoor benodigd.
B. en W. stellen voor, de optie
die de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Havenwerken
N.V. heeft op de terreinen aan de
kop van de van Lennepweg en die
op l januari a.s. eindigt, te verlengen tot l april a.s. B. en W. verwachten namelijk binnen enkele
maanden een voorstel te kunnen
doen omtrent de condities waaronder de uitgifte van deze grond, in
verband met de landbebouwing aan
de pier, zal kunnen plaats vinden.
Een krediet va- ƒ 75.000,— wordt
gevraagd voor de aanleg van wegen, riolering, trottoirs en een groenstrook in verband met de bouw van
34 eensgezinswoningen door de -woningbouwvereniging
„Eendracht
maakt macht" aan de Celsiusstraat
in Zandvoort-noord.
Verbeteringen in het politiebureau
Een krediet van ƒ 10.620,- is benodigd voor het aanbrengen van
verbeteringen in het politiebureau.
Het betreft hier de bouw van een
grotere wapenkamer, een aparte
opslagruimte voor materiaal ten
behoeve van de legering van arrestanten en een doelmatiger opbergruimte voor in beslag genomen
voertuigen.
Uitbreiding U.L.O. school
B. en W. stellen voor een krediet
van ƒ 213.500,— beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de
openbare U.L.O. school, de Wim
Gertenbachschool aan de Zandvoortselaan, met drie leslokalen. De
school telt thans negen leslokalen
en één vaklokaal, terwijl het aantal
leerlingen 285 bedraagt en er elf
leerkrachten aan de school verbonden zijn. De extra vier noodlokalen^
die een beperkte levensduur hebben
en dringend dienen te worden vervangen, zullen na de bouw van de
bovengenoemde uitbreiding, worden
afgebroken.
Nieuwe geldleningen
B. en W. stellen de raadsleden
voor, in te gaan op een aanbieding
van F. Berger & Co. n.v;. te.Amsterdam, tot het aangaan van een geldlening groot l miljoen gulden met
een looptijd van 30 jaar, op te nemen op 15 juli 1965.
Verkoop grond
Voorgesteld wordt
een perceel
grond, groot 1.16.40 ha. gelegen achter het industrieterrein in Zandvoort-noord, nabij de Keesomstraat,
te" verkopen aan de N.V. Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten te Assen,
ZANDVOORTS CHRISTELIJK
KINDERKOOR
Het Zandvoorts Christelijk kinderkoor onder leiding van de nieuwe
dirigent de heer Chris Gastel zal op
maandag 14 december een Kerstconcert geven in de Gereformeerde
kerk aan de Julianaweg. Medewerking'verlenen mevrouw C. Gastelvan der Putten alt, de jongenssopraan Pieter Licht en Daniëlle Baay
met declamatie. Het programma
vermeldt onder meer werken van
W. Pijper, H. Strategier, H. Badings,
Felix de Nobel, P. Cornelius, Joh.
Seb. Bach en Max Reger. De uitvoering wordt afgewisseld door samenzang.
Het Zandvoorts Christelijk kinderkoor gaat een drukke december
maand tegemoet, want behalve
bovengenoemd concert staan nog
Kerstuitvoeringen op het programma in het Hervormde Diaconiehuis
en voor de bejaardensociëteit „Voor
Anker".
Wij kunnen U een bezoek aan het
concert op 14 december ten zeerste
aanbevelen. Het koor heeft bij vorige uitvoeringen reeds meermalen
blijk gegeven, op een hoog muzikaal
niveau te staan. Het thans geheel in
uniforme kledij gestoken koor,
waarvoor van de zijde van de kinderen een steeds groeiende belangstelling bestaat, maakt pok in dit
opzicht een uitstekende indruk en
mag thans wel tot een der belangrijkste verenigingen in onze gemeente worden gerekend. De toegang tot het concert is geheel gratis.
GUÜS BOEKMAN
NAAR AMERIKA
Onze plaatsgonoot, de bas-bariton
Guus Hoekman, zal eind van dit
jaar naar Amerika vertrekken op
uitnodiging van de opera in Boston.
Hij zal gedurende drie maanden
meewerken aan uitvoeringen van
opera's van Mozart, Moessprgski en
Luige Nono. Tevens zal hij enkele
concerten geven met het Boston
Symphony Orchestra, die door radio
en televisie zullen worden uitgezonden. Hij zal onder meer optreden met de beroemde zangeres Joan
Sutherland en de niet minder beroemde bas Boris Christoff.
Een en ander betekent voor onze
Zandvoortse zanger een wel zeer
vererende uitnodiging, waarmee wij
hem van harte geluk wensen.
LEDENVERGADERING P.v.d.A.
De plaatselijke afdeling van de
Partij van de Arbeid belegt een
ledenvergadering
heden vrijdagavond 11 december in ,Ons Gebouw'
aan de Brugstraat.

op welke grond deze N.V. 55 wpningen wil bouwen in het uitbreidingsplan Noorderduinweg. Al deze woningen zullen in de loop van 1965
als één project gerealiseerd kunnen
worden. Van de zijde van de Zandvoortse bedrijven bestaat grote belangstelling voor deze bouw, in verband met benodigde woonruimte
voor personeel. De grondprijs zal
ƒ 2500,— per woning bedragen en
en / 500.— per garage.
Vaststelling Uitbreidingsplan
B. en W. stellen de raad voor,
over te gaan tot vaststelling van
het uitbreidingsplan „Noorderduinweg 2" zoals dit door de stedebouwkundige, Dr. Ir. C. Th. Nix in herziene vorm werd ingediend.
In het nieuwe plan, dat na uitvoering Zandvoort een geheel nieuwe wijk zal geven, werd een veel
intensievere bebouv/ing geprpjecteerd. Bovendien krijgt het bijzondere en openbare gebouwen, winkels
verkeersstroken, parkeerplaatsen _cn
groen-elementen. Hot totaal aantal
woningen wordt door de stedebouwkundige berekend op 1525, waarvan
304 eensgezins rijenhuizen, (ten dele
reeds gebouwd of in aanbouw), 53
begane grondwoningen, met toepassing van alle bouwwijzen, namelijk
bungalow of atriumwoning, 376 flat-

woningen beneden de liftgrens en
792 flatwoningen boven de liftgrens.
Laatstgenoemd aantal - en daarmee ook het totaal - zal evenwel
enige vermindering ondergaan. Bij
nadere overweging en na overleg
met de stedebouwkundige komt het
B. en W. namelijk gewenst voor de
maximum hoogte van de vier hoge
flatgebouwen aan de Keesomstraat,
die de oostelijke afsluiting van het
plan vormen, te verlagen van 12
wooningen tot maximum 8, waarmede dan tevens wordt tegemoet
gekomen aan de bedenkingen, die
bij de commissie voor de gemeentelijke plannen tegen een te grote
hoofite van deze flatgebouwen blijken te bestaan en ten dele ook aan
de bezwaren die door de stichting
„Bescherming Duinlandschap" tegen
het ontwerp zijn ingediend.
Overigens stollen B. en W. voor,
genoemde stichting in haar bezwaren — waarover wij reeds elders
berichtten — om formele redenen
niet ontvankelijk te verklaren, omdat zij niet is een belanghebbende
in de zin der wet.
In het plan zijn tenslotte de eigenlijke wijkwegen verbonden met de
Noordelijke Randweg, die aansluit
op de Van Lennepweg en die in
Oostelijke richting als hoofdweg
doorgetrokken is gedacht ter verbinding met het achterland. De
nieuwe wijk zal een zekere intimiteit verkrijgen door een centraal
gelegen pleintje mot een beperkt
gehouden winkelcentrum.
K.

Over de omgang met Turken
Nu in Zandvoort gedurende deze
wintermaanden, - ongeveer tot mei
a.s. een kleine" honderd Turkse arbeiders zijn ondergebracht ' en de
inwoners van onze gemeente in
café's, restaurants en winkels nog
al eens met hen in aanraking zullen komen, leek liet ons goed, U
kennis te doen nemen van het interessante rapport dat Ingenieur B.
Stephan, voorzitter van de Nederlands-Turkse Vereniging te den
Haag onlangs publiceerde onder de
titel: „Over de omgang met Turkse
arbeiders in Nederland." U zult er
ongetwijfeld veel interessante bijzonderheden in vinden en het kan
niet anders dan leerzaam werken.
Daar echter dit rapport van een
omvang is, die niet in eenmaal kan
worden verwerkt, zullen wij het in
gedeelten plaatsen, waarbij wij U
in overweging geven, deze gedeelten
te bewaren, om dan straks, wanneer het gehele rapport zal zijn geplaatst, heUnog eens rustig in zijn
geheel door te. nemen.
Hieronder volgt dan het eerste deel.
Nu in de laatste tijd het aantal
in Nederland werkzame vreemde
arbeiders toeneemt, blijkt het yraagstuk der onderlinge aanpassing zo
nu en dan moeilijkheden op te leveren. Uiteraard zijn die moeilijkheden groter naarmate de betrokken arbeiders uit verder van Nederland-gelegen- landen afkomstigzijn, waardoor verschillen in de
volksaard, in het peil van het genoten onderwijs, in de - toch steeds
door het klimaat beïnvloede - levensgewoonten, enz. enz. sterker
gaan spreken.
Gevallen werden bekend, waarin
de aanpassing van Spanjaarden en
Italianen aan de verhoudingen in
Nederland, zowel als de aanpassing van de Nederlandse omgeving aan aard en opvatting der bedoelde arbeiders, tot bezwaren heeft
gevoerd, ondanks het feit, dat hier
sprake was van zuiver Europese
volken met een gelijke, in eeuwenoude christelijke beschaving wortelende, grondslag voor moraal en
levenshouding.
Thans echter worden meer en
meer ook arbeiders aangetrokken
uit Turkije, een land met een geheel andere achtergrond der vplksontwikkeling. Met dat verschil in
achtergrond zal rekening moeten
worden gehouden. Wanneer de Nederlandse werkgevers en collega's
(of ruimer gesteld: de Nederlandse
omgeving) bereid zouden blijken
zulks te doen, d.w.'z. de eigen aard
van deze Turkse werknemers te
respecteren, dan zullen die Turken
over het algemeen gekenmerkt door
gewilligheid, weinigeisendheid en
hulpvaardigheid - zonder twijfel
voldoening geven, maar ook alleen
in dat geval bij deze veelal voor
het eerst in hun leven in een vreemde omgeving komende, meerendeels
emotionele mensen met een van het
onze verschillend levenspatroon.
Terwijl men bij werknemers met
Europese landsaard, die in Nederland te werk gesteld worden, zou
mogen stellen, dat het primair hun
zaak is om zich aan te passen aan
de Nederlandse verhoudingen, dient
datzelfde voor de Turkse werknemers eerst te gelden nadat wij hen
die aanpassing vergemakkelijkt hebben door onzerzijds bepaalde, hun
leven beheersende, opvattingen te
ontzien.
Die opvattingen zijn in hoge mate
beïnvloed door de geschiedenis van
het Turkse volk en z_ijn daarmede
samenhangende Godsdienst. Natuurlijk wordt hier niet bedoeld, dat
elke, dikwijls weinig geschoolde,
Turkse werkman, die werk in Nederland vindt, waarlijk bekend zou
zijn met die geschiedenis of zijn
Godsdienst: Islam, trouw zou belijden, doch wel, dat de invloed van
beide gedurende vele eeuwen een
onuitwisbare indruk op het volkskarakter heeft gemaakt.
Hoe vaag dan ook, toch is ook een
on-ontwikkelde Turk er zich van
bewust, dat Turkije eens een hoogst
belangrijke rol in de wereldgeschiedenis heeft gespeeld en de belangrijkste staat in Oost-Europa,
het Midden Oosten en Noord-Afrika
is geweest en daaruit put hij een
- wellicht ietwat overdreven - gevoel van eigenwaarde, dat a.h.w.
de compensatie vormt voor een tekort aan intellectuele ontwikkeling,
dat geweten dient te worden aan
de weinige aandacht, welke een
steeds in oorlog zijnde staat daaraan kon geven, vooral in de tijden
toen de leiding van die Staat ge-

heel berustte op de beginselen van
de Koran.
Vooral gedurende de laatste veertig jaar, sedert Atatürk de basis
legde voor het nieuwe Turkije,
werd de bedoelde zelfbewustheid
krachtig ontwikkeld en a.h.w. kenmerkend voor de gangbare opvattingen. Zij heeft tengevolge, dat de
Turk, in het algemeen, uiterst gevoelig is voor vreemde kritiek op
zijn land en volk. Zelfs daar waar
hijzelf kritiek heeft, aanvaardt hij
diezelfde aanmerkingen niet uit de
mond van een vreemdeling. Omdat
het zou kunnen voorkomen, dat een
bestaand verschil in ontwikkelingspeil aanleiding werd tot een denigrerend oordeel van Nederlandse
zijde, dient er met nadruk op gewezen te worden, dat de Turk zéér
pijnlijk getroffen zou worden in
een onderbewust aanwezig inferioriteitscomplex, waarover hij zich
juist door die zelfbewustheid,
tracht heen te zetten.
Daarmede wordt dan een vraagstuk aan de orde gesteld, dat hier
te lande onbekend is, nl. van onvoldoende schoolopleiding.
Nog geen 00 jaar geleden, in 1935
was 84,4% der Turkse bevolking
analfabeet. Sedertdien is grote vooruitgang geboekt, tendele door het
overlijden der ouderen, grotendeels
echter doordat een nieuwe generatie beter gelegenheid voor schoolopleiding kreeg, waarbij niet vergeten mag worden, dat voor meer
scholen eerst meer leerkrachten
moesten worden gekweekt, Het tempo der verbetering op dit gebied
neemt dus geleidelijk toe. Nochtans moet worden aangenomen,
- mede omdat de bevolkingsaanwas
zó enorm is, dat de toename van
het aantal scholen daarmede nauwelijks gelijke tred kan houden -,
dat ook thans nog iets meer dan de
helft der bevolking niet kan lezen
en schrijven, waarbij in verhouding
meer vrouwen en meisjes dan mannen en jongens, hetgeen niet wégneemt, dat toch zeker '/3 van de
mannelijke bevolking ook heden
nog analfabeet is.
Ook als men aanneemt, dat bij
selectie van Turks personeel voor
tewerkstelling in Nederland analfabeten zouden worden uitgesloten,
dan nog blijft het vraagstuk bestaan, dat zij, die hun schoolopleiding in Turkije op dorpsscholen
hebben genoten, daar een onderwijs
kregen, dat onvergelijkbaar is met

SINTERKLAAS BEZOCHT DE
VERGADERING VAN B. EN W.
Een gebeurtenis, vermoedelijk
uniek in ons land, had vrjjdagmiddag j.l. in Zandvoort plaats. Het
college van Burgemeester en Wéthouders was daar omstreeks half 4
in streng besloten vergadering btfeen, toen plotseling door hel Raadhuis Sinterklaasliedjes klonken en
tot verbazing van de Edelachtbaren
plotseling zonder nadere aankondiging de deur van de kleine trouwzaal door de bode geopend werd en
Sint Nicolaas, gevolgd door Zwarte
Piet in vol ornaat naar binnen
stapte in deze keuken van de gemeenteiy ke huishouding. De vcrwonderde gezichten van de burgemeester en de drie wethouders waren op
zichzelf reeds alle aandacht waard.
De burgemeester, Mr, H. M. van
Fenema, enigszins verbouwereerd,
bood de hoge gast zijn zetel aan,
waarna deze na een korte inleiding
de volgende dichtregels hel college
deed horen:
Edelachtbare dames en heren,
U v/ilt deze stoornis wel excuseren?
Toen mijn weg langs 't Raadhuis
ging
Kwam plots 't idee: Hier moet ik in!
Door Zandvoorts schooljeugd
in beslag genomen
Wilde ik hier toch ook even
binnenkomen,
Nu ik door Piet werd benaderd
Met het bericht,
dat Uw college hier vergadert.
Ik weet, dat U door vele zorgen
wordt gekweld,
Maar humor en optimisme
op prijs stelt.
Over de pier wil ik hier niet
urremen,
Wellicht laat Minister Bogaarts
zich vermurwen.
Veel is in Zandvoort tot stand
gebracht,
Waarop men soms ook wel lang
heeft gewacht,
Maar wie in deze tijd
iets groots wil stichten
Moet het oog vol vertrouwen
op de toekomst richten
Een zaak die U zeer ter harte gaat
En steevast op Uw agenda staat
Is het gebrek aan goede woningen
Voor de Papen, Zwemmers en
Koningen.
Om Uw zorgen te verlichten
En om nog meer huizen te doen
stichten
Geef ik U hierbij een bouwpakket
Voor een huis, niet in de zin
van de woningwet.
Vervolgens schon'k de Sint voor
het gebruik door het gehele college
een speelgoed-bouwdoos, er de mededeling aan toevoegend, dat overwogen zou worden - daar Zandvoort
niet zo heel snel bouwt, - het volgend jaar een aanvullingsdoos te
schenken. Het college bleek kennelijk ontroerd over zoveel goedheid
van de Goedheiligman, die vervolgens snel aanstalten maakte om te
vertrekken, daar hij op de scholen
werd verwacht. Uitgeleide gedaan
door de drie wethouders en de burgemeesler vertrok hij' ijlings per
auto, enthousiast nagewuifd door de
Zandvoortse Edelachtbaren en enkele kleine peuters onder aan de
Raadhuistrap die van dit bliksembezoek geen sikkepit begrepen,
evenmin als de vroede vaderen.
Doch naar Sint Nicolaas ons influisterde, had de gemeentesecretaris, de heer W. M. B. Bosman een
belangrijk aandeel gehad in dit
hoge-en zeer op prijs gestelde bezoek.
K.
het op een hoger peil staand lager
onderwijs in Nederland. Uiteraard
tekent de invloed daarvan zich ook
af op het ontwikkelingspeil van de
weinigen onder hen, die gelegenheid kregen om nog een aansluitende vakopleiding te volgen.
Men dient er daarom op voorbereid te zijn dat hei ontwikkelmgspeil van een niet onbelangrijk deel
der naar Nederland komende Turkse
arbeiders lager lijjt dan dat van
velen hunner Nederlandse collega's.
Wordt vervolgd.

3e Advent
Zie, hier is Uw God!
(Psalm 40).
Stichting „Oecumenisch
Contact" - Zandvoort.
GEEN SPREEKUUR
De burgemeester van Zandvoort,
Mr. H. M. van Fenema, is verhinderd op woensdag 16 december zijn
wekelijks spreekuur te houden.
KERSTCONCERT MUZIEKKAPEL
Zandvoorts Muziekkapel zal op
woensc'ag 23 december in de GereC.
kerk, Julianaweg, een kort Kerstconcert verzorgen onder leiding van
de directeur, de heer J.J. Wildschut.
ZANDVOORTS CIRCUIT STEEDS
MEER RENDABEL
Naar de heer J. B. Th. Hugenholtz, directeur van het circuit van
Zandvoort mededeelt, heeft de opbrengst van de Zandvoortse autorenbaan voor het zevende opeenvolgende jaar een forse stijging te
zien gegeven, hoewel de definitieve
gegevens eerst eind december bekend kunnen zijn. Alle records van
vorige jaren blijken reeds nu te
zijn geslagen. Een recordaantal van
13.000 bezoekende wagens wordt
verwacht, hetgeen een opbrengst
betekent van pl.m. / 26.000,—. Ook
de opbrengst van reklame en yooral van de verhuur van het circuit
is dit jaar sterk gestegen en gekomen van ongeveer ƒ 20.000,— op
/ 25.000,-.
VERGADERING K.A.B,
De plaatselijke besturen van KAB
en Vakafdelingen, belegden 3 dec.
j.l. een vergadering.
Voornaamste punt van bespreking
was, de bestuursfunctie's bij de omzwaai van K.A.B, naar N.K.V. in
januari 1965. Besloten werd om tijdens de Algemene ledenvergadering
in januari a.s. hieraan een definitief
karakter te geven. Tevens wordt er
op 20 december a.s. een kienavond
gegeven, en in januari een kindermiddag.
MICRO VOETBALTOERNOOI
De Micro voetbalvereniging „Zandvoort" organiseert een onderling
kersltoernooi om fraaie prijzen op
donderdag, 17 december in Hotel
Keur.
NED. CHR. VROUWENBOND
De kerstwijding hopen we te houden op vrijdagavond 18 december
a.s. in het Jeugdhuis der Ned. Herv.
kerk. Aanvang 8 uur.
ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
Na de twaalfde ronde van de kompetitie om het clubkampioenschap
zijn de eerste tien plaatsen resp.
voor: Gerritsma, Sloof, Lindeman,
Glasbergen, Luykx, De Jong, Bais,
Hogen Esch, Eldering en Roetemeyer.
VOOR HEN DIE DAMMEN
Hier komt het tweede probleem
niet zo moeilijk, een acht om acht
stand heel leuk van uitvoering. Probeer Uw krachten er maar eens op.
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Wit speelt en wint.

Maakte II reeds
kennis
met onze specialiteiten:
rauwe rookworst
50 et. per 100 gram
leverworst
30 et. per 100 gram
gekookte worst
44 et. per 100 gram
Slagery D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees..
Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.

VOOR

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

en service

ZONDER
Boul. de Favauge 10 - -Zandvoort - Tel. 4364

Uw
partyen, verenigings- en kaartavondjes,
beschikken vrij over een prettige en

gezellige zaal,
die na voorafgaande afspraak
gratis beschikbaar is.
GROTE DANSVLOER. PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Belt U ons eens en maak een afspraak
ter kennismaking.
PRIMA CONSUMPTIES. NORMALE PRIJZEN.

is er een bijzonder goed
adres: het ónze! Wij komen
snel. En wij lalen alleen
warmte achter. Veel warmte! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de haardolie die schoner, zuiniger
en reukloos brandt»
Esso Olie- en Gashandel

Fa.A.KERKMAN&Zn
Van Lennepweg 5, Tel. 3576
ZANDVOORT

IEUWE TAUNUS 17MIS SNELLER EN
ZUINIGER. PROBEER MAAR!
Het vurige van een kampioen gepaard aan de gratie van de grote wagen.
Dat is de nieuwe Taunus 17M. Met een grotere spoorbreedte en langere
wielbasis, dus veilig vast op de weg. De zuinige „V4" motor, afgeleid van
de beroemde „V4" wereldrecordmotor (358.000 km. non-stop), maakt
nôg'meer kilometers per liter door de nieuwe vloeiende Taunus lijn.
En het ingenieuze „"Flow-away" ventilatie-systeem zorgt dat u ruim kunt
ademen. U en uw vier passagiers zitten comfortabel in de luxe van jlie
grote auto. Vanaf f 7885.- Bel ons op voor een proefrit.

RINKO's
AUTOBEDRIJVEN

E. JONGSMA & Zn.
Oranjestraat 2-12 - Telef. 2424
Zandvoort aan Zee.
p
Filialen: Stationsplein, Zeestraat.

Voor de a.s. Kerstdagen
KERSTBRODEN
KERSTKRANSEN
KERST-PETIT-FOURS PUDDINGEN
POLONAISES
HORS D'OEUVRES
HUZARENSALADE
RUSSISCHE EIEREN
ZALMSALADE
PASTEITJES
CROQUETTEN
BITTERBALLEN
Onze specialiteit: IJSTAARTEN.

HANGE

TELEFOON 2820
De zaak voor kwaliteit en fijne smaak.

handig voor
keuken, kamer
en toilet

Gevraagd:

straatmakers en
opperlieden

bij aankoop van
een grote
spuitbus

(ook

in onder-aanneming).

J. VAN DUIJN, Haarlemmerstraat 58,
Zandvoort, Telef. 4490

AIR-0-MATIE

Adverteren doet verkopen!

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Wedstrijd uitslagen
zijn er niet te melden, daar zowel
de voor zaterdag 5, als zondag 6
december vastgestelde ontmoetingen
werden afgelast.
Programma zaterdag 12 december:
Zandv.m. - J.Hcrcules 14.30 u.
7. D.D.S. - Zandvoortm. 2 14 u.
18. S.M.S. 3 - Zandv.m. 3 14.15 u.
Adspiranten:
,,
39. Zandv.m. a - H.F.C, a 14.30 u.
44. Zandv.m. b - Eenova a 14.30 u.
81. Zandv.m. d - T.Y.B.B, d 14.30 u.
89. D.C.O. b - Zandv.m. e 15.15 u.
101. N.A.S. c - Zandv.m. f 15.15 u.
Programma zondag 13 december:
Zandvoortm. - T.Y.B.B. 14.30 u.
Kon.H.F.C. 2 - Zandv.m. 2 12 u.
8. Zandv.m. 3 - T.Y.B.B. 3 12.30 u.
64. Zandv.m. 5 - V.V.D. 2 9.45 u.
73. Zandv.m. 6 - T.H.B. 4. 9.45 u.
102. Zanclv.m. 8 - D.S.O.V. 4 12.30 u.
114. Zandv.m. 9 - Sp.stad 5 9.45 u.
115. Zandv.m. 10 - D.S.O.V. 5 12.30 u.
Interr. junioren:
D.W.V. - Zandvoortm.
12 u.
Junioren:
146. N.A.S. b - Zandvoortm. c 12 u.
154. H.F.C, e - Zandvoortm. d 9.45 u.
166. R.C.H, e - Zandvoortm. e 12 u.
ZANDVOORTMEEUWEN STICHT
WEDSTRIJDFONDS
Het bestuur van de Z.S.V. Zandvoortmeeuwen heeft in overleg met
de aanvoerders van de diverse elftallen besloten een wedstrijdfonds
te stichten, waarvan de opbrengst
bestemd zal zijn voor de bestrijding
van de onkosten van de viering van
het 25 jarig beslaan van de vereniging in 1966. •
' De voetballers zullen dit fonds als
volgt gaan financieren: iedere speler betaalt 25 et. voor een verloren
wedstrijd, 15 cent voor een gelijk
spel en 10 cent bij een overwinning.
R.K.S.-V. „T.Z.B."
Programma zondag 13 december:
T.Z.B. - Alliance ,
14 u.
T.Z.B. 2 - Ripperda 4
12 u.
Renova 4 - T.Z.B. 3
12.30 u.
Heemstede 5 - T.Z.B. .5
12 u.
T.Z.B. 6 - Heemstede 6 j.- 12 u.
De jeugd is vrij vanwege de Sinterklaasviering.
Door de slechte weersomstandigheden waren alle wedstrijden af gelast.

BEZWAREN TEGEN FLATBOUW
IN DE DUINEN
Het bestuur van de stichting
„Bescherming duinlandschap" heeft
zich met een schrijven gewend tot
de Raad der gemeente Zandvoort,
waarin bezwaren worden ingebracht
tegen het ter inzage liggende ontwerpplan „Noorderduinweg 2", een
plan, dat in belangrijke onderdelen
afwijkt van het oorspronkelijke,
omdat in dit nieuvye plan hoge flatbouw werd geprojecteerd in Zand2voort-noord in de duinen, ongeveer
ter hoogte van de zgn. „Duitse
muur", ter afsluiting van de bebouwing aldaar.
Genoemde stichting schrijft onder
meer: „Bij een beschouwing van het
plan valt op de zeer grote dichtheid
van de bebouwing. Het percentage
flatwoningen bedraagt plus minus
70. De hierdoor onstaande verstedelijking (pl.m. 63 woningen per hectare) is het gevolg van de zeer hoge
torenflats van maximaal 32 lagen
met 2 lagen onderbouw, dit is meer
dan 40 meter hoog.
Deze torenflats zullen vanaf zeer
grote afstand domineren' en het omringende duinterrein visueel' sterk
verkleinen. De stichting meent dan
ook ernstige bezwaren te moeten
maken tegen een dergelijke hoge
bebouwing. De oriëntering van 'de
bouwblokken in het noordelijk plangedeelte met de veel te korte onderlinge afstanden maken een voldoende toetreding van zonlicht onmogelijk. Bij de in het plan voorkomende
"onderlinge afstanden van nog geen
50 meter, zou slechts een bouwhoogie van bijvoorbeeld -6 lagen aanvaardbaar z\jn.
Een ander nadelig aspect hetwelk
dergelijke hoge gebouwen kenmerkt
is het aantrekken van de wind. In
Zandvoort is de laatste tijd genoeg
ervaring opgedaan mét hoge gebouwen, dat het wel als een bekend
feit mag worden beschouwd, dat in
de omgeving van hoge gebouwen de
wind immer giert en rondtolt. Het
is dan ook aan geen twijfel onderhevig, dat de lage eensgezinswoningen aan de voet van bedoelde torenflats klimatologisch 'onbewoonbaar
zullen blijken te zijn. Dat, zoals in
de toelichting op 't plan is vermeld
de hoge en middelhoge bouwwijze
het midden van de wijk klimatologiseh zal beschermen,' is ons inziens
dan ook een fictie, zij zullen de bewoonbaarheid van de lage bebouwing juist in ongunstige zin beinvloeden.
De Stichting verzoekt Uw raad
met vorengestelde opmerkingen
ernstige rekening te houden en het
plan Noorderduinweg 2 niet in ongewijzigde vorm te aanvaarden en
vast te stellen.
KERSTACTIE
ZANDVOORTSE WINKELIERS- De Zandvoortse winkeliers uit de
Diaconiehuisstraat en omgeving, die
zulk een groot succes boekten met
hun gezamelijke Sint Nicolaasactie,
hebben besloten, een dergalijke actie
ook te gaan voeren voor de Kerstdagen. Het aantal van hen werd
hiervoor uitgebreid van zes tot
veertien winkeliers, 'zodat men
vanzelfsprekend deze actie' ook
groter en grootser-.kan opzetten.
In de in dit^nummer voorkomende advertentie leest U' over deze
actie, die wij gaarne aanbevelen,
de nadere.bijzonderheden.'Wij'h'bpen
in ons eerstvolgend nummer, hierop
nog nader terug te komen, óók met
een uitgebreide annonce.

de luchtverfasse» die werkt!

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

2 geuren: dermegeur en boeket
handig • voordelig • vlekkeloos
vraag uw drogist!

olie-, kolen- en
gashaarden
BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

N.V. PHIL1PS-DUPHAR

Algemeen Ziekenfonds
«Haarlem en Omstreken»

Bouwbedrijf
luxen & Worst

Jansstraat 27 - Haarlem
Voor één van onze employé's zoeken wij in
Zandvoort voor tijdelijk:

vraagt voor het bouwobject aan de
Noordboulevard te Zundvoort met spoed:

2 kamers met
gebruik van keuken

allround timmerlieden

Het gezin bestaat uit man en vrouw.

allround betontimmerlieden

Brieven te richten aan de directie
van bovenstaand ziekenfonds.

of een ploeg betontimmerlieden

opperlieden-steigermakers
•v

•w

% Gevraagd:

J

•
J
A
T

monteur en
•
leerling-monteur J
••

BH N.V. A U T O B E D R I J F

*
T

* • "VAN YPEREN t

Aanmelden op het werk, lelef. 3676, of bij
J. F. Luxen, Trompstr. 5-7, Zandvoort, tel. 4729

Autoverhuur
ZANDVOORT
VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Z A N D V O O R T

PARALLELWEG 32 - TELEF. 2391

Een echte gezinsauto

Dr. Schaepinanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

„OEFENING STAALT SPIEREN"
De onderlinge wedstrijden van
O.S.S., die van 14 t.m. 18 december
a.s. in de Wilhelminaschool plaatsvinden, staan meer dan ooit tevoren
in het middelpunt van de belangstelling. Met groot enthousiasme
wordt aan de voorbereiding gewerkt
en niettegenstaande de beperkte
ruimte heeft het bestuur de aanwezigheid van publiek goedgekeurd.
Op elke les zal een kampioen(e) te
voorschijn komen, terwijl bovendien
bij de dames "gestreden zal worden
om de burgemeester Van Fenemawisselbeker.
Deze onderlinge wedstrijden zijn
tevens een aanwijzing voor de
technici voor die leden die aan de
Kringkampioensohappen op 16 januari a.s. in de sporthal
te Heemskerk
en de meisjes1 die aan de Nederlandse gymnastiek kampioenschappen op 20 maart in Haarlem zullen
deelnemen.
POLITIEPTJZZELRIT
Door de Zandvoortse Politie Sportvereniging wordt hedenavond vrrjdag 11 december een puzzelrit georganiseerd op rijwielen, waaraan
zal worden deelgenomen door leden
van de beroeps en de reserve gemeentepolitie.
K. J. C. „NOORD"
De stand in december is:
1. Mevr. Hogendijk
5265
2. H. Bol
5249
3. J. Paap
5242
4. Mevr. Kraaijenoord 5201
K.J.C. ZANDVOORT
Woensdag" j.l. werd de tiende
ronde van de kampioenskompetitie
gespeeld. De stand luidt thahs: 1.
W> Massop; 2. J. Paternottej 3. P.
Termes. " !

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prijs,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ 4795,— tot ƒ 4995,—.UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók (J zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Automobielbedrijf Jac. Versteege & Zn
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling •.
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrtffszeker. - In Kerstgeschenken vindï U bij ons een enorme sortering autoACCESSOIRES, o.a. gevaren-driehoeken, pechlampen, luchthoorns, bandenspanningmeters, sleepkabels, spiegels, mistlampen
wasborstels, auto-radio', helder zichtschermen, goedzicht-doeken,
poetsmiddelen, anti-corosie-middelen, o.a. tectyl, ruitontdooier
en anti-vries.

Wegens enorm succes handhaving van de
VOORDELIGE WEEKEND-RECLAME BIJ

Slagerij
HENK VAN ELDIK

JAN STEENSTRAAT Ib, - TELEFOON 2682
750 GR. SCHOUDERCARBONADE
/ 4,750 GR. DOORR. OSSELAPPEN
ƒ 3,95
750 GR. RIBLAPPEN
ƒ 4,95
500 GR. ENTRECôTE
ƒ4,25
500 GR. VARKENSFILET v.a
~. ƒ3,95250 gr. gekookte worst 95 et.
150 gr. pekelvlees .. . .
250 gr. leverworst .. .. 80 et.
150 gr. gelard. lever
150 gr. ham .. . i .. 98 et.
150 gr. gebr. gehakt
150 gr. pork ..' -.'." ..
150 gr. Gebr. Fricandeau ƒ1,25
150 gr. Gebr: Rosbief

98 et.
98 et.
68 et.
65et.
ƒ 1,23

Langs de vloedlijn

IEUWSBIA
'

25e jaargang no. 23

'

„TREKT UNIETAEN WAT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT I"

Middelmatige mensen hebben
overal een antwoord op en
verbazen zich over niets.
Delacroix
(1799 - 1863)

18 december 1964
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Technisch Bureau FEENSTRA

DE RAAD BIJEEN
• Nauweiyks een half uur had de
gemeenteraad van Zandvoort dinsdagavond j.l. nodig om de 14 punSaturne in trek
ten tellende agenda af te werken.
I7u de eerste stormen over het Het ging zó verrassend snel, dat de
Saturnespel geluwd zijn en avond voorzitter op z«n vraag naar koffie
aan avond in het'Badhotel dit spel van de gemeentebode te horen
wordt gespeeld zonder dat daar- kreeg, dat deze nog niet gereed
voor van buitenaf belangstelling was, zodat deze lafenis raadsleden
wordt getoond, zodat het de indruk en pers deze avond onthouden werd.
geeft, dat het spelen van dit spel
De bijeenkomst stond onder leiin /onze gemeente een vanzelfspre- ding van wethouder A. Kerkman,
kend iets is geworden, dat erbij die mededeelde, dat de burgemeeshoort, ben ik vrijdagavond j.l. tij- ter wegens verblijf in het buitenland
dens de wekelijkse, gala-avond weer niet aanwezig kon zijn. Voorts meideens gaan zien, hóe het er in deze de de voorzitter de afwezigheid van
speelgelegenheid thans toegaat.
de heer L. J. Breure en van de
En ik moet U eerlijk zeggen, dat heren J. W. Gosen en D. Petrovitch
het spelen van dit spel een rustige wegens ziekte. Op voorstel van de
en kalme aangelegenheid is. Van voorzitter besloot de raad spontaan
enige opwinding is geen sprake en aan de heer Gosen, die nog steeds
algemeen kwam het mij voor, dat in het ziekenhuis verbluft, in de
men het spelen van dit spel meer Kerstweek een bloemenattentie
als een soort gezellige tijdsverdrij- namens de raad te zenden.
ving ziet, dan als een gokspel. Bij
Ingekomen stukken
spelen in de huiselijke kring, bijvoorbeeld bij het beroemde „MonoEen brief van het Bestuur van de
polie" heb ik dikwijls heel wat meer Partij van de Arbeid inzake een
opwinding geconstateerd dan dit verhoging van de uitkering uit het
deze avond het geval was.
• gemeentefonds, werd voor kennisDe sfeer was er gezellig, als werd geving aangenomen, daar terzake
er een groot familiespel gespeeld en reeds stappen door B. en V7. waren
deze gala-avond droeg een wel zeer ondernomen.
Op voorstel van de contactcombijzonder karakter, doordat er zeer
gegoed publiek aanwezig was, het- missie culturele belangen, werd
geen niet alleen tot uiting kwam kapelaan J. Veldt benoemd tot
doordat de dames in avondtoilet en plaatsvervangend lid voor de secde heren in smoking waren gekleed, tie jeugdwerk.
doch ook door de rustige en waarAfwerking agenda
dige wijze, waarop men zich geDe raad ging akkoord met een
droeg.
Er werd gespeeld aan drie tafels, ruiling van grond aan de kop van
'die vrij druk bezet waren, hoewel de Zeestraat met het P.E.N., daar
naar de heer J. J. Pas ons mede- het aldaar staande transformatordeelde, het deze avond minder druk station moet verdwijnen in verband
was dan anders. Met een leuke toe- met de bouw van het Boulevardspraak bracht de heer Pas tijdens centrum.
Besloten werd tot aankoop van
deze speciale avond de „Saturnesuprises" aan de man, namelijk een een perceeltje grond bij de Prinsesfraaie si°rfles Whisky en een sier- seweg, bcttbdigd voor het maken
fles Cognac, een geste, die door het van de toegangswegen naar het
publiek zeer bleek te worden ge- nieuwe busstation.
waardeerd, hetgeen niet minder het
Optie verlengd
geval was, toon daarop iedere aanNa enig debat ging de raad akwezige gratis een glas champagne
koord met het,voorstel van B. en
kreeg aangeboden.
W. om de optie op de grond voor
In zijn toespraak wees de heer de landbebouwing bü de wandelPas erop, dat deze avond was ont- pier, op 26 maart 1963 verleend aan
staan als herinneringsavond aan. de de Koninklijke Nederlandse Maatverheugende uitspraak van de schappij voor Havenwerken N.V.
rechtbank in Haarlem, waarbij het tot l januari 1965, te verlengen tot
Saturnespel als behendigheidsspel l april 1965. Het betreft hier de
werd gekwalificeerd en welke uit- terreinen aan de van Lennepweg,
spraak op een vrijdag viel. Zeer gelegen aan de landzijde van de
bijzonder roemde daarna de heer Boulevard.
Pas de vlotheid en het begrip van
De heer W. v.d. Werff snapte de
Zandvoorts burgemeester, Mr. H. M.
van dit voorstel niet, omdat er
van Fenema, die vergunning gaf tot zin
niets gebeurt. Als het de pierhet spelen van dit spel in zijn ge- toch
zelf zou betreffen wilde
meente en daarbij een open oog bouw
spreker zijn stem voorbehouden.
toonde voor de mogelijkheden die De
heer C. Slegers betoogde, dat er
het in het algemeen gezien, voor in deze
geen vacuüm mocht
z.ijn gemeente biedt. En met dit ontstaan. optie
J. Koning meenlaatste konden wij het volkomen de, dat hetDenuheer
meer dan tijd werd,
eens zijn. Zonder het Saturnespel dat er voor deze
optie eens wat
zou het deze avond in het Badhotel betaald wordt. Havenwerken
vond
net zo stil zijn geweest als overal spreker nu niet bepaald een weduwelders in ons dorp. Nu gonsde het vrouw. "Wat deze betaling betreft,
er van gezelligheid, iets waar ove- was mevrouw A. Mol-van Bellen
• rigens de gemeentelijke financiën het
eens met de heer Koning. De
ook niet beroerder van worden.
betoogde, dat het hier
De heer Pas deelde tenslotte nog voorzitter
om de landbebouwing.
mede te verwachten dat de uit- gaat
Tussen januari en april kunnen
spraak in hoger beroep omstreeks nadere
voorstellen worden vermedio maart a.s. te verwachten is. wacht
de condities betrefMocht deze -hetzelfde uitvallen als fende omtrent
de uitgifte ' yan de grond
de uitspraak in Haarlem, dan heeft en spreker
achtte het best mogelijk
de Directie plannen in voorbereiding
deze landbebouwing eerder zal
waarbij de gezelligheid en sfeer van dat
dan de bouw yan de pier
thans nog maar als een inleiding aanvangen
Het voorstel tot verlenging van de
moeten worden gezien.
En nu hopen .wij maar, dat deze optie werd hierna met algemene
uitspraak in deze zin zal uitvallen. stemmen aangenomen.
Zandvoort kan er slechts wél bij
Een wijziging in de verordening
varen en is er een grote, geliefde betreffende"
het gebruik van de alen steeds meer aantrekkelijker wor- gemene
begraafplaats wat aangaat
dende attractie rijker door gewor- de fauurgraven,
werd zonder debat
den.
• K. goedgekeurd.
Voor de aanleg van wegen en
riolering voor 34 woningen aan de
Celsiusstraat, te bouwen door de
woningbouwvereniging „Eendracht
maakt macht" werd een krediet van
ƒ 75.000,—. verleend.
Eveneens zonder debat werd besloten tot verkoop van grond aan
het grondbedrijf van de N.V. Bouwfonds voor Nederlandse gemeenten,
gelegen nabij het Industrieterrein
in Zandvoort-noord, waar genoemd
Bouwfonds 55 woningen wil gaan
bouwen. De grond zal worden verkocht voor ƒ 2500,- per woning en
ƒ 500,— per garage.
Verbeteringen in het politiebureau
Voor het bouwen van een grotere
wapenkamer, een aparte opslagruimte voor materiaal ten behoeve
van de legering van arrestanten en
een doelmatiger opbergruimte voor
inbeslag genomen voertuigen in het
politiebureau aan de Hogeweg, werd
zonder debat een krediet verleend
van ƒ 10.620,—.
Uitbreiding openbare U.L.O. school
Eveneens zonder debat aanvaardWULLUM v.d. WUEFF:
de de raad een voorstel van B. en
W. om de Openbare U.L.O. school
Nog effe en dan worre de
de Wim Gertenbachschool aan de
daege alweer langen
Zandvoortselaan uit te breiden met
drie leslokalen, waardoor het totaal
aantal zal komen op 12 plus een

.WURF-PRAET'

natuurkunde-lokaal. De thans bestaande hulplokalen zullen na voltooing van de bouw worden afgebroken. Een krediet van ƒ 213,500,werd hiervoor beschikbaar gesteld.
Nieuwe geldlening
De raad aanvaardde het aanbod
door tussenkomst van F. Berger &
Co. n.v. te Amsterdam tot het aangaan van een nieuwe "geldlening
van l miljoen gulden, op te nemen
op 15 juli 1965 met een looptijd van
30 jaar togen een rente van 5 '/s °/o.
De heren L. Sok en J. Koning
vonden de rente vrij hoog, doch
meenden, dat het risico maar moest
worden aanvaard.
Rondvraag
Mevrouw A. M. Mol-van Bellen
vestigde de aandacht op de volledige afsluiting • van de Zeestraat in
verband met de bouw van het Boulevardcentrum. Zij meende, dat de
strandpachters hier straks ernstige
schade van zouden ondervinden en
vroeg, hoe het in de toekomst hier
zou gaan.
Wethouder J. )L. C. Lindeman
antwoordde, dat deze afsluiting inderdaad een handicap betekent voor
een viertal strandpachters. Verwacht wordt echter, dat de noordeIgke toegang langs Bouwes Palace
per l april open zal zijn, zadat de
oude toegangswegen naar het strand
dan weer bereikbaar zullen zijn
terw«l voor de zuidkant twee nieuwe afgangen worden gedacht.
Hierna sloot de voorzitter de
vergadering om ruim half negen.
K.
Dranken bestellen? OfiAO
Brokmeier bellen! L\J\3L
Vraagt tijdig naar onze aanbiedingen voor de komende feestdagen
BURGERLIJKE STAND
Geboren: Elisabcth, d. van A. Koning en E. van Roon. Francis, d.
van C. J. Janbroers en I. Snijders.
Pieter, z. van W. C. van der Mij e
en J. Olie.
Geboren buiten de gemeente:
Mare Steven Maria, z. van S. M.
van Kemenade en' C: M. Pelletier.
Christine Maria, d. van H.J. Rubeling en H. C. M. Bakkenhoven.
Ondertrouwd: G. J. Schulte en T.
Kunkeler. L. Steegman en E.B.I.
Visser.
Gehuwd: W. W. A. Moes en Th. M.
J. van der Ploeg.
Overleden: Geertruida "W. C. Coster,
85 jr., geh. m. A. G. M. Groote
Wolthaar. Gerritje Haboldt, 77 jr.,
ongehuwd.
COMITé „STILLE NOOD"
Zoals U waarschijnlijk wel gelezen
zult hebben, treedt binnenkort de
nieuwe „Bijstandswet" in werking.
Hiermede vervalt (gelukkig) de
noodzaak van ons comité.
Na overleg met de betreffende
instanties, hebben wij dan ook besloten, na deze Kerstuitdeling onze
arbeid te staken en het comité
„Stille Nood" op te heffen.
Dit jaar wordt het reservepotje,
aangevuld met de nog binnengekomen giften, verdeeld.
Wij zijn zeer erkentelijk-voor de
steun, die ons werk mogelijk
maakte.
Het comité,
Mevr. C. Stemler-Tjaden
J. A. B. van Pagée.
N. H. van Wijk.
KERSTCONCERT MUZIEKKAPEL

Directeur J. J. Wildschut heeft
voor het Kerstconcert van Zandvoorts Muziekkapel, dat woensdagavond a.s. in de Gereformeerde kerk
aan de Julianaweg zal worden gegeven, daar de Hervormde kerk
wegens restaratie-werkzaamheden
niet kan worden gebruikt, een aantrekkelijk programma samengesteld,
Do kapel zal Psalm 150 in koraalvorm ten gehore brengen en vervolgens werken van Robertson, Fenaglia en Gebhardt, om te besluiten
met een parafrase over het bekende
„Abendglocken" en een Kerstfantasie in arrangementen van de heer
Wildschut. Samenzang bij de te spelen Kerstliederen zal het programma afwisselen. Een aantrekkelijke
muziekavond van onze populaire
kapel en een mooie inleiding tot het
Kerstfeest, die wij van harte bij U
aanbevelen. De toegang is gratis.

Telef. 2065

Haltestraat 57

-

Zandvoort

4e Advent
Zie de dienstmaagd van de
Heer. Mij geschiede naar Uw
woord.
Maria.
Serie

Stichting „Oecumenisch
Contact" - Zandvoort.

1964
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Taxi 2$OO
is toch beter!

48 cm. beeld / 728,-.

59 cm. beeld ƒ 898,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
L' kunt toch ook rekenen en
vergelUfcen !

20% KORTING
op alle
stoomgoederen

BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.

PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis
Grote keuze la Draagbare
Radiotoestellen

mits eebracht en gehaald bü
CHEM. WASSERIJ en
VERVERIJ

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL, 2653
Ook voor stoppapc

Beter slaagt
U bij

Stationsplein 15 - Telef. 3346
voor:
BANKSTELLEN
HUISKAMERS
SLAAPKAMERS
SLAAPB ANKEN
EETHOEKEN
BERGMEUBELEN
etc.

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING
FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29
Telefoon 2596 - 3759

ƒ 189.—
^«^
ƒ 99,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Grote keuze KERSTBOOMVERLICHTING.
Ziet de etalage!

Üadkotd

1

Het nieuwste hotel aan de kust
;( Boulevard Paulus Loot l, Tel. 4941

In de Hotel Bar /•
en Indonesische zaal
entertainment
Geopend:
WIM LANDMAN
's Zondags van 3-7 en 8-2.30 u.
aan de vleugel.
Overige dagen van 5-2 uur.
ledere vrijdagavond: „SATURNE-SURPRISE".
Vrijdagsavonds avondkleding gewenst en entree ƒ2,50 incl. b«l.
Vrijdag-, zaterdag en zondag 's avonds
optreden van het SATURNE-TRIO.

De
Veenendaalse

Radiatoren en
Plintverwarming

Haltestraat 55 - Telef. 2839

,TECHN1SCH WERK'

Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Thorbeckestraat 19, tel. 3270

1e keus NAADLOZE
NYLONS, ml. 8V2-t 1

98 Ci.

Bar-Cabaret-Dancing

Alleenverkoop in Zandvoort
van Hollandia onderklcding.

CARAMELLA

'hërén.haai:' verzorger v'

HOTEL 80UWES
Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

Stationsplein - Zandvoort

Dansen l
Programma maand december
De weekeinden, Kerstdagen
en Oudejaarsnacht
Het bekende Televisie-,
Dans- en Showorkest

The 5 Atomic's
m.m.v. de populaire
Radio- en T.V. vocalist

Zaterdag 19 en zondag 20
december, elke avond 8.30 u.
het gevierde orkest:

Ronny Watty

The Bouncers
o.l.v. Koos v.d. Heeft.

Kerstreclame!!

In ons internationale cabaret
en variété-programma:

The Starlights
Illusionists and Jugling

Los del Alcazar*
Spaanse dansen
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

GUNNING
B. ,en W. van Zandvoort hebben
de aanleg van de riolering ten behoeve van het nieuwe busstation
gegund aan de firma G. van Duijn
te Katwijk aan Zee voor een bedrag
van ƒ 26.500,—.
SLUITING V.V.V. KANTOOR
Het bureau van stichting „Touring Zandvoort", het V.V.V. kantoor
op het Raadhuisplein, zal gesloten
zijn van vrijdag 25 december af tot
en met zondag 3 januari a.s.

-

de nieuwste
Herfst en wintermodellen '64~'65
SALON DE COIFFURE

Haltcstraat 63 - Telef. 2214
Maandag 21 december
geopend
's Maandags gesloten.

l paar NYLONS gratis bij
aankoop van 2 paar van onze
bekende MICRO NYLONS
a ƒ1,95
TIMA NYLONS, 2 paar, één
kleur, één lengte,
voor slechts ƒ 2,98
ONZE RECLAME NYLONS,
zeer goed 95 et
Alle maten Libelle Supp-hose
steunkousen voorradig.
In HEREN SOKKEN, wol
nylon en Terlenka, zijn we
ruim gesorteerd.
Diverse soorten vlotte hoedjes
NU slechts ƒ6,95.
Kerstgeschenken in doos verpakt, zoals tafellakens, baden keukensets, washandjes,
zakdoeken enz.

De Wolbaai
Haltestraat 12a - Telef. 2000

Koop Uw Kerstgeschenken bij Bakels
Telefoon 2513

-

1874

-

90 jaar kwaliteit en service

1964

Kerkstraat
29-31 .
. • , ,

„

„

.

»

.

-

,

Alles op gebied van FOTO en CINÉ - Kodak - Agfa - Eumig - Voigtlander etc.
Lederwaren - Portefeuilles - Portemonnaies - Aktetassen - Koffers - Sleuteletui's
Herenmodes - Pullovers - Vesten - El Mior en Kerko overhemden - Pyama's - Badartikelen
Verloofd:
YVONNE HOOGBRVORST
en
LEO GROSZE NIPPER
Zandvoort, 20 december 1964.
Celsiusstraat 33
Hogeweg 15

Boul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

EXCLUSIEVE
KERSTDINERS
f 5,50 - f 7,50
en f 15,00
Bij elk diner een fles wijn per persoon gratis!
SFEER EN GEZELLIGHEID.
Uniek uitzicht op zee.
GROTE DANSVLOER
PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert tijdig Uw tafel!

E. van der
STOFFEERDER
INTERIEUR VERZORGER

Kosterstraat 5 - Telef. 3713

Voor de komende
Kerstdagen
verzorgen wij
HORS D'OEUVRE'S SPECIAAL
CRABSALADE'S
ZALMSALADE'S
GARNALEN MAYONAISE'S
RUSSISCHE EIEREN
HUZARENSALADE'S
KERSTPUDDINGEN
IJSTAARTEN
PASTEITJES
CROQUETTEN - BITTERBALLEN
GEBRADEN WILD en gevogelte.
S.v.p. vroegtijdig bestellen!

Specialist in klassieke mcubelstolfcring
BREDERODESTR. 30, ZANDVOORT
Telefoon (02507) 4973
Grote collectie VLOERBEDEKKING van ƒ8,50 af

MONOPOLE
ZATERDAG 19 en ZONDAG 20 DEC. 8 UUR

SPARTACUS
Kirk Douglas - Jean Simmons.
Het meest trotse geschiedenis verhaal van
liefde en opstand.... levendig als de strijd voor
de vrijheid en teder als de liefde van de man
voor de vrouw. Opwindend en spannend drama.
In Technicolor.
Toegang 14 jaar.
In verband met de grote lengte van de hoofdfilm, prijzen van ƒ 1,50 tot ƒ 3,50. t. ,
('
^
ZONDAG 20 DECEMBER - 2.30 UUR:

Abbott en Costello
in stofzuigers
Bud Abbott en Lou Costello.
De een leerde stofzuigers verkopen door een
gramofoonplaat en de ander kon er ook niets
van en toch werden zij super-stofzuiger-slijters^
Toegang alle leeftijden

De Kerstbomen
zijn weer gearriveerd!
Ook los denne- en sparregroen.
Leuk opgemaakte KERSTSTUKJES
Kerstrozen - Kerstcyclames.
Bestelt tijdig om teleurstelling te
voorkomen.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65
TELEFOON 2060
Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

Maakte U reeds
kennis
met onze specialiteiten:
rauwe rookworst
50 et. per 100 gram
leverworst
30 et. per 100 gram
gekookte worst
44 et. per 100 gram
Eigen fabrikaat.
Slagerij D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees..
Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.
Gaarne tijdige opgavo van Uw bestellingen voor
de komende feestdagen, o.a. Uw Kerstrollade.

Voor Uw drukwerk;
Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28

-

Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

Telefoon 2793

Moderne tijden

Geknipt
voor de winter!
Dat is onze collectie OVERJASSEN en
COSTUUMS in een overweldigende keus
en tegen uiterst scherpe prijzen!

vragen moderne

Kerst cadeaux!
U vindt bjj ons een grote keuze!
o a. WINDSCHERMEN, bromfiets uitrustingen,
w.o. kappen, handschoenen, jekkers, regenpijpen
enz. VALHELMEN, onderdelen voor rijwielen,
scooters, motoren en bromfietsen.
RIJWIELEN EN JEUGD-RIJWIELEN.
Ziet onze etalages!
U slaagt bij ons altijd!
RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDElj

COSTUUMS, vele nieuwe dessins,
in kamgaren en Terlenka, van / 89,— tot ƒ 196,—
OVERJASSEN, o.a. Mohair, Loden en Teddy
van ƒ79,- tot ƒ158,Ook in jekkerlengte.
SPORTCOLBERTS, in vele variaties,
van ƒ39,- tot ƒ69,BLAZERS, in zwarte en blauwe Barathea, één
en twee-rij model
ƒ 69,—
Een pracht sortering PANTALONS
Terlenka en Trevira
van ƒ26,— tot ƒ44,-

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveld-straat 21 - Telefoon 2323
Uw aangewezen adres voor alle reparaties.

Kip of wild bestellen
even 2358 bellen!

CORDUROY PANTALONS Schuttersveld,
de nieuwste kleuren,
van ƒ 19,75 tot ƒ 24,—

BRAADKUIKENS - PIEPKUIKENS
BRAADSTUKKEN - SOEPKIPPEN
SOEPPOULET - POULARDES
Tamme konyncn, kalkoenen, ree-rug
Fazanten - Hazen - Duinkonynen

REGENJASSEN, poplin en kat. gabardine
reeds vanaf ƒ 39,—

EIEREN ZO VAN DE BOER:
Grote 10 voor ƒ 1,75. Middelsoort 10 stuks ƒ 1,55

FOAMBACK JACKS, wind- en waterdicht ƒ 49,NYLON JACKS, aan 2 kanten draagbaar ƒ42,-

KOMT U EENS KIJKEN?
HET VERPLICHT U TOT NIETS !

NU, VERSE KIP AAN 'T SPIT!

POELIERSBEDRIJF
CAS VAN BENTEN
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE m HEREHKUOlHC

Stationsstraat 2A - Zandvoort - Telef. 2358

TEt:3136

's Maandags de gehele dag gesloten!
Wordt ook thuisbezorgd.

KERKSTR.20

Dankb etuiging.
Voor Uw hartelijke bewijzen van
medeleven en deelneming met het
plotseling overlijden van onze lieve
man en zorgzame vader
PETRUS WILLEBRORDUS
VAN DEN BERG,
betuigen wij onze oprechte dank.
H.J.W. v d. Berg-v.d. Weijer
en kinderen.
Zandvoort, december 1964.
Zandvoortselaan 171.

Bïonchïletten
Hoestdrank in tabletvorm.95ct

Veilig in Jezus armen.
Tot onze grote droefheid nam God tot Zich onze voorzitter
Ds. JAN VAN DER MIJE,
op de leeftijd van 50 jaar,
,
^ .
die verscheidene jaren voor de ƒ Hervormde' Zondagsschool in
Zandvoort onvergetelijk werk verrichtte. Zijn voorbeeld zal ons
sterken om zijn arbeid voort te zetten.
Op woensdag 16 december hebben wij hem op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort ten grave gedragen.
Bestuur en leiding
Hervormde Zondagsschool
Zandvoort.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

In memoriam Ds. Jan van der Mije
Een der meest aangrijpende predikaties, die wijlen Ds. Jan van der
Mije ooit heeft gehouden, — en
dat waren er zeer vele — is de
toespraak, die hij hield naar aanleiding van het overlijden van Dr.
N. A. Waaning, in leven predikant
bü de Gereformeerde kerk van
Zandvoort en overleden op 17 aug.
1945. De rouwdienst in de kerk werd
toen geleid door Ds. Jan van der
Mije, die in die tijd predikant was
bij de Gereformeerde kerk in
Schagen, en zijn woorden, die middag uitgesproken, zijn mij bijgebleven tot op de huidige dag. Door
een toeval kreeg ik de volledige
tekst van deze predikatie in handen
door bemiddeling van D_s. P. J. O.
de Bruijne en ik kan niet nalaten,
U het laatste deel van deze preek
hieronder te laten volgen:
„Nu gaan wij allen hoen. Op deze
dag, deze zomerdag, waarover reeds
het weemoedige waas hangt van
een naderende herfst, dragen wij
hem uit, wiens leven was als een
herfstachtige zomerdag. En wij zullen het nooit begrijpen, dat de stormen reeds thans deze boom hebben
neergehaald. Wij zullen het nooit
verstaan, waarom reeds thans dit
lichaam neerzinkt in het graf.
Maar opziend in de koele klaarte
van de lucht, die zich welft over
het kerkhof, zullen -we reeds iets
aanschouwen van de morgenstond
der eeuwigheid, die eenmaal lichten
zal ook over dit graf. Want wij
weten, dat dit graf het laatste niet
is. Het is het begin. Het begin van
een nieuw volmaakt, krachtig leven,
voor hem die het leven zo liefhad.
Het begin van een leven, waar zijn
gevoelige natuur zich mag verlustigen in de heerlijkheid van die
schoonheid Gods. Het begin van een
leven, waarin hij voor altijd weet,
dat hij niet een nummer is, maar
persoonlijk leeft met God. Het begin
van een leven, waar zijn sterk geloof thans overgaat in een heerlijk
aanschouwen, want: •
Nu ziet zijn oog Gods licht
;
En het is nimmermeer
^
Van zijne tranen zeer,
Van leed of slapen dicht.
Wat schreit dan 't aardse oog
Gebonden aan het stof?
Het schoonste licht: Gods lof
Straalt van omhoog!
En gaat het U als mij, dan zou
deze rouwpredikatie ter nagedachtenis aan Dr. N. A. Waaning
een lijkrede kunnen zijn op zijn
eigen begrafenis. Ook het leven van
Ds. Jan van der Mije was als een
herfstachtige zomerdag. Hij was een
man van grote gaven. In de bezettingstijd werd hij onze huisvriend
en leerden wij hem van zeer nabij
kennen. Een prettig mens en een
ware vriend in alle opzichten. Toen
hij beroepbaar predikant werd,
hielp hij geruime tijd bij de Evangelie verkondiging gedurende de
bezettingstijd in onze gemeente.
Hij vertrok naar Schagen als predikant, daarna naar Lpenen aan de
Vecht. Hij werd om zijn persoon en
om zijn grote gaven als begaafd
redenaai door zijn gemeenteleden
op handen gedragen. Enkele grotei
gemeenten' brachten een beroep op
hem uit en meerdere malen werd
hij ook door de radio-omroep gevraagd.
Het leven heeft deze man van
grote gaven geslagen, murw gebeukt. Hij heeft het leven leren
kennen in tijden van vreugde, maar
ook in lijden van nameloze ellende,
toen hij het niet meer aan kon en
als eens zo gevierd en geacht predikant alleen kwam te staan, alleen
met zijn moeilijkheden en proble.men, maar hij behield zijn geloof
en voor mij bleef hij daarom altijd
de dominee, ook toen hij al lang
geen dominee meer was.
Wie zijn wij, dat wij zouden oordelen? Wie van ons werpt hier de
eerste steen? Ds. Jan van der Mije
heeft met 't leven gevochten tot het
laatste toe. Hij heeft, zoals de apostel Paulus zegt: „de strijd gestreden,
hij heeft het geloof behouden".
Zijn vader ontviel hem al op vrij
jeugdige leeftijd, daarna zijn zuster.
Vervolgens werd zijn moeder sukkelend en toen haar ziekte verergerde was hij de trouwe, toegewijde zoon, behept met een grote

liefde voor ook deze door het leed
geslagene. Hij omringde haar met-'
zijn hulp en bijstand tot aan zijn
laatste ademtocht.
Wij oordelen niet, wij buigen het
hoofd voor Hem, die Zijn kind tot
Zich riep, toen Hij de tijd daarvoor
gekomen achtte, om hem te plaatsen
aan het begin van een nieuw, volmaakt en krachtig vol leven, zoals
hij het zelf verklaarde aan de
doodsbaar van Dr. N. A. Waaning.
Hoe ging zijn hart, — ook, ja
vooral toen moeilijke jaren aanbraken, toch steeds weer uit naar
zijn oorspronkelijke predikantsambt.
Hoe is hij ook in deze jaren nog
velen tot zegen geweest. Ik denk
aan zijn werk als voorzitter van de
Oranjeveremging, waarvoor hij met
zijn grenzeloze verering voor ons'
Vorstenhuis zozeer de aangewezen
man was. Aan zijn werk voor de
jeugdvereniging
„De
Vliegende
schotel", voor de Hervormde Zondagsschoolvereniging, voor de Bejaarden Sociëteit „Voor Anker", en
aan talrijke andere bezigheden op
geestelijk en sociaal terrein, waarbij
hij een vooraanstaande plaats vervulde.
(
Herinnert U zich nog zijn grafrede
die hij uitsprak bij het graf van de
oud „Voor Anker" voorzitter, de
heer P. M. Heil in augustus jl..?
Daar was Ds. Jan van der Mije
weer in zijn oude glorie, de grote,
ernstige redenaar van weleer.
Hij heeft de levensbeker tot op de
bodem geledigd en de bittere droesem daarvan gesmaakt. Maar toen
hij voelde, dat zijn levensdraad zou
worden afgesneden, toen was het
zijn laatste wens dat aan zijn graf
door de kinderen van de Zondagsschool zou worden gezongen: „Veilig
in Jezus Armen" en dat deze kinderen bloemen zouden, leggen op
zijn graf.
God heeft Ds. Jan van der Mije
tot Zich geroepen. In de volle kracht
van zijn leven ontviel hij ons. En
wij buigen het hoofd voor de wil
van de Almachtige, die beter dan
wij weet, wat Zijn kinderen behoeven. Ik zou willen eindigen met het
sonnet, dat de thans overledene
cite"erde in zijn t rouwpredikatie over
Dr. N. A. Waaning:
God heeft U van mij afgeëist
En nu de tere avond grijst
Buig ik, niet meer vermetel
Bij Uwe lege zetel.
Hoe zal ik zeggen, ziek van leed:
„Goed doe, al schijnt het nog
_(zo wreed,
Wat goed is in Zijn ogen,
Zijn recht is vol meedogen?"
O dit, dat Hij Zijn kind'ren slaat
En plots'ling in hun midden staat
Om 't liefste weg te rukken.
Maar duid'lijk hoor ik mij gezegd:
Kind, Ik heb veilig weggelegd,
Wat anders viel in stukken!" K.
TERAARDEBESTELLING
De begrafenis van Ds. Jan van
der Mije, die woensdagmiddag op
de algemene begraafplaats in onze
gemeente plaats had, is een manifestatie geworden van aanhankelijkheid en meeleven. Er was een
zeer grote „belangstelling en een
enorm aantal bloemstukken..
,
De heer D. Petrovitch "sprak namens het voormalig verzet, waarin
hij zulk een aktieve rol vervulde,
de voorzitter van de Oranjevereniging, de heer J. R. Oostenrijk,
namens de Oranjevereniging „Zandvoort", een bestuurslid van „Voor
Anker" namens de bejaardensociëteit, mevrouw S. Hennis-Dorreboom namens de Herv. zondagsschool en Ds. C. de Ru sprak woorden van troost en bemoediging.
Kinderen van de zondagsschool
zongen en legden bloemen op zijn
graf, op het graf van hem wiens
tragisch verlopen leven toch zo
hoopvol en zinvol eindigde. - Een
leven, dat ons allen tot diep nadenken stemt.
K.
Depot:
HOTEL
„DE SCHELP"
Tel. 4781
Taunus, 1964

JrTveyourseJf v-w-

en simca

Heden mocht ik-in Gods handen overgeven mijn innig geliefde zoon
JAN VAN DER MIJE
in de leeftijd van 50 jaar.
J. van der Mije-Hornstra.
Zandvoort, 11 december 1964.
Zandvoortselaan 66a.
Hij is verlost, God heeft hem
welgedaan.
De teraardebestelling heeft
plaats gehad woensdag 16
december j.l.- op-"de algemene
begraafplaats te Zandvoort.

Tot mijn diepe smart overleed na een kortstondige "
ziekte, mijn lieve en zorgzame man
JACOB KEESMAN
in de leeftijd van 53 jaar.
H. M. Keesman-van Dam
Zandvoort, 15 december 1964.
Willem Draijerstraat 28.
De overledene ligt opgebaard
in de Rouwkamer Dorpsplein "
11. Gelegenheid tot bezoek
aldaar heden vrijdag >van
7r7.30 uur n.m.
De
teraardebestelling
zal
plaats hebben zaterdag 19
december a.s. te 12 uur op de r
algemene begraafplaats
te Zandvoort.
Vertrek rouwkamer 11.45 uur.
GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Zondag a.s. 9.30 en 19.00 uur:
Ds. P. J. O. de Bruijne

'

;
- HERVORMDE KERK
Dienst in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg.
Zondag a.s. 11 uur:
Ds. D. ter Steege, te Overveen.
10.30 uur: Jeugdkapel in het jeugdhuis. Spreker H. Vis.

PAROCHIE H. AGATHA
H.H. Missen op zondag 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de v/eek H.H. Missen te 7.30 en 9 uur.
Bij kerk Linnaeusstraat, Zandvoort
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.
In de week om 8 uur.
NED. PROTESTANTEN BOND
•Brugstraat 15
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. H.
Wethmar,' Doopsgez. Zaandam?
19.30 uur: Huis in de Duinen:
Ds. A. J. Snaayer, Doopsgez.
Haarlem.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBÖND
Samenkomst in „Pniël", Zuiderstr.3.
Maandag a.s. aanvang 3( „uur n.m.
Kerstfeestviering. Spr." H." Veldkamp
en J. W. van Zeijl.
JEHOVAH's GETUIGEN
Maandag 20-21 uur GemeenschappeIrjke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
Willem Draijerstraat 5.
BIJNA 15.000 INWONERS
De bevolking van Zandvoort nam
gedurende de maand november toe
met 86 personen, waarvan 35 mannen en 51 -vrouwen en bedroeg op
l december 14.922 personen, waarvan 7.093 mannen en 7.829 vrouwen.
Geboren werden 4 mannen en, 8
vrouwen en er vestigden, zich- 79
mannen en 99 vrouwen. "Er overleden 6 mannen en 7 vrouwen en
vertrokken zijn in genoemde maand
42 mannen en 49 vrouwen.
DOKTERSDIENST
Inlichtingen over - de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
Zwerver 2499).
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Zondag a.s.: Zuster A. Langeveld,
Gasthuishofje 27, telefoon' 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Zondag a.s.: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS:
Zondag a.s.: J. Heek, Koninginneweg 51, Haarlem, tel. 02500-13174
APOTHEKEN:
Van zaterdag 19 t.irh vrijdag 25 dec.
na 6.30 uur 's avonds: avond- nachtdienst van 18.30-8 uur en zondagsdienst de Zeestraat apotheek,
straat 71, telefoon 3073.

Voor de a.s. Kerstdagen en Oudjaar:

Café-Restaurant
^*«»B%* • «^**9 «€»«*• €»••«*

HORS D'OEUVRES - , HUZAREN SALADES - RUSSISCHE EIEREN
*ZALMSALADES - PASTEITJES - CROQUETTEN enz.

Komt U eens bij ons langs!

«LEBRU

Voor U Mevrouw! Prachtige AVONDKOUS of
zijden shawl.
En voor U Meneer! Een prachtige set: STROPDAS met bijbehorende SOKKEN.
Wij hebben weer zojuist een nieuwe voorraad
GLIJBESCHEEMERS binnengekregen.
Dames en kinder PARAPLUIE's in div. kleuren
en dessins. Wollen en Helanca MAILLOTS.

Geopend van 10-6 uur. 's Maandags gesloten.

Sint Nicolaas is vertrokken, maar door het enorme succes van on?o Sint Nicolaas-actie
starten we nu onmiddellijk met

enorme koopjes voor de
komende feestdagen!

«LEBRU»
POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

In samenwerking met ons grossiersbedrij f bieden wij U buitengewoon, voordeliga
Kerst-koopjes aan. Koopt U vooral tijdig, dan is de collectie het grootst.
U zult opnieuw Uw ogen niet geloven!

Hier zijn de koopjes!

Haute Coi

Originele HELANCA PANTALONS, 7 mode- kleuren, in alle maten
Zwarte KOL TRUIEN,
Zuiver wollen PULLOVERS en VESTEN, Italiaanse import
vanaf
Zuiver wollen YERSEY PAKKEN, Franse import tot maat 52
Zuiver wollen LOSSE KOLLEN, in 5 mode kleuren,
Wtf ontvingen weer een prachtige collectie SHAWLS
GROTE VIERKANTE DAMES SHAWLS ƒ1,50, 2 stuks ƒ2,50
ZUIVER ZIJDE MET WOL HEREN SHAWLS ƒ 2,50, 2 stuks ƒ 4,100% ZUIVER ZIJDEN HEREN SHAWLS ƒ 3,- 2 stuks ƒ 5,-

deelt zijn cliënten mede, dat de damessalon a.s.

maandag de gehele dag
is geopend

Gezond

TELEFOON 2820

Kerkstraat 4 • Telefoon 3397

HEREN SHAWLS, Mohair Shawls, vanaf ƒ3,90
ELLEBOOG- EN KNIEBESCHERMERS!!

Eet meer vis
Goedkoop en

-

Modehuis S. PILLER

Wö hebben leuke KERSTGESCHENKEN !

HET ADRES VOOR U!

RAADHUISPLEIN l

Ke'rkstraat la, Zandvoort.

ƒ12,95
ƒ 5,95
ƒ12,95
ƒ59,50
ƒ 2,95

Depositaire

1

S -f^T

VOOR DE ZATERDAG:
ONGEPELDE GARNALEN (zeer groot)
ƒ 2,25 per kg.
VERS GEPELDE GARNALEN, 100 gram 1,10 et.
l POT ZURE HARING (6 stuks)
1,70 et.
l POT ZURE HARING (3 stuks)
90 et.
5 GEBAKKEN BOKKINGEN
1,25 et.
KABELJAUW, kuit, per pond
ƒ l,—
VERSE MOSSELEN, gekookt en gebakken '

Voor de a.s. feestdagen

IC" H.T TÏL W
d& isk $J m

MAQUILLAGE - BEAUTÉ - SOINS

Maar kunt U zelf Uw Cocktail-japon maken?
Als extra verrassing bieden wij U cocktail-jaguard, 90 cm. breed,
div. kleuren, kwaliteiten van hoge klasse, en nu komt; het,
voor f 3,95 per meter

«Café-Bar 't Uiltje»
KERKSTEEG 2

Prijsklaverjassen

zijn wij ruim gesorteerd in kreeft, oesters,
kaviaar, verse en gerookte zalm. Oesters wbrden thuis machinaal geopend!

Vers gerookte en uitgesneden PALING
WIJ VERZORGEN VOOR U
ALLE SOORTEN SCHOTELS.
Bestel s.v.p. vroegtüdig Uw oesters.
r-r VT— -mLEEr-SOORTEN-VERSE VIS

Wij bieden U beeldige COCKTAIL JURKJES, geheel
kant op satin gewerkt, in 3 kleuren, lacht U niet,
voor f 19,75

Het grote voordeel dat ons Haags filiaal heeft, is, dat men daar prijzen en kwaliteiten
vergelijken kan, met de direct omliggende grote mode-magazijnen. In zeer korto tijd
hebben wij daarom in Den Haag reeds een geweldige toeloop.
KOMT U KIJKEN EN OVERTUIGT U!

om fraaie prijzen, w.o. wild enz.
ELKE KLAVERJASSER IS WELKOM
a.s. WOENSDAG 23 DECEMBER.

Modehuis S. PILLER

Inschrijving tot a.s. maandag, na 6 uur.

zoals tong, tarbot, heilbot, kabeljauw, schelvis
en vele andere soorten.

VISHANDEL
PIET PAAP
HALTESTRAAT 61

TELEFOON 2171

DRALON JURKJES
DRALON PAKJES
SJAALS - MUTSEN - WANTJES
HELANCA SKIBROEKEN
TRUIEN
PULLOVERS
BABY KLEDING
DUET NYLONS ƒ 1,98

Voor prima kwaliteit
KERSTBROOD KERSTSTAVEN ,TULBANDEN enz.

U spaart terwijl U koopt

KERSTKRANSEN
KERSTTAARTEN

Bakkerij J. v.d. Werff
Gasthuisplein 3 - Telef. 2129

Kerkstraat 4 - Telefoon 3397

Laat Uw kind
de Kerstdagen
nette kleren dragen

" Gebakken vis wordt warm thuisbezorgd!

NOTTEN
HALTESTRAAT 59
CO.NTANTZEGELS

- TELEFOON 3398
- VOORZORGZEGELS

In de Kerstweek geopend tot 9 u. 's avonds en ook dinsdags

Zaterdag-reklame
Deze week:
4 KERSTGEBAKJES
ƒ1,35
WEIHNACHTSSTOL m. amandelspij s ƒ2,- ƒ3,50
WEIHNACHTSSTOL
ƒ 1,60 en ƒ 3,200 gr. gemengde chocolade Kerstkransjes 75 et.

Gaarne vroegtijdige bestelling van Polonaises,
Pasteitjes, Kerstklokken, Kerstkransen, Kerstbrood enz.
Wtf vragen Uw speciale aandacht voor onze
Kerstetalage.
Brood-, Koek- en
Banketbakkerij
HALTESTRAAT 23 -

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT'
Voor leden komt begin januari 1965 beschikbaar de woning

van Lennepweg 61 flat 4
Huurprijs per maand ƒ 91,40.
Schriftelijke opgave vóór dinsdag a.s. 's avonds
7 uur bij de secretaris D. van Dijk, Dr. C. A.
Gerkestr.22, onder vermelding van rangnummer.
De secretaris, D. van Dijk.

TELEFOON 2159

De Kerstman

eeLméei^vlees en betaamninder
5OO gram Riblappen f 3,25, per kilo f 6,500 GRAM ROSBD3F

. . ƒ 3,65

500 GRAM LENDE

250 -GRAM BIEFSTUK

. . ƒ 2,39

750 GRAM doorr RUND.LAPPEN ƒ 3 98

150 GRAM OSSENWORST

. . . 79 et.

SCHOUDERKARBONADE 500 gr ƒ2,59

ƒ 3,98

WEEKEND-REKLAME:
18 en 19 december:
100 gr. HAM en
100 gr. HAAGSE LEVERWORST
75 CENT

De allerbeste LENDE-ROLLADE ƒ4,25 '/. kg.
De allerbeste VARKENSFILET ROLLADE ƒ 3,98 »/» kg.
VLEESWARENREKLAME 23 en 24 december:
100 gram Ham en 100 gr. Gek. Worst 89 et.

Schildersbedrijf

C. J .PAAP

Gebr. BURGER
WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

HAMERS
Bij iedere fles afgehaald 25 et.
reductie. Maar denkt U er
om een speldje te vragen?
KOSTVERLORENSTRAAT 34

Voor al Uw schilderwerk aan
plafonds, muren, houtwerk
enz. Uitvoering in kalkmat,
zijdeglans, hoogglans.

Varkens v.a. f 3,5O

HALTESTRAAT 3

arriveert ZATERDAG 19 DECEMBER
om 2.30 uur weer bij:

U bent gauw jarig!
Koopt dan Uw wijnen en
gedistilleerd bij:

's Zomers buiten,
's winters binneni

KERSTROLLADE
Runder v.a. f 3,75

NEEF

Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Ook plastiekverwerking.
VERF GEEFT FLEUR!

Firma Schuïleeiburg
GROTE KROCHT 5-7
Ieder kind onder geleide ontvangt een surpriie.
Ook woensdag 23 december is hy
de gehele middag aanwezig.

Een greep uit onze jpi
Kerst artikelen:
Kerstballen vanaf 15 et., Kerstkleden, Kerstlopers, Kerstservetten, crêpepapier, mos, sneeuw,
engelenhaar, flitter, lametta, Kerstboomstandaards alle maten v.a. ƒ3,95, imitatie Kerstbomen, spuitsneeuw. Alle maten kaarsen, zelfs
van l meter lengte.
KERSTVERLICHTING, Philips en Splendor,
vanaf ƒ8,95 tot ƒ25,—
Verlichte sterren, diverse kleuren en maten.
Ziet onze uitgebreide sortering en etalages.

VOOK DE KOMENDE FEESTDAGEN:

„BROKMEIER" A° 1896
Dé speciaalzaak In wtfuen en eedljtilleerd

Vraagt naar on» speciale wUnaanbledingen!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortaelaan 167 - Tel. 4 02 70

ERKENDE PHILIPS
RADIO SERVICE

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

-

ERRES

-

BLAUPUNKT

Koelkasten - Stofzuigers

Dames-,
Kom, vóór u een feestjurkje gaat kopen,
eerst even bij MAISON ELEGANCE aanlopen.
Met een goede B.H., stepin of corselet, passend bij uw lijn,
zult u de komende feestdagen een gracieuse verschijning zijn

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3C52.

Triump Elasti

TE KOOP: Café-Restaurant met pand. Direct te
aanvaarden. Brieven no.
12-12 bur. v.d. blad.
TE KOOP GEVRAAGD :
l of 2 huizen voor geldbelegging. Br. onder no.
10-12 bur. v.d. blad.

W O N I N G R U I L
Zandvoort
Aangeb. ben.huis, bev. 4
kam., keuken, douche, tuin
enz. Gevr. vrij huis of
ben.huis te Zandvoort of
omg. Br. no. 18-12 bureau
van dit blad.
ENIGE WOLLEN
SMYRNA
VLOERKLEDEN
11
doo
Groothandel op
Jaarbeurs gebruikt.
ƒ 150,— per stuk. Niet
van nieuw te onderscheiden. Grote maten.
Eventueel thuis te bezichtigen. Br. no. 15-5
bureau van dit blad.

l Avondje uit., daar horen Danion
lavondnylons bij. tri kleuren
l passend bij het modebeeld van
l nu. U herkent Danlans direct
laan de elegante vrouw op de
[vsrpakklna \ • • • • ' /

Geheel kant
Zvvart-wit

14,50

prettige dracht
Zwaardere
uitvoering

Voor KERSTBOMEN
en KERSTSTUKJES
Bloemenmag. „NOORD".
Vondellaan
Telef. 4320

Uw adres voor
WILD en GEVOGELTE
VAN BENTEN
Stationsstraat 2a - Telef. 2358
Bestel tijdig
voor de feestdagen!

SLIJTERIJ HAMERS
Kostvcrlorenstraat 34
Van 15 t.m. 31 december een
literfles heerlijke
Spaanse
wijn van ƒ 3,50 voor ƒ 2,50.
MOSEL PERLE van ƒ2,95,
Reclame, 2 flessen voor ƒ4,95
Verder alle wijnen afgehaald
a.d. zaak 25 cent reductie!

Boek- en Kantoorboekhandel
Leesbibliotheek
KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321
Voor Kerst- en Nieuwjaarskaarten. Grote collectie Kerstgeschenken, waaronder Succes-agenda's.
Kerstkaarsen,
-lopers, -lakens en -servetten

Vlug, netjes en goed,
Als Dannenburg. het doet!
Alle schilderwerk, verkoop
van verf, glas behang en
huishoudelijke artikelen.
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
Stationsstraat 7-9
Tel. 2803 (b.g.g 2457).

Prijsuitreiking dinsdag 22 december 7.30 uur in de Zandvoortse Groente- en Fruithal,
Diaconiehuisstraat 9.
Haal heden nog Uw deelnemersformulier bij een van nevenstaande winkeliers.

17,50

32,50

Door jarenlange ervaring
— Vakkundige voorlichting —
in sfeervolle salon

KOSTVERLORENSTRAAT 49

naar

De prijzen z«n 14 prachtige KERSTPAKKETTEN, bestaande uit o.a. kip, wijn, kerstbrood,
fruit, noten enz. enz.

INJERNAT_LOJ_AJ/

Voor inschrijving W.A.verzekering vracht-, bestel- en luxe auto's (niet
ouder dan 15 jaar), motorrijwielen,
scooters
en
bromfietsen zijn wij zaterdag 19 dec. de gehele dag
geopend. Assur. kantoor
Kroes, Zijhveg 46, Haarlem-C.

T E K O O P : lichtblauwe
Kinderwagen,
uitneemb.
ƒ 35,—. Mr. Troelstrastr.54
Telef. 2798.

13,95

ZIET ONZE SHOWROOM

Aangeboden door deze gezamelijke winkeliers.

Lycra-panties

Bert geeft de
hoogste waarde!

TE KOOP: l pr. dames
kunstschaatsen, z.g.aTn. m.
witte schoenen, maat 39-40
te.a.b. Tel. na 6 uur: 2052

Blijvende
pasvorm
Zwart-wit

Voor al Uw
ROOKARTIKELEN
Fa. SCHUTTE-KUIPERS
Koningstraat 38 - Tel. 2577
Kiosk Vondellaan, Tel. 3309
SERVICE - SORTERING

ZANDVOORTSE
GROENTE- EN FRUITHAL
Mijn naam is waarborg
voor kwaliteit en lage prijs!
BEN RÜCKERT
Diaconiehuisstr. 9
Telef. 4752

Voor al Uw levensmiddelen:
Levensmiddelenbedrijf
P. BAKKENHOVEN
Diaconiehuisstraat 21
Best en niet duur! Tel. 2293
Gratis bezorgen
door héél Zandvoort!

Voor een modern en
sportief kapsel
Hercnhaarverzorger
„WIM KOK"
Diaconiehuisstr. 24, tel. 3874
Heeft U onze uitgebreide
serie parfumerieën en
toiletartikelen al gezien?

BEDDEN - DEKENS
MATRASSEN en aanverwante artikelen:
Beddenmagazü n
W. H. KEMPER
Tijdelijk gevestigd:
Schoolstr. 2a, tel. 2119 of 2501

Bestel Uw KERSTBROOD,
KERSTKRANSEN
KERSTGEBAK en
WEIHNACHTSSTOLLEN
bij Uw echte bakker
M. KEUR - Telefoon 2404
Uitsluitend prima kwaliteit!

-Uw PHILIPS SPECIALIST
voor Radio en Televisie,
huishoudelijke apparaten
en verwarming:
F. H. PENAAT - Zandvoort
Kostverlorcnstr. 7 - Tel. 2534

Be feestdagen zijn weer in
zicht. Wipt U voor die tijd
eens binnen bij
Parfumerie „FLORIDA"
Boulevard de Favauge 6
Telef. 4296

Steeds genoegen en nooit spijt
voor wie 'n BROMMER of
FIETS van de
Fa. Jac. Versleege berijdt!
Fa. JAC. VERSTEEGE & Zn.
Pakveldstraat 21 - Tel. 2323

TELEFOON 4492

Fa. GANSNER & Co.
Voor Uw feestelijk
verzorgde

TE KOOP: keurige 6 arms
koperen kroon, camel jong.
jasje, ± 6 jr., Triang trein
m. tocbeh., o.a. „raketwagen", z.g.a.n. BUI. prijs.
Telef. 3101.

Kersttafel
„JORZOLINO" wit damast
TAFELLAKENS
120 x 150
6,90
7,90
130 x 160
10,90
150 x 180
14,90
150 x 240
Servetten
46x43 p. 6 st.
60x60 p. 6 st.

SMEDERIJ EN TOONZAAL,
Schelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

ledere vrijdag gekookte en
gebakken mosselen

Café Oomstee

olie-, kolen- en
gashaarden

Zeestraat 62 - Telef. 2263

In het voorjaar betaalt U, WERKSTER GEVRAAGD
als U nu uw wasmachine donderdag of vrijdag van
9-1 uur, ƒ 3,— per uur.
of combinatie koopt!
VELO - Rivier Vismarkt 3 Mevr. Hose, Tollensstr. 31.
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590 TE KOOP: Meisjes gard.
± 12-14 jaar; 2 damesMEISJES GEVRAAGD
wintermantels ± maat 42,
voor Plastic industrie.
tegen kleine vergoeding
Korthof, Zuiderstraat 13a. Inl. tel. 3354.

6,00
10,50

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

„CINDERELLA" wit damast TAFELLAKENS
130 x 160
12,90
150x180
14,50 en 16,25
150x230
17,95 en 20,50
Servetten
35 x 35 p. 2 st.
2,00
6 0 x 6 0 p. 2 st. 4,70 en 5,10

TELEFOON 2820

Voor een smaakvol en geurig

Wit damast tafellakens
m. 4 servetten
8,95

Kerstgeschenk

ONTBIJTLAKENS met
6 vingerdoekjes in doos
13,50
16,90 24,90

naar

HALTESTRAAT 14 -

Wassenaar
Janswcg/Stationsplein
Zandvoort, Kerkplein

Heden vrijdag 18 december wordt de nieuwe zaak van de Fa. NOOY
op de hoek Thorbeckestraat/Kerkstraat FEESTELIJK GEOPEND.

HUUR Philips-TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop.
Morgen al bij U thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767
en 's avonds 02964 - 18664

Wij recipiëren daar van 17-19 uur.
Verkoop zaterdagmorgen 19 december vanaf 10 uur.
Wij nodigen allen, die dit lezen, vriendelijk uit onze nieuwe zaak te komen bezoeken.

Openings-reclame: bij aankoop van f 10,een paar prachtige 1e keus nylons cadeau

PAPEGAAI, prachtige
jonge vogel / 30,—.
Tel. 070 - 725793.

Dit geldt voor beide zaken.

NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
W. Draüerstr. 12, Tel. 3751

Elke fijnproever prefereert:
wijnen en gedistilleerd van

TELEF. 2462

De merken: Yardley, Tabac, Bourjois,
4711,
Old Spice, Boldoot, Maja etc.
spreken voor zichzelf.
Zij brengen voor elk wat wils, zoals parfum, lotion, zeep, lipstick, nagellak, poeder
en crème, voor moeder en dochter.
After en pre shave, haarlotion, brillantine,
scheerapparaten enz. voor vader en zoon, of
v/ie U verder wilt verrassen. Doe nu Uw keus.
Wij willen gaarne voor U reserveren.

Ziet de etalage's.

Speciale afdelingen: Pullovers, Vesten, Rokken, Blouses, Pantalons.
Speciale afdelingen: Origineel Delfts blauw van de Porceleyne-fles uit Delft; enig in Zandvoort.

VOOK T.V. en
T.V. ANTENNES
met garantie.
Antcnnebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckrnanstraat 36.

Haltestraat 59

KERSTBRODEN
KERSTKRANSEN
KERST-PETIT-FOURS
PUDDINGEN
POLONAISES
HORS D'OEUVRES
HUZARENSALADE
RUSSISCHE EIEREN
ZALMSALADE
PASTEITJES
CROQUETTEN
BITTERBALLEN

De zaak voor kwaliteit en fijne smaak.

KERSTTAFELLOPER
90 x 160
9,90

NOTTEN

Voor de a.s. Kerstdagen

Onze specialiteit: IJSTAARTEN.

TAFELSETS, lux verpakt
Ontbijtlakens met
4 vinrjcrdoekjes
7,95 8,90 9,90

In

Betaling desgewenst In overleg

Doe mee aan onze
KERSTPRIJSVRAAG

Lycra-Stepin
12,95
in zwaardere
19,95
uitvoering

Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!

alle merken.

Voor eerste kwaliteit
Rund-, Varkens- en ' Kalfsvlees, is Uw adres:
SLAGERIJ H. VAN ELDIK
Jan Steenstraat Ib - Tel. 2682
Let op onze Kerst-reclames!

B.H. voor gevormd

Huur nu uw wasmachine
vanaf ƒ 9,— per maand
met recht van koop.
Géén vooruitbetaling.
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590

Zoekt U een BABYSIT?
Bel 2472!

WASMACHINES en CENTRIFUGES

geen rits of balijnen;
elastische
schouderbanden

AANGEBODEN:
Lichtgrijze Nylon BONTJAS
Mink-tekening, maat 42,
(nieuw). Prijs ƒ 150,-. Mr.
Troelstrastr. 31, Tel. 2094.

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914

J. KEUR

WASATJTOMATEN

ELECTRISCHE KERSTBOOMVERUCHTING
ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40"/o red.
Bij contract belangr. kort.

Electro-Radio
Technisch Bureau

GROTE KROCHT 20 - TELEF. 2885
THORBECKESTRAAT/KERKSTRAAT, Tel.4994

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p. kg. Lood en zink
70 et.; roodkoper ƒ2,-; Geel koper ƒ1,40, alles
per kg. Verder: kranten, karton, tapyt, pewatt.
deken, veren bedden, geysers, baden, naarden, tegen de hoogste waarde! WrJ rijden elke dag In Zandvoort.
Alles' wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

§-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat9 - telefoon2150
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Tussen Sint en Kerst
Behoudens de tijd van het
yarkensslachten, waarover ik
in het vorige nummer reeds
schreef, een tijd die veel
drukte in ons dorp te weeg
bracht, was de tijd tussen
Sinterklaas en Kerstmis een
tijd, dat Zandvoort wegdommelde in de winterse rust van
het dorpsleven.
Men was in hoofdzaak aangewezen op het eigen gezin,
mocht eens ergens een kaartje gaan leggen bij vrienden,
familie, of kennissen, maar
verder werd in de huiselijke
kring de avond doorgebracht
met het spelen van een gezelschapspelletje en niet al te
iaat ging men ter ruste.
Als het niet vroor, werden
de aardappellandjes gespit en
zo tegen de Kersttijd, wanneer alle mannen binnen
dienden te'zijn „berom van
behouwe teelt" rees met de
dag de angst over hen, van
wie nog niets was gehoord.
Een gezicht op het strand rondom de eeuwwisseling.
Voor de kust de
Indien ze met Kerstmis niet
garnalenbootjes, die in de zomer later als pleziervaartuigjes werden
binnen waren, kon welhaast
gebruikt Van een werkelijk strand- en badleven was nog geen sprake.
met zekerheid worden aangenomen, dat de boot was vergaan was de oude Dokter Gerke, die toen
een stil, vergeten dorp, zoals alle
en in menig Zandvoorts gezin was woonde in het' huis onderaan de
vissersplaatsen langs onze kust.
er dan ook elk jaar opnieuw rouw Kerkstraat, waarin nu het bloemenOp 1ste Kerstdag toog men ter
over hen, 'die niet meer van de vis- huis van de heer D. Vader geveskerke en er was • praktisch geen
vangst terugkeerden. Zij, die wél tigd is. Deze Kerstboom was zo'n
Zandvoorter, die deze Kerstdienst
terug kwamen en hun gage hadden
bezienswaardigheid,
dat menige
miste. Ook in dit opzicht is er de
ontvangen, zetten de bloemetjes avond de Zandvoortse jeugd zich
laatste jaren wel heel wat veranbuiten, hetgeen in het kleine Zand- voor h'et huis verdrong, om maar
derd.
voort van toen niet anders kon geeen glimp van deze Kerstboom te
De grote attractie voor de jeugd
schieden dan in de kleine cafeetjes kunnen opvangen.
tijdens de Kerstdagen was het
met als gevolg menige vechtpartij
Kerstfeest van de Zondagsschool.
De grote attractie was in deze
na sluitingstijd of soms ook wel dagen
In de kerk stond een grote kerstde
sneeuw.
Wanneer
de
weerdaarvoor.
boom opgesteld en daaromheen werd
goden gunstig gestemd waren en
het Kerstfeest gevierd met de
Het dorp was slechts flauw ver- het omstreeks Kerstmis
lieten
Zandvoortse jeugd. Er werd het
licht. Alleen in de Kerkstraat versneeuwen, dan trok de jeugd van
Kerstverhaal verteld en de kinderen
spreidde een enkele gaslantaarn een 'Zandvoort naar de Strandweg om
kregen allen een cadeautje, een
kil, naargeestig licht en wie niet daar van het sleetje varen te genieboek, een das of een paar eigen geper se naar buiten moest, bleef
ten, een bezigheid, waarvan men
breide sokken en en een sinaasappel
binnen.
nooit genoeg kreeg en waarvan zoReeds een uur van tevoren verwel oud als jong steeds weer genoVan Kerstversiering was geen
drong de Zondagsschool jeugd zich
ten. Bijgaande foto van de schuin
sprake, noch in de huizen, noch in
voor het kerkgebouw, om toch maar
aflopende Strandweg, (heimwee opde winkels, trouwens, wat had
vooral een goed plaatsje te bemachroepend naar vroeger jaren) geeft
Zandvoort in die tijd voor winkels
tigen.
daar nog een leuk beeld van.
behoudens de kleine water- en vuurIn de kleine huisjes werd het
winkeltjes? 'De enige particulier,
Vreemdelingen zag men in deze
Kerstfeest vredig en intiem gevierd.
die in die tijd een Kerstboom had,
dagen in Zandvoort niet. Het was
Kerstversiering was er niet, hoogstens brandden er een paar kaarsen
maar daar hield het dan ook mee
pp. Wel werd er in de meeste huisjes de zgn. „Kerstkoek" gebakken,
een grote, platte
koek met veel
krenten en rozijnen, die als 't ware
de voorloper vormde van ons huidige Kerstbrood.
Zo verliepen de Kerstdagen in het
Zandvoort van vroeger jaren vredig
en rustig. Zandvoort cwas en bleef
hét stille vergeten Vissersdorp,
waarvoor de buitenwereld geen enkele aandacht had. En niemand kon
Een geliefd vernog vermoeden, dat dit betrekkelijk
maak
in
het
'n gering aantal jaren later geheel
Zandvoort
van
anders zou zijn, toen Zandvoort
vroeger: Sleetje
ontdekt was als badplaats, betere
varen
op
de
verbindingen kreeg en ook in de
Strandweg.
Kersttijd voor velen aantrekkelijk
zou worden.
K.

Boeiend toneelspel «Wim Hildering»
De Zandvoortse toneelvereniging
„Wim
Hildering" gaf zaterdagavond
j.l. pin restaurant „Zomerlust" een
opvoering van de thriller „Het huis
op de" rots" van George Batson.
De keuze van dit werk bleek een
bijzonder gelukkige.
Het gegeven biedt door de rijke
afwisseling aan gebeurtenissen aan
alle medespelenden veel mogelijkheden om zich eens echt uit te leyen, het is af en toe sinister van
inhoud, mysterieus door het tweetal in het landhuis gepleegde moorden, houdt de aanwezigen tot het
laatste toe in onzekerheid over degene, die deze dubbele moord heeft
gepleegd en brengt tenslotte toch
een zeer aanvaardbare en door niemand verwachte oplossing.
Het publiek volgde dan ook ademloos de verrichtingen op het toneel.
Alie Bol, die de regie voerde, had
de medespelenden, die allen reeds
over een vrij langdurige toneelroutine beschikken, met zorg gekozen,
zodat een goede uitvoering welhaast
van tevoren gewaarborgd was, zij
het ook dat deze avond bij enkelen
de rolkennis nog wel eens iets te
wensen overliet.
Zonder de anderen ook maar iets
te kort te doen, boeide ons toch het
meest het spel van Minke Rinkel
als de argwanende en angstige Joyce, het kittige dienstmeisje in het
eenzame en verlaten landhuis, waarvan zij een bijzonder opvallende
prestatie maakte. Naast haar wist
Joke Paap als de eigenaresse van
het landhuis Jane Palmer, met veel
waardigheid en passende
ingetogenheid deze moeilijke rol tot leven
te brengen. Het werd een der beste
creaties die wij ooit van haar zagen.
Miep Hildering bracht de frivole,
verleidelijke Kitty Collier op knappe wijze en geraffineerd van opzet.
•Bij de heren blonk Henny Hildering uit door een rake typering van
Peter Collier. Vooral in de dronkemans-scène was hij bijzonder goed
op dreef. Rustig en ingetogen speelde Kees Bruynzeel de rol van Simon Antrobus, overigen een rol, die
hem weinig gelegenheid bood, zijn
talenten te ontplooien. Marius Bense

bracht op enthousiaste wijze Steve
Tayior op de planken, terwijl Ko
Reurts tenslotte de plattelands-politie inspecteur Sergeant Hale op aannemelijke wijze gestalte wist te
geven. Het publiek bleek de opvoering na afloop - zeker terecht zeer te hebben gewaardeerd. Voorzitter H. Hildering huldigde daarna

de dames-meespelenden met bloemen en bracht dank aan Bert Balledux en Arie Kerkman die op het
kleine toneel een voortreffelijk decor hadden opgebouwd.
De heer Hildering deelde daarna
nog mede, dat de vereniging in
april a.s. een tweede uitvoering zal
geven van een nog nader bekend te
maken blijspel.
Een gezellig samenzijn met bal
besloot deze toneelavond, waarmee
„Wim Hildering" een goede beurt
maakte.
K.

Fraaie zang van Zandv. Chr. Kinderkoor
In de Gereformeerde kerk aan de
Julianaweg, die zelfs na bijplaatsing van vele zitplaatsen maar
nauwelijks alle belangstellenden
kon bevatten, gaf het Zandvoorts
Christelijk kinderkoor, voor het
eerst onder de nieuwe dirigent de
heer Chr. Gastel maandagavond j,l.
een kerst-concert. Onder de aamvezigcn bevond zich ook de echtgenote van Zandvoorts burgemeester
die zelf door verblijf in het buitenland verhinderd was, mevrouw M.
van Fenema-Brantsma en het raadslid mevr. A. M. Mol-van Bellen.
Ook onder de nieuwe leiding bevestigde het koor zijn reputatie
door bijzonder fraaie en klankrijke
zang. De eenvoudige kerstliederen,
waarvan er negen ten gehore werden gebracht kregen uit deze kindermonden, afgewisseld door enkele
mooi gezongen solo-partijen, een
wel zeer grote bekoring. Er werd
prachtig op toon en zeer' maatvast
gezongen en momenten van ontroering waren dan ook niet zeldzaam.
Dit was vooral het geval met het
prachtig gezongen „Midden in de
winternacht" en „'t Is geboren het
God'lijk kind". De bescheiden gehouden begeleiding aan de vleugel
door de nog jonge Ton Büchener,
gaf aan de zang een fraaie ondergrond. Het zeer grote kinderkoor,
dat hedenavond ongeveer 70 meisjes
en jongens telde,
maakte in de
fraaie uniforme koorkledij ook nu
weer in het kerkgebouw met zijn
mooie akoestiek, een welverzorgde
en welhaast devote indruk. Chris

-_..~• -Gemeenia.JZand voort

Bekendmaking.
Het hoofd van het gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend, dat
overeenkomstig art. 37 lid 3 van de
Woningwet, met ingang van maandag, 21 december 1964;. gedurende
14 dagen ter gemeentesecretarie
voor een ieder ter inzage ligt de
herziening van het partiële uitbreidingsplan-in-onderdelen „Noorderduinweg", vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 1964 no. 8.
Zandvoort, 16 december 1964.
Het hoofd van het
gemeentebestuur voornoemd,
A. Kerkman, l.b.
Bij feest of partij,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150
MELKBEZORGING TIJDENS
DE KERSTDAGEN EN DE
JAARWISSELING

Na overleg met de leverende bedrijven van melk on melkprodukten
en na genomen besluiten op de
ledenvergaderingen van melkhandelaren kunnen wij U mededelen
dat de voorziening van melk en
melkprodukten tijdens de a.s. Kerstdagen en Jaarwisseling als volgt
zal geschieden.
Uitgaande van het feit dat het
voor de meeste huisvrouwen niet
mogelijk is op donderdag 24 december en op donderdag 31 december
voor meerdere dagen melk en
melkproducten in huis te nemen en
het bovendien voor de melkhandelaren en hun personeel een schier
onuitvoerbare taak is om op één
dag zo'n grote hoeveelheid ineens af
te leveren, is voor beide perioden
een regeling getroffen.
Zulks was bovendien noodzakelijk
omdat het voor de meeste melkfabrieken eenvoudig niet mogelijk is
voor 4 dagen vooruit te leveren. De
melk kan men n.l. niet vooruit produceren.
Ie. Op 24 december zal in principe worden bezorgd voor 2
dagen dus hetzelfde als normaal op zaterdag, met uitzondering voor die konsumenten
die om bepaalde redenen voor
4 dagen tegelijk wensen te
nemen.
2e. Op 26 december, dus tweede
Kerstdag, wordt er niet aan
huis bezorgd maar zullen de
winkels geopend zijn en wel
van 9.00 uur tot 13.00 uur. In
die wijken v/aar geen winkel
is, zullen zo mogelijk door de
desbetreffende melkhandelaren
standplaatsen worden ingenomen en wel van des morgens
9.00 uur tot 12.00 uur.
De konsumenten, die dit aangaat, zullen een cirkulaire
krijgen, waarop tijd en plaats
van deze standplaatsen is aangegeven.;.,--, ^ ,
3e. Op^"dondérd1ig"/.-311 december
geldtf^ezelfde^regeling als op
24 december, ferwijl op zaterdag 2 januari weer normaal
bezorgd zal worden, met enkele uitzonderingen wegens
personeelsproblemen.
Het zal een ieder wel duidelijk
zijn dat deze regeling geen andere
oorzaak heeft dan pure noodzaak
en ook niet anders kan worden geregeld i.v.m. de dagelijkse aanvoer
van verse melk en melkproducten.
Beleefd wordt verzocht om de onmisbare medewerking van elke
konsument om de melkvoorziening
in deze moeilijke periodes zo goed
mogelijk te doen slagen.
N.B. De regeling van Zandvoort
wijkt van het bovenstaande in zoverre af dat daar met Nieuwjaar
dezelfde regeling geldt als met
Kerstmis, dus op 2 januari 1965
alleen de winkels open.
De georganiseerde melkhandel

Charmante
Kerstsurprises
zoals Ma j a, Old Spice,
Tabac, Yardley, Molyneux, Morny,
vindt U bij:
DROGISTERIJ

BLOM
Winkelgalerij
t.o. Hotel Bouwes
Tel. 3372
ZANDVOORTS RAAD
AANVAARDDE HET NIEUWE
UITBREIDINGSPLAN
„NOORDERDUINWEG 2"

Na enig debat aanvaardde de gemeenteraad van Zandvoort dinsdagavond j.l. het door de stedebouwkundige Dr. Ir. Th. Nix ontworpen
definitieve plan voor een algehele
herziening van het bebouwingsplan
„Noorderduinweg", waarover wij in
onze vorige editie reeds uitvoerig
berichtten.
De heer W. J. Zoet betoogde, dat
Ir. Nix had beloofd, dat de ie bouwen flats een windscherm zouden
zijn voor de lagere woningen. Spreker betwijfelde dit en meende, dat
het eerder tochtgaten zouden worden. Hij vroeg, hiernaar nader bij
Ir. Nix te informeren. Spreker bepleitte voorts het reserveren van de
parterre-flats zoveel mogelijk voor
de bejaarden. De heer W. van der
Werff vroeg zich af, of het wegenplan hier wel voldoende werd aangepast aan de toekomst.
De heer C. Slegers was verheugd
dat de flatbouw wordt verlaagd van
12 tot 8 woonlagen. Hij drong evenals later de heer A. J. van der
Moolen, aan op het bouwen van
winkels met woningen. Laatst genoemde, vroeg tevens, of er speelruimte voor de kinderen kon worden gecreëerd.
De heer J. Koning voelde in het
algemeen weinig voor flatbouw. Ook
hij was blij, dat de 12 woonlagen
nu waren teruggebracht tot 8, doch
was van mening, dat ook deze hoogbouw de trek van de wind eerder
zal bevorderen dan voorkomen.
Wethouder
J. L. C. Lindeman
verklaarde, dat Ir. Nix de flatbouw
primair ziet als een afsluiting van
het gehele bouwcomplex. Door de
uiteenstaande bouwwzou zijn inziens
het vormen van tocfitga'ten worden
voorkomen en deze" losse flatcomplexen als windschermen werken.
De wegenbouw werd hier zeer ruim
gedacht en is gericht op de toekomst. Elke bewoner zal hier zijn
auto kunnen onderbrengen. Wat het
winkelcentrum betreft, wordt alsnog
gedacht aan het bouwen van winkels met bijbehorende woningen en
de gedachte, de parterreflats te reserveren voor bejaarden, verdiende
volgens spreker alle aandacht. Met
speelruimte voor kinderen werd in
grote mate rekening gehouden.
De voorzitter, wethouder A. Kerkman verduidelijkte dit laatste nog
eens op uitgebreide wijze, waarna
de heer Zoet de verzekering kreeg
van wethouder Lindeman, dat met
alle aandacht nog nader zal worden
bezien of de bewoners van de lagere
bebouwing verschoond zullen blijven van trek- en tochtgaten en
slagschaduw op de lager gelegen
bebouwing door de bouw van de
flatcomplexen. Met algemene sternmen werd hierna het nieuwe herziene uitbreidingsplan aanvaard. K.
„DE VLIEGENDE SCHOTEL"
„Dr. Strangelove" of „Hoe ik mijn
twijfel overwon en de bom leerde
liefhebben", heette de film die de
afgelopen zaterdag 12 december
weer een vol huis haalde. Het was
een film vol ernst, luim en spanning met in de hoofdrol Peeter Seelers. Zaterdag 19 december a.s. het
klapstuk van 1964. Boerenkool met
worst, appel, koffie. Toneelstuk „Het
witte legioen". Dit alles in kerstsfeer. Deze avond is tevens de laatste in 1964. De maaltijd begint om
half acht.
Op l januari 1965 is de nieuwjaarsreceptie om half drie in het
jeugdhuis. Onder genot van een
kopje koffie ku'inen alle oude en
nieuwe schotelaars elkaar een voorspoedig 1965 wensen.

Gastel, die uitstekend leidde, zal met
dit enthousiaste koor ongetwijfeld
nog heel veel kunnen bereiken.
H O O G W A T BR
Mevrouw C. Gastel-van der PutStrand
december
ten trad op als altsoliste en zong
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
Kerstliederen van W. Pijper, H.
20 4.03 12.— 16.20 24.- 8.00-14.00
Strategier, H. Badings, P. Cornelius
21 4.52 0.30 17.12 13.— 9.00-15.00
en Joh. Seb. Bach. Zij bleek "over ,22
5.44 1.— 18.05 13.30 9.30-16.00
een welluidende altstem te beschik23 6.35 2.- 18.59 14.30 10.30-17.00
ken en zong gevoelvol en vol over24 7.31 3.- 19.58 15.30 11.30-18.00
gave, waarbij „Die Hirten" van P.
25 8.28 4.- 20.58 16.30 12.30-19.00
Cornelius bijzonder boeide.
26 9.29 5.- 22.- 17.30 13.30-20.00
Een openbaring werd het optreden
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.
van de jongens-sopraan Pieter Licht
die op ontroerende wijze vier Kerstliederen zong. Hoogtepunten van
dit optreden werden „In Chrissemis
day in the morning" in de bewerking van Felix de Nobel en het bekende „Maria Wiegenlied" van Max
Reger. Zijn prachtige, volle stem
was van een grote bekoring.
De jeugdige Daniëlle Baay declaThorbeckestraat 5 - Telef. 3390
meerde op verrassend goede wijze
de novelle van Gabriël Smit: „Ik
KERST-ROOMBOTERKRANSEN
zing U van de herder Jan" en de
KERST-ROOMBOTERTAARTEN
al even jeugdige Warner van Vliet
KERST-ROOMBOTERSTAVEN
begeleidde op zeer muzikale wijze
op de trompet de samenzang, die
CHYP. PUDDING m, SAUS
het concert afwisselde.
DIV. SCHOTELS enz.
AI met al een avond van eenvoudige koorzang, die wellicht juist
Voor Oudejaarsavond:
daardoor zulk een wijdingsvollc en
Sneeuwballen m. slagroom
OLIEBOLLEN
Croquetten - Sauc.broodjes
Sneeuwballen m. gele room
gevoelvolle indruk naliet en waarAppelbollen - Appelbeignets
Div. schotels enz.
mee het Zandvoorts Christelijk kinDe zaak die uitsluitend roomboter verwerkt.
derkoor zeer velen een kostelijke
avond heeft bezorgd, die volledig
S.V.P. VROEGTIJDIG BESTELLEN
aan het doel beantwoordde, als inDinsdag 22-12-'64 en dinsdag 29-12-'61 de gehele dag geopend.
leiding tot de naderende Kerstdagen.
. . . . .
K.

Verstandig of...

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„C. L
Zandvoorts enige volledige
rijschool
N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.
BREDERODESTRAAT

66 - TELEFOON 4419

Kerst Geschenken
Optiek

-

Staalwaren

A. G. SLINGER
Gedipl. opticien
GROTE KROCHT 20a
TELEFOON 4395
Leverancier alle ziekenfondsen

Voor een fijn en geurig

GRATIS
HANGER
handig voor
keuken, kamer
en toilet
v

naar

Parfumerie VAN DAM
Haltestraat 53 -

Telefoon 3449

Grote soi lering m luxe coffrets, poederdozen,
paifumencen, toiletartikelen, byoux enz.

"*

bij aankoop van
een grote
spuitbus

mm

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

de luchtverfrisses die werkt!

De Nederlandse samenleving' kan *
zich nog altijd beroemen op de aanwezigheid van, ruim 10 miljoen ratten. Datzelfde" gold 10 jaar geleden
ook reeds, zodat de vraag: „Welke
vorderingen maakt ons land dan
eigenlijk?", > •• alleszins • ongegrond
lijkt.
Lijkt, want ,in feite betekent het
constant houden van de rattenbevolking een pluspunt, zeker als we bedenken hoe scrupuleus in die onderwereld het instrument" van-de
voortplanting wordt bespeeld: 200- "
250 nakomelingen <-van^ één -ratten--«paar in één jaar tijd. Het gesignaleerde pluspunt is een, gevolg van
de medewerking van gemeenten en
verstandige partikulieren. 'n Vaak
verrassende mate aan onwetendheid
is helaas de reden dat nog niet alle
partikuliere handelingen in de rubriek „verstandig" kunnen worden
ondergebracht.
Wat b.v. te zeggen van het volgende historische voorval? Een intellectueel in-een middelgrote gemeente laat principieel alle bij hem
huizende ratten in even. Een kleuter uit het 'gezin wordt 's nachts
gebeten door een bruine rat en nu
gaat de persoon inkwestie maatregelen nemen.-D.w.z. hij vangt het ongedierte levend, transporteert het
naar de gemeentelijke vuilnisbelt
en hergeeft Jiet daar de vrijheid.
Het besef, dat bepaalde gevaren
door deze handelwijze.worden verplaatst, leeft- bij onze dierenvriendwel erg,ver op de achtergrond. -.
Niet verplaatsen, voorkomen!
Het ongedierte n.l., en het gaat
hier voornamelijk om de bruine (of *
riool-) rat, is niet alleen vies en
schadelijk, maar vooral gevaarlijk.
Vanuit riolen, vuilnisbelten en mestvaalten trekt de bruine rat tegen
de winter wo.ning,, boerderij, én bedrijf binnen: vernielingen, opvreten
en bevuilen van voorraden, 't doden"
van soms aanzienlijke aantallen kuikens, kippen enz., zijn de gevolgen.
Maar vergeet-u vooral de besmettelijke ziekten niet die deze gangsters
kunnen overbrengen op mens (ziekte van Weil, Paratyfus)
en op vee
(varkenspest, mond en klauwzeer).
Elk jaar opnieuw worden talrijke
personen en dieren slachtoffers van
die ziekten. Weldenkende lieden
zullen daarom tot de slotsom komen: De gevaarlijke vijand moet
afdoende worden verdelgd.

Geen tijd verliezen
We herhalen:* -Uit onwetendheid
worden vaak de noodzakelijke maatregelen nagelaten waardoor men
dan plotseling voor een onaange(
naam,,voldongen feit -kan-worden—
geplaatst. Want de kleine boosdoe- ;J
ners weten deze nalatïgeid bijzonder
>i
gretig uit te ..*buiten. Dank zij 'hun
onvoorstelbaar rappe voortplanting
berokkenen ze onze samenleving jaarlijks-een schade van vele tientallen miljoenen guldens.
Elk woonhuis, elke boerderij kan
echter geheel -ratvrij worden ge- .
maakt én gehouden; de praktijk
N.V. PHILIPS-DUPHARkent hiervan voorbeelden te over.
Recept: gezamelijke aanpak. _D.w.z.
over een zo groot mogelijk front. _
verdelging weringsmaatregelen nemen. Het risico? Wordt het gegeVOOR HEN DIE DAMMEN
ven advies "nauwkeurig opgevolgd-',
Dit is weer een bijzonder leuk dan is dit risico praktisch te-ver- '•'probleempje van Jaap Bus. De af- waarlozen.
r
werking is weer orgineel, U zult dit
wel merken.
In december gaan tal van gemeenten waaronder óók Zandvoort weer '~
een extra actie tegen de bruine rat
voeren. Waarschuw Uw gemeente, -;
l KILO MAGER VERS HOLLANDS
ook bij aanwezigheid van „slechts
PAARDENVLEES (lappen)
/5,~
enkele ^ratten": de'deskundige ge-'-'
meenteltfke bestrijder zal U van
750 GRAM PRACHTIG DOORREGEN advies dienen/ ook t.a.v. de ratweRUNDERLAPPEN ƒ3,75
ring. Hoe meer deelnemers, des te
radikaler de opruiming onder de
__-_w v t
gevaarlijke bruine horden. En tlaarl VACUÜM VERPAKTE ROOKWORST
van plukt U zelf de vruchten.
STEGEMAN, voor 99 et.
Hoe bestaat het!
Wit speelt en wint.

2'geuren: dennegeur en boeket
-handig • voordelig • vlekkeloos

Kosterstraat 5 - Telef. 3713

Met de Kerstdagen:

Diner-Dansant
Tafelreservering gewenst.
Menu's, worden op aanvraag toegezonden.

Kerstbomen
Kerststukjes
Misletoe
Het oude bekende adres

Bloemenmagazijn

„ERICA"
Pa. C. G. A. CASSEE - TEL. 2301
Anno 1908
Tramstraat achter het oude Postkantoor.

vraag uw~ drogist.!

LA VIANDE'S
weekend-reclame

WEEKEND-RECLAME VLEESWAREN.
Bestelt vroegtijdig1 Uw Kerstrollade!
KLEINE KROCHT l

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
KERSTPRIJSVRAAG
Afd. Handbal
Gaarne vragen wij nog even Uw
Uitslagen zaalhaudbal 12 december speciale
voor de Kerstactie
Meisies: A.D.O. 2 - Zandv.m. 2 2-1 die een aandacht
aantal winkeliers uit de
Zandv.m. 3 - IJmond 5
3-9 Diaconihuisstraat
en omgeving orUitslagen zaalhandbal 13 december ganiseert en waarover U in de in
Hr. scn.: Bunkert 2 - Z.M. l 15-21 dit nummer voorkomende advertenOdin - Zandv.m. 3
11-13 tie méér leest. Deze winkeliers zijn
Dames jun.: S. Een - Z M. l 5-5 gestart met een St. Nicolaasactie, die
A.D.O. 2 - Zandv.m. 2
5-2 bijzonder slaagde. Het aantal deelProgramma zaalhandbal 19 dcc.:
nerners was toen 6, nu is het reeds
Jongens: Z.M. - IJmond 2 17.30 u. uitgegroeid tot 15, wél een bewijs,
Meisjes: Odin - Zandv.m. l 16.30 u. dat dergelijke acties in de smaak
vallen. Ook nu weer zijn er bijzonProgramma zaalhandbal 20 dec.:
Hr. sen.: Rapiditas 2 - Z.M. l 16 u. der mooie en waardevolle prijzen te
Hr. jun.: Z.M. l - Conc. l 11.30 u. winnen met het oplossen van een
prijsvraag,
Dames jun.: Conc. - Z.M. 2 17.50u. zeker niet moeilijke
waarvoor U het deelnemersformuUitslagen meisjes pupillen:
lier bij de aan de actie deelnemende
Zandv.m. l - H.B.C. 2
3-2 winkeliers kunt verkrijgen. Men is
Zandv.m. 2 - Concordia l
1-7 zó enthausiast, dat men dergelijke
Zandv.m. 3 - Concordia 2
3-1 acties in de wintermaanden tot een
Programma zaterdag 19 december:
maandelijks weerkerend evenement
meisjes pupillen:
wil maken en men denkt erover,
Concordia l - Zandv.m. l 15 30 u. binnenkort enige gratis reizen naar
Rapiditas 2 - Zandv.m. 4 16 u. Parijs als prijs beschikbaar te stelRapidilas l - Zandv.m. 2 16 30 u. len. Het stemt ongetwijfeld tot voldoening, dat er onder onze winkejongens pupillen:
IJmond l - Zandv.m. l
15 u. liers nog velen zijn, die graag wat
IJmond 2 - Zandv.m. 2 15.30 u. leven in de brouwerij brengen.

TELEFOON 2432

SCHUUR IN BRAND
Bewoners van het perceel Dr. C.
A. Gcrkestraat 15 ontdekten bij hun
thuiskomst, na het doen van enkele
boodschappen,
donderdagmiddag
omstreeks 4 uur dat de in de tuin
staande houten schuur in brand stond.
De brandweer wist het vuur met
2 stralen te doven. Wat^opgeslagen
meubilair en
kampeeruitrusting
werd een prooi van de vlammen,
omtrent de oorzaak tast men in het '
duister, al wordt kortsluiting niet
uitgesloten geacht.
De schade wordt geraamd op ongeveer duizend gulden en wordt
door verzekering gedekt! De schuur
brandde gedeeltelijk af.
By feest of partü,
LEFFERTS dranken erbij'Telef. 2254
Telef. 21SO

Purol

altijd gebruikt

40 JAAR IN DIENST
Heden, vrijdag 18 december herdenkt onze plaatsgenoot, de heer A.
de la Court het feit, dat hij veertig
jaar geleden in dienst trad bij de
drukkerij Boom Ruijgrok aan de
Ged. Oude Gracht in Haarlem. De
heer de la Court heeft de tijd nog
meegemaakt, dat de persen met
handkracht moesten worden bediend
en bekleedt thans in het bedrijf een
vooraanstaande positie.
Het zal hem stellig op deze jubileumdag niet aan
belangstelling
ontbreken en gaarne voegen wij
onze gelukwensen bij de zeer vele,
die hij ongetwijfeld deze dag zal
ontvangen.
,
j
Op de huldigingJ hopen wij in
ons eerstvolgend nummer nog nader
terug te komen..
DE KERSTMAN IS IN AANTOCHT
De Kerstman is weer op weg naar
onze gemeente en zal zaterdagmiddag om half drie officieel ontvangen
worden door de firma Schuilenburg
op de Grote Krocht. Van het balcon af Eal hij de kinderen toespreken en lekkernijen strooien, waarna
hij verder de gehele middag in de
zaak aanwezig zal zijn.- Ook woensdagmiddag a.s, komt hij opnieuw in
de winkel en zal beide middagen
aan kinderen onder geleide surprises uitdelen. Evenals vorig jaar verwachten wij voor dit bezoek van de
Kerstman weer een grote belangstelling.

Voor Baby's huid]»

Moeders Goede Keuze
Laat Uw
scharen en messen

VAKKUNDIG
SLIJPEN
• Golfslüpen van' tafelmessen.
Grote sortering
HUISHOUDSCHAEEN
NAGELSCHAREN "
BORDUUBSCHAREN
MANICURESETS
KARTELSCHAREN
NAGELTANGEN
EELTSCHAAFJES
PINCETTEN
NAGEL VIJLEN
ZAKMESSEN
VLEESMESSEN
HUISHOUDMESSEN
KOKSMESSEN
Optiek - Staalwaren

A. G. SLINGER
GR. KROCHT 20a . TEL. 4395

BETER ZIEN met
ontspiegelde brilleglazen

Triumph-Taillana

Brillenspecialist LOOMAN

Elegant korselet van lycra met
verstevigd voor-, zij- en achterpand.
Ook in yoorgevormd cup

Mr. Opticien

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5
Erkend fondsleverancier
Op m.onturen
,Gl|s?en op doKters,voorschrifi
vastgestelde vergoeding.
geheel zonder kosten.

JOY RIJDERS GEGREPEN
De Zandvoortse politie, zondagmorgen per auto op surveillance,
bemerkte omstreeks 6 uur een personenauto met 2 inzittenden,
die
zich.' toen zij de politie ontdekten,
met grote snelheid trachtten te
verwijderen. Een achtervolging door
de gemeente werd ingezet, met gevolg dat de - achtervolgde wagen in
de Dr. C. A. Gerkestraat op een aldaar geparkeerde auto botste.
Het tweetal inzittenden sprong
eruit en vluchtte weg. Een van hen
wist de politie te achterhalen. Het
bleek te zijn een 18 jarige etaleurdecorateur uit Haarlem, die bekende
tezamen met z'n vriend in Haarlem
een scooter te hebben ontvreemd
en daarmee naar Zandvoort te zijn
gereden. Wegens benzine gebrek
hadden zij deze op de Noordboulevard neergezet, waarna zij met een
aldaar staande personen-auto hun
reis hadden willen voortzetten. Het
gelukte'" de Zandvoortse'"politie ook
de tweede inzittende van de auto
des avonds aan te houden in Haarlem. Het bleek te zijn een 19 jarige
militair.
Het tweetal werd voorlopig mgesloten in het politiebureau te Zandvoort

neus,-keel,borst van vastzittend slijm
Bjj feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3

Telef. 2129

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar l
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, Tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

Voor alle
verzekeringen
BIJ MODERN OF OUD, "
LINOLEUM HOUDT!

J. van den Bos
w'oninginichting
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

SPORTSCHOOL
TELEFPON 3965
De sportschool voor goed verantvvoord, bevoegd en erkend onder wy s
JUDO voor kleuters, meisjes en
jongens, dames en heren.
CLUBS voor jiu jitsu, baksen,
conditie oefeningen met gewichten.
DAMESGYMNASTIEK
MASSAGES
Alle lessen in privé- en clubverband
Zaal Hogevveg 42 - Privé Hogewcg 60
Bij feestklanken:.
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Voor

verhuizingen
en transporten
door het gehele land

P.
KERKMAN
Kostvcrlorcnstr. l - Tel. 3399

„OEFENING STAALT SPIEREN"
De jaarlijkse onderlinge wedstrijden voor de leden van O.S S.
begonnen 14 en 15 december j.l. in
de gymnastiekzaal van de Wilhelminaschool. De leiding was in handen van de heren Keukelaar en De
Wolf, terwijl als juryleden optraden
mej. I. Brink, mevrouw B. Ipenburg-Drommel, studenten van Cios
(Overveen) en de heren Castien, van
Zadel en Zonneveld.
De meisjes verwerkten een oefening op de balk, aan de ringen, een
sprong en een vrije oefening, de
jongens een oefening aan brug,
ringen, rek en een sprong en de
heren een oefening aan brug, ringen, hoogrek en een sprong en. de
dames een oefening aan balk, brug
met ongelijke leggers, paardsprong
en vrije oefening op muziek.
, Over -het algemeen werd er vrij
behoorlijk geturnd, waardoor verschillende leden het voorgeschreven
puntenaantal behaalden en m aanmerking kwamen voor het vaardigheidsdiploma. Voorzitter J. H. B.
Brink reikte na elke les aan no. l
de kampioensmedaille uit en maakte
de uitslag bekend.
De verkorte uitslagen luiden:
Maandag: Meisjes 12 t.m. 15 jaar.
1. Willy v. Smissen (kamp.)
35,6 p.
2. Pauline Bos
33 p.
2. EJze Verlaan
33 p.
3. Anja van Loon
32,2 p
Meisjes 12 t.m. 15 jaar. (gev.).
1. Marion Schuiten- (kamp.) ~
35,2 p.
2. José Briejer
34,8 p.
3. Frieda Keur
34,6 p.
Dinsdag: jongens 8 t.m. 11 jaar.
1. Leo Sanders (kamp.) 31,5 p.
2. Klaas Jacobs
31 p.
3. Thomas Plakké
30 p.
Jongens 12 t.m. 15 jaar.
1. Nico Kranenburg (kamp.)
34,5 p.
2. Pieter Wingerden
32 p.
3. Jaap Berkenbosch
30,5 p.
Heren:
1. E .Keur (kamp.)
33,8 p.
' 2. P.'-Bfjl '^J- " "' '"SÓ'-'p.
3. W. Gebe
29,5 p.
Dames:
1. I. Brink (kamp.)
31,9 p.
2. IJ. Keur
29,9 p.
3. M. van Keulen
29,6 p.
Mej. I. Brink legde tevens voor de
derde achtereenvolgende maal beslag op'de Burg. Van Fenema wisselbeker en kwam zodoende definitief in het bezit van deze beker.
Begin januari zal de beker persoonlijk door de burgemeester worden
uitgereikt. De wedstrijden worden
voortgezet.
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen van het weekend:
Wegens de slechte weersomstandigheden werden alle voor zaterdag 12
en zondag 13 december j.l. vastgesteldc wedstrijden afgelast.
Programma zaterdag 19 december:
Zandv.m. - J. Hercules 14.30 u.
7. Halfweg - Zandv.m. 2 14.30 u.
19. Energie 2 - Zandv.m. 3 14.30 u.
Adspiranten:
41, Zandv.m. a - Schoten a 14.30 u.
51. Rënova a - Zandv.m. b 15.15 u.
68. Zandv.m. c - T.H.B, a 14.30 u.
86. H.B.C. e ~ Zandv.m. d 15.15 u.
96. H.B.C, g - Zandv.m. e 15.15 u.
108. T.H.B. b - Zandv.m. f 14.30 u.
Programma zondag 20 december:
Zandv.m. - Kon. H.F.C. 14.30 u.
I.V.V. 2 - Zandvoortm. 2 10 u.
9. Zandv.m. 3 - Terr.vog. 2 9.45 u.
22. Zandv.m. 4 - H.F.C. 4 12.30 u.
78. Zandv.m. 7 - T.Y.B.B. 8 12.30 u.
92. H.F.C. 14 - Zandv.m. 8 9.45 u.
105. Zandv.m. 9 - H'stede 5 9.45 u.
107. Zandv.m. 10 - D.S.K. 6 9.45 u.
Interr. junioren:
Beverwijk - Zandvoortm. 12 u.
Junioren:
166. Zandv.m. b - T.Y.B.B. c 12.30 u.
139. E.H.S. b - Zandvoortm. d 9.45 u.
149. Haarlem e - Zandv.m. e 14.30 u.
R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
Programma zaterdag 19 december:
T.Z.B. adsp. b - Terrasv. b 14.30 u.
'T.Z.B. adsp. c - D.S.S. d' 14.30u.
Programma zondag 20 december:
T.Z.B. - S.V.Y.
14 u.
T.Y.B.B. 4 - T.Z.B. 2
12 u.
E.H.S. 7 - T.Z.B. 4
14.30 u.
T.Z.B.5 - N.A.S. 5
12 u.
T.Z.B. 6 - Vogelenzang 5
12 u.
Door de slechte weersomstandigheden werd het gehele programma
wederom afgelast.
K.J.C. ZANDVOORT
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort de elfde en tevens laatste
ronde van de kampioenscompetitie.
Clubkampioen werd: W. Massop.
K. J. C. „NOORD"
De stand in december is:
1. Mevr. Koper
10607
2. Mevr. Hogendijk 10170
3. Mevr. Paap
10074
4. Mevr. v.d, Meij
9952

f 45.00

Andere Triumph korselets
vanaf f 35.50

De verkoop staat geheel onder
.leiding van

Mevrouw PETERS-SMIT
bekwaam korsetspecialiste met
een 30-jarige ervaring. Zij is
gaarne bereid u na telefonische
afspraak persoonlijk te adviseren.

FOUNDATIONS

Ook voor 't zeer zware figuur
brengt Triumph U 'n korselet
dat discreet modelleert.
Dank zij lycra zijn deze korselets blijvend elastisch en
sneldrogend.
Zeer goed gesorteerd in luxe
binnen en buitenlandse
lingerie
gespecialiseerd in korselets
Grote Houtstzaat 110 (t.o. Cinema Palace)
Haarlem - Telefoon 02500-10605

Een extra sigaartje
Na 't diner, bij een klaartje,
Zal U zeker behagen
In de komende dagen.
Als U er Botman naar vraagt,
"Is"*U altijd geslaagd!
SIGARENMAGAZÏJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon Z151

Voor de Kerstdagen:
een.heerlijke ijstaart
bestellen bij

I.IDO

Haltestraat 24

Ook Uw hartige hapjes, o.a. CROQUETTEN,
LOEMPIA's en div. andere lekkernijen.
Gaarne vroegtijdig bestellen!
TEL. 3201
H. J. LA MOREE.

Zandvoorts Muziekkapel
Dir. Jac. Wildschut

Bezoekt het Kerstconcert
op woensdag 23 december, aanvang 8
uur, in de Geref. Kerk, Julianaweg 17.

De Kerstbomen

De kapel biedt U een aantrekkelijk
KERSTPROGRAMMA en samenzang
met acht bekende Kerstliederen.

zijn er weer!
In alle maten en alle prijzen!
U kunt ze weer uitzoeken
bij het bekende adres:

TOEGANG VRIJ. "
De deuren zijn geopend van 19.30 uur af.

A. v. Steijnen
Grote Krocht 29a - Tel. 2T70
Ook Uw beste adres voor prima groente en fruit

Electro-Technisch Bureau
BGrkhOUt te Zandvoort
vraagt voor spoedige indiensttreding:

electro-monteurs
hulpmonteurs
liefst in bezit van rijbewijs B-E,
Nadere inlichtingen tel. 02507 - 5023, of schriftelijk aan ons adres: Kostvcrlorenstraat 72.

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et.; kranten 8 et; plat< karton 4 et.;
tijdsohr. 7 et; tapijt7ct.; gonje en gewatt. deken
10 et.; bedvulling 7 et.; bedveren 25 et., alles per
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoenen 15 et.
per paar. Verder Metalen: Roodkoper 2.10 et.;
geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.;
lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot ƒ 15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
Wij zQn elke dinsdag in Zandvoortl

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakcnessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bij
geen gehoor Zandvoort: 3763)
Haarlem

C

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik

Horloger
Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

HALTESTRAAT 12 -_ TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Een welkom en duurzaam

Schouder Carbonade
750 gr. voor f 3,88

Kerstgeschenk

Runderlappen
500 gr. v.a. f 2,75
150 GRAM GEBR. ROSBIEF

ƒ 1,35

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. pekelvlees en 100 gr. pork . . . . 95 et.
100 gr. Ham. en 100 gr. Gek. worst
f 0,98
200 gr. Haagse leverworst
ƒ 0,75
250 gr. Gelderse gekookte worst
95 et.
150 gr. Pekelvlees voor
85 et.
BESTELT U TIJDIG UW KERSTROLLADE ?

JONGENS EN MEISJES HORLOGES
al vanaf ƒ19,50 en ƒ24,—, mét garantie
EEN PRACHTIG ZWITSERS MERKHORLOGE, vanaf ƒ65,-.
ANKER HORLOGES, 15 steens, al voor ƒ32,50

Koop veilig met garantie!
Klokken (ook elcctrisch), wekkers, kookwekkers, alle soorten horlogebandeii.
U koopt bij ons prettig en bovendien bestaat
er allo gelegenheid tot parkeren.

Kerstklokken luiden!

Een echte gezinsauto

zittend

Maakt U dit feest thuis gezellig!
Heerlijke AMANDEL KRANSJES
CHOCOLADE KRANSJES
MUSKET KRANSJES
ROOM EN FONDANT KRANSJES

Ruime sortering
KERSTARTIKELEN
Zoute Pinda's, Nibb-it,
Pep-Sels, Kaaskockjes, Toast,
ALLE VERKADE ARTIKELEN

Chocolaterie M.C VAN
TELEF. 2364

-

NOL

KERKSTRAAT 34

[IET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prijs,
die ver beneden deze klasse ligt, n.I. van ƒ4795,— tot ƒ4995,—.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Vraagt een gratis proefrit en óók CJ zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Automobielbedrijf Jac. Versteege & Zn
Kerst-en Nieuwjaarskaarten
Ziet onze prachtige collectie.
Crêpe-papier, fantasie Kerstkaarscn,
KERSTLOPERS - KERSTLAKENS
en KERSTSERVETTEN.
KERSTKLOKKEN en vele andere
artikelen voor de Kerstboom en
vanzelfsprekend mooie en blijvende
KERSTGESCHENKEN,
waaronder SUCCES-ANGENDA's.

Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrtffszeker.

en een
GULDEN
toe!

In Kerstgeschenken vindï U bij ons een enorme sortering autoACCESSOIRES, o.a. gevaren-driehoeken,
pechlampen,
luchthoorns, bandenspanningmeters, sleepkabels, spiegels, mistlampen
wasborstelsr auto-radio', helder zichtschermen, goedzicht-doeken,
poetsmiddelen, anli-corosie-middelen, o.a. tectyl, ruitontdooier
en anti-vries.

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort
Dinsdags gesloten.

Sierkan's
roomijstaarten
voor de feestdagen

Vlug, netjes en goed,
als Dannenburg het doet!
Vraagt vrijblijvend offerte.
Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk
Ook verkoop van verf, glas, behang
en huishoudelijke artikelen.
SCHILDERSBEDRIJF P. J. DANNENBURG

ƒ 4,70 ± 6 PERSONEN
ƒ 4,00 ± 4 PERSONEN

ƒ 9,00 ± 12 PERSONEN
ƒ 5,15 ± 8 PERSONEN
Bestelt tijdig bij

SIERKAN, KERKPLEIN l, ZANDVOORT, TEL. 2371

Stationsstraat 7-9
Tel. 2803, b.g.g. 2457

m

„'t Tui n bouwhuis11

Leuke collectie
kaarsfiguren

Herenweg 149, hk. Zandvoortselaan , HEEMSTEDE
Ons nieuwe telefoonnummer is.02500- 8 1 7 1 4

Amaryllis en Lelies voor kamercultuur
Vogelvoederhuisjes (Larix en Berken), vetbollen, strooivoer, pinda's

GOTHISCHE KAARSEN.
GOUDA KAARSEN.
Diverse dikke SCHOTEL.KAARSEN.

Verzorg nu Uw tuin voor de
koude wintermaanden!

Tevens mooie sortering warnruwaterzakken.

Wö leveren U gaarne compost, turfmolm en stalmest.

Drogisterij BOUWMAN

Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prtfsverhoging thuisbezorgd!
wy geven ook Contantzegels!
Alle soorten vogelzaden.
Honden- en kattenvoer.

Oranjestraat 7 -

Telefoon 2327

Met Amami Hairspray behoudt uw haar
de natuurlijke soepelheid en zachtheid.
Amami houdt uw kapsel de gehele dag
porfect in model. Dank zij Amami
maakt u van elk kapsel een persoonlijk
succes; u kunt uw haar elk model geven Amami houdt het zo. Luchtig en levend
en met behoud van glans,en kleur.
EXTRA VOORDEEL: Bij aankoop
van een. bus Amami a ƒ 4.95, krijgt u
ter introductie tijdelijk een reductie van
ƒ 1.-. Zie onderstaande bon.

amami

WAL - PARA - HAZEL - PEKA - CASHEW

NOTEN
AMANDELEN

Denkt U om l januari '1965!!

ASSURANTIE AGENTSCHAP

- KASTANJES

GEPELDE KASTANJES

voor alle

GEPELDE AMANDELEN

Motorrijtuig verzekeringen

VERSE PAPRIKA
GEMBER

-

PINDA'S

RINKO's AUTOBEDRIJVEN

- CHAMPIGNONS

E. Jongsma, Oranjestr. 3, Zandvoort, Tel. 2424
Sedert 1922

VIJGEN - DADELS - OLIJVEN
CRAN BERRY's

-

CAPERS

Enorme sortering
conserven
en Ie klas fruit
FRUITMANDEN

Holl, kaBkoenen
Kalkoen bouten
Kippen

DAMES, WIJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE KERSTAANBIEDINGEN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

ALLEEN WEER:

Jan v.d. Berg
Haltestraat 20
TELEFOON 2707

250 gr.
250 gr.
150 gr.
150 gr.

-

Normale prij's/4.95

i

TELEFOON 2682

750 GR. SCHOUDERCARBONADE
ƒ4,750 GR. DOORR. OSSELAPPEN
ƒ 3,95
750 GR. RD3LAPPEN
ƒ 4,95
500 GR. ENTRECôTE
ƒ 4,25
gekookte worst 95 et.
150 gr. pekelvlees .. . . 98 et.
leverworst . . .. 80 et.
150 gr. gelard. lever
98 et.
ham
98 et.
150 gr. gebr. gehakt
68 ot.
150 gr. pork
65 et.
Gebr. Fricandeau ƒ1,25
150 gr. Gebr. Rosbief
ƒ 1,25
Bestelt U s.v.p. ttfdig Uw Kcrst-rollade?

BON
VOOR EEN
GULDEN KORTING
BON BLIJFT GELDIG T/M 24 DECEMBER 1964

Neem deze bon mee naar Uw winkelier,
koop een bus Amami Hairspray, plak
het zegel van de bus op deze bon en U
krijgt f. ],- reductie. ^.^^- •
"X hier T
/

zegel \

plakken

cr
o
c
3

v ^'A_ T!; V% )r. .r? v'u -'U./ -r j-j ,* ; \. • •
Langs de vloedlijn
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Kerstkabeljauw
De Kerstman was er weer.
De Kerstman is weer in onze gemeente gearriveerd. Zaterdagmiddag
om half drie arriveerde hij in vel
ornaat bij de firma Schuilenburg
aan de Grote Krocht, -waar hij met
veel ceremonieel werd ontvangen,
aangegaapt door een groot aantal
kinderen, die er eigenlijk weinig van
begrepen, omdat het begrip „Sint
Nicolaas" als de grote weldoener-en
kindervriend, hen nog steeds meer
aanspreekt dan de bijzonder fraai
uitgedoste Kerstman. Maar ze hadden al spoedig door, dat ook de
Kerstman een bijzonder vriendelijk
mens is en een ware kindervriend.
Dat werd ervaren, toen hij op het
balcon verscheen en met kwistige
hand versnaperingen strooide. Het
werd een gedrang: van jewelste, om
er iets van te bemachtigen. En ook
des middags in de winkel was het
een komen en gaan van ouders met
hun peuters, die de Kerstman een
handje kwamen geven en hun verlegenheid al spoedig wisten te overwinnen, door de vriendelijkheid,
waarop de oude baas hen tegemoet
trad. Een leuke traditie van de ia.
Schuilenburg, om elk jaar opnieuw
de Kerstman uit te nodigen, naar
Zandvoort te komen. Een traditie,
die m.i. gehandhaafd dient te vrorden, want we zouden' hem echt
gaan missen.
Een goede partij.
Een goede partij voetbal, waar
- we bijzonder van genoten nebben,
dat. was ongetwijfeld j.l. - zondagmiddag de ontmoeting tussen Zandvoortmeeuwen en de Koninklijke
H.F.C. Een wedstrijd met steeds
wisselende en gelijkopgaande kansen, met groot enthousiasme en fair
gespeeld.^Er kan niet^ worden ontkend, dat"de 'H.F.C.-ers technisch
knapper voor de dag kwamen dan
de onzen, maar daartegenover
stelde de Zandv rtmeeuwenploeg
een met grote ernst gespeelde partij
en kennelijk bezield met de wil, om
een overwinning in de wacht te
slepen. Dat heeft helaas niet zo
mogen zijn. Het werd 1-0 voor HFC,
toen 1-1, maar dat feest duurde
maar enkele minuten, want direct
daarna volgde het winnende doelpunt van onze gasten en wat ook
werd geprobeerd, tot scoren kwam
het niet meer. Het was wel bijzonder verdrietig, want met een beetje
meer geluk had de zege evengoed
aan onze kant kunnen vallen. Wel
heb ik mij afgevraagd, of doelman
•Vlug na de opgelopen blessure
niet wat al te vlug tussen de latten
is gaan staan. Zijn oude grandioze
vorm 'was nog niet teruggekeerd.
Intussen bungelen we er op de
ranglijst maar weer lelijk bij en bezetten de op een na onderste plaats.
Het zal vechten worden jongens,
om op de competitieladder naar
boven te klauteren. Maar ik heb er
toch nog wel vertrouwen in. Tenslotte hebben we twee wedstrijden
minder gespeeld dan de meeste
clubs en dat heeft ongetwijfeld
voordelen, die kunneA worden uitgebuit. Misschien, dat vrouwe Fortuna ons een volgend maal wat
meer terwille is. Daar hopen we
dan maar op.
K.
Een sjieke zaak.
Het is, naar ik meen, voor het
eerst in de geschiedenis van onze
gemeente, dat een reeds lang gevestigd bedrijf, naast het reeds bestaande een tweede zaak opende.
Daar is, in een betrekkelijk kleine
gemeente, die Zandvoort nog altijd
is, moed voor nodig. Moed en inzicht! De heer C. G. A. Nooy komt

.WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
Eet U ook Kaebeljauw
met de Kerstdaege?

Onze plaatselijke predikant, Ds.
Onder de kerstboom worden alle
P. J. O. de Bruijne, zond ons ter boeven krachtdadig bekeerd. Na
publikatie onderstaande Kerst- kerstmis zijn er geen inbrekers, geen
ontboezeming, waarvoor wij hem echtbrekers, geen dronkelappen en
hartelijk dank zeggen!
vechtj assen, geen gokkers en nachtmeer....
Met kerstmis staat de hele wereld vlinders
U weet wel beter. Ik ook.
op haar kop. Je zou zweren dat het ElkMaar
jaar weer een boom en elk jaar
niet waar was, maar het is kerstster voor het raam en elk jaar
feest en dan gebeuren er nu een- een
een of ander beest op tafel, maar er
maal wonderen. Net een sprookie verandert
Ook niet in de kerk.
zeggen we, maar ik dank God dat Ik ben datniets.
met U eens. En weet U
het geen sprookje is. Wat er in de waarom
ik toch blijf zeggen: kerst..stille nacht, heilige nacht" gebeurt,
is het leest van de grote revois de omwenteling van alle dingen. 'feest
Wel omdat niet wij veranOm dat te illustreren laten Vlaamse lutie?
derd zijn, toen de Heiland geboren
kerstvertellers de os en de ezel in werd,
God zelf is veranderd.
de stal een diepzinnig gesprek met Hij is maar
anders over gaan denken.
elkaar houden, waar Jozef zich on- Hij is iner Jezus
naar ons toegekomen
gedwongen in mengt: mag ik ook om ons een hand
te geven. En U Ie
even?
vragen of U bereid bent U door
In de kerstnacht gebeuren er nu Hem
te laten helpen. Misschien dat
eenmaal vreemde dingen. Er was U daardoor
dan toch een beetje aneens een brave Israëliet, die met ders zult worden.
Niet de ezel en de
veel geluk had in zijn leven, zijn os, niet het kerst-konijn
of zijn
viswinkeltje liep slecht. Hij praatte béter-gesitueerde kollega: het
kaldaar vaak over met de pastoor, die koen...., maar U....
d.Br.
naast hem woonde. Na 'enige tijd
nam hij een niet geheel onbaalzuchtige beslissing. Hij ging over
tot het katholieke geloof. Dat gebeurde op kerstmis en sindsdien
werd alles anders in zijn leven.
Hij kwam trouw in de kerk en de
zaken liepen gesmeerd.
Toen meneer pastoor een jaar
later op vrijdag, daags na kerstfeest op bezoek kwam en naar zijn
welstand informeerde, zei Levi:
„Dank U, meneer pastoor, boven
verwachting". „Prachtig, prachtig,
beste man", zei de pastoor, „maar
mag ik je nu eens vragen naar je
vastenplicht, ik rook- n.l. iets verdachts bij het binnenkomen
"
Onze oud-plaatsgenote, mevrouw
„U gaat gerust uw gang, U kijkt Ria Draak-Groenveld, zond ons
maar in de pan, eerwaarde", zei traditiegetrouw ook dit jaar weer
Levi. „Nou", zei de pastoor, toen hij haar Kerstgroet, ditmaal in ' de
het deksel had opgelicht en een ko- vorm van een herinnering. Heimnjjn aanschouwde, „had ik het niet -wee naar=.haar oude plaats van ingedacht," wat" is 'dafvoor beest?"_ woning spreekt eruit, vooral nu haar
„Dat is een kabeljauw, eerwaarde". lichamelijke toestand er niet beter
„Een kabeljauw, maar Levi
" op blijkt te worden.
„O, meneer pastoor is blijkbaar kort
Zij schrijft mij onder meer: „Hevan memorie. Wat hebt U gezegd lemaal beter word ik niet meer,
verleden jaar kerstmis. „Ik zeg U zegt de dokter, maar ik bewaar veel
dat gij waart een Israëliet, thans mooie herinneringen en de mooiste
zijt ge een Katholiek". Nu ik heb tijd van mijn leven was in Zandprecies hetzelfde gedaan. Ik heb ge- voorl, al de jaren, die ik er heb gezegd: „ik zeg U, gij waart een konijn woond, met ons gezin. Het is hier
thans zijt" ge een kabeljauw" en een hele verandering in mijn leven.
trouwens
op kerstmis wordt im- •Ik heb veel verloren: mijn lieve
mers alles anders
man, mijn wilskracht, energie en
vlug reageren, maar ik ben God
dankbaar dat Hij mij tijd heeft gegeven om Hem vergeving te vragen
voor al mijn fouten die ik maakte".
Namens de vele lezers, die haar
zo goed hebben gekend, wens ik
In dit onzinnige grapje zit meer mevrouw Ria Draak-Groenveld, wier
zin dan U denkt, lieve kerstfeest- levensavond nu duister zou zijn, invierders. De zin n.l. van de onzin- dien deze niet werd omstraald doornige opinie dat alle dingen zo maar het licht van Gods Liefde, temidden
van haar gezin een gelukkig Kerstbij toverformule kunnen worden feest
en een rijk gezegend Nieuwomgewenteld.... de ezel en de os
worden een paar disputerende pro- jaar. Hieronder volgt haar laatst
ontvangen gedichtje: „Herinnering"',
fessoreri; de herders gedropte enge- waaruit
opnieuw een hunkering naar
len en alle doodgewone alledaagse
zondaren plotseling een soort heili- Zandvoort spreekt.
gen, die de volmaaktheid hebben HERINNERING
bereikt. En het konijn van Levi
Om even de golfslag te horen
\vordt een kabeljauw
dat rythme, die melodie,
't klinkt mij zo bekend in de oren
't is of ik de horizon zie.
de eer toe, deze moed en dit inzicht
Om even te gaan langs 't water
te hebben kunnen opbrengen. Met
en enkel de stem van de zee
zijn nimmer aflatend optimisme en
te horen in 't ruisend geklater
dank zij zijn groot doorzettingsverzo nam 'k de herinnering mee.
mogen, heeft hij naast zijn zaak op
de Grote Krocht een tweede ge- Vriendelijke groeten aan al onze
opend op de hoek van de Kerk- vrienden en een gelukkig nieuwjaar.
straat en de Thorbeckestraat.
Ria Draak-Groenveld.
En wat voor een zaak! Dat de be- Dundas - Canada. December 1964.
langstelling tijdens de opening zó
groot was en de meer dan honderd
bloemstukken en nog vele andere
HERV. KERKKOOR
geschenken die hij mocht ontvangen, ZANDVOORTS
de interieur-restauratie van
getuigden van meeleven met dit deDoor
Hervormde kerk, heeft het bevoor Zandvoort ongetwijfeld be- stuur
van het Hervormd kerkkoor
langrrjk gebeuren, is dan ook geen besloten
het traditionele kerstconwonder. Dat men algemeen wég was cert dit jaar
niet te doen plaats
van de inrichting van dit nieuwe hebben. Men zal
voor het
modehuis, is eveneens te begrijpen, eerst optreden met thans
een
concert
ter
want hier werd wel iets zeer bij- gelegenheid van de ingebruikneming
zonders tot stand gebracht. Niet van de geheel gerestaureerde kerk
alleen in de afdeling textiel, met
het komende voorjaar.
grote zorg en gedegen vakmanschap in Wel
zal het koor zijn medeweroverzichtelijk in de daarvoor be- king verlenen
aan de Kerstnachtstemde ruimte geëtaleerd en bijeen- dienst en de Kerstochtenddienst
in
gebracht, doch ook in de prachtige de Gereformeerde kerk aan de Juafdeling „Delfts blauw", die de heer lianaweg.
Nooy aan zijn zaak verbonden heeft.
De fraaie inrichting, de bijzonder DOORGEREDEN
geslaagde verlichting en de mooie
Een 60-jarige inwoner uit Zanddoorkijk, die deze nieuwe winkel voort reed vrijdagavond omstreeks
biedt, stempelen het bedrijf tot een kwart voor elf met zijn personenbijzonder sjieke zaak, die zonder auto op een op de Hogeweg geparmeer een grote aanwinst voor de keerd staande wagen en reed na de
badplaats kan worden genoemd.
aanrijding door. De politie wist hem
Het is wel een groot genoegen, nit te achterhalen en maakte van het
alles te kunnen memoreren. De heer gebeurde proces-verbaal op.
Nooy bewijst met het openen van
deze tweede zaak in onze gemeente, NIEUWJAARSRECEPTIE EN
vertrouwen te hebben in de toe- SPREEKUUR BURGEMEESTER
De burgemeester van Zandvoort
komst van Zandvoort als badplaats.
Hij toont zich daarbij een man met Mr. H. M. van Fencma en zijn echteen vooruitziende blik en dergelijke genote, mevrouw M. van Fenemamensen heeft Zandvoort broodnodig. Brantsma, stellen zich voor pp vrijMoge het hem, zijn echtgenote en dag l januari ten raadhuize een
kinderen gegeven zijn, straks de -nieuwjaarsreceptie te houden van
vruchten te plukken van dit ge- 3.30-5 uur.
durfde initiatief. Als U het mij perOp woensdag 6 januari is de bursoonlijk vraagt, twijfel ik aan het gemeester verhinderd zijn wekelijks
succes geen ogenblik l
K. spreekuur te houden.

Kerstfeest

Men. moet van de grondstelling uitgaan, dat weten en
geloven er niet zijn om elkaar
uit te sluiten, doch om elkaar
aan te vullen.
Goethe (1749-1832).

H O O G WA T ER
december
• Strand
H.W. L.W. H. W. L.W. berijdbaar
27 10.34 6.- 23.12 18.30
28 11.42 7.- 24.21 19.30
29 0.21 8.- 12.47 20.30
30
1.20 9.- 13.41 21.30
31 2.07 10.— 14.2022.Jan. '65:
2.47 10.30 14.58 23.3,23 11.— 15.34 23.30

14.30-21.00
15.30-22.00
4.30-10.30
5.30-11.30
6.00-12.00
6.30-13.00
7.30-13.30

BEVORDERINGEN
BIJ DE POLITIE

Met ingang van l januari 1965
werd de heer F. Glasbergen bevorderd tot adjunct-commies A bij de
administratieve dienst van het
Zandvoortse politiekorps. De heer
C. de Kruijf werd met ingang van
dezelfde datum bevorderd van
hoofdagent tot brigadier.

Zandvoort - Tel. 02507-4941

Kerstdiner 25 en 26 december
Muzikale omlijsting SATURNE TRIO, met ANITA BERRY.
Aanvang 19.30 uur.
Dinergasten vrij entree in het Casino.
Bespreek tjjdig Uw Oudejaarsavond souper.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065

-

Haltestraat 57

- Zandvoort

Kerstmis
Want alzo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven
heeft.
Jobs. 3, vers 16.
Stichting „Oecumenisch
Contact" - Zandvoort.

Beter slaagt
U bij

„'t
Stationsplein 15 - Telef. 3346

Serie

1964

48 cm. beeld ƒ 728,-.

59 cm. beeld ƒ 898,-.

Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders •
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ49,95; in chroom ƒ53,50.
PHILIPS TELEVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thuis
Grote keuze in Draagbare
Radiotoestellen

voor:

BANKSTELLEN
HUISKAMERS
SLAAPKAMERS
SLAAPB ANKEN
EETHOEKEN
BERGMEUBELEN
etc.

ƒ 189.—
ƒ 89,
PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Grote keuze KERSTBOOMVERLICHTING.
Ziet de etalage!

. U. kunt toch ook rekenen en
:
vercelükcn '•
".

20% KORTING
'•
op alle
stoomgoederen
mits gebracht en gehaald bij
•

CHEM. WASSERIJ en
VERVERIJ

KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653
Ook vopr stoppaee

Bar-Cabaret-Dancing
Stationsplein

- Zandvoort

Dansen!
Programma maand december
De weekeinden, Kerstdagen
en Oudejaarsnacht
Het bekende Televisie-,
Dans- en Showorkest

The 5 Atomic's
HOTEL ZOUWZS
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Beide Kerstdagen en zondag
27 december, elke avond 8.30
uur:
Het Italiaanse

Quartetto Salerni

is tóch beter!

m.m.v. de populaire
Radio- en T. V. vocalist

Wettelijk goedgekeurd
JUPITER - HALTESTRAAT 6
Telefoon 2838
Aan personen beneden 18 jaar
wordt niet verkocht.

Ronny Watty

De
VeenendaaBse
Haltestraat 55 - Telof. 2839

Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874

1 e keus NAADLOZE
NYLONS, mt. 8V2-11
In ons internationalo cabaret
en variété-programma:
Het Spaanse ballet

Manoio Marin

98 et.
Alleenverkoop in Zandvoort
van Hollandia onderkleding.

afgewisseld door de
equilibrist

Aumar Liazeed
Bombay
's Zondags Matinee van 3-6
uur, met volledig avondprogramma.

Dranken bestellen? OAfiO
Brokmeier bellen! L\J\JL
Vraagt tijdig naar onze aanbiedingen voor Oudejaarsavond.

VOOR

TAPIFLEX
INTERIEUR VERZORGING
FIRMA

L Balledux & Zn.
Haltestraat 27-29
Telefoon 2596 - 3759
's Maandags gesloten.

1/040 d& M&4W&U
Herfst en wintermodellen '64-'65
SALON DE COIFFURE

Haltestraat 63 - Telef. 2214

Voor
de a.s. Kerstdagen en Oudjaar:
HORS D'OEUVRES - HUZAREN SALADES - RUSSISCHE EIEREN
ZALMSALADES

-

PASTEITJES

-

(&j*\JloJPs
^y^-^/i \/F\J£.S\^ /

RAADHUISPLEIN l

-

TELEFOON 2820

Geopend van 10-6 uur. 's Maandags gesloten.

CROQUETTEN enz.

Tussen Sint en Kerst
In de tijd tussen Sinterklaas
en Kerstmis was Zandvoort,
zoals ik in vorige artikelen
reeds aantoonde, een stil, vergeten dorp. De weinige hotels
en pensions die Zandvoort
zo'n zestig jaar geleden had,
Bückmann, Toombergen, hotel
d'Orangc, Hotel Groot Badhuis en verschillende pensions
op de Hogeweg, waren van l
september af gedurende de
wintermaanden met planken
dichtgespijkerd.
Een der weinige, die ook in
de wintermaanden openbleef
was hotel Driehuizen aan de
kop van de Kerkstraat, waarvan hierbijgaand een foto uit
die dagen. Verder kende m«n
nog het café Dooremalen, gevesligd in het pand, waarin
nu Uiltje's cafetaria op het
Kerkplein gevestigd is, doch
dit was geen hotel, doch uitsluitend café, waar de imvoners elkaar nog al eens ontmoetten om er 'n biljartje te maken.
Zoals U op de foto ziet, werd de
Kerkstraat verlicht door de ouderwetse gaslantaarns, het was de enige
straat, die op deze wijze verlicht was.
De overige straten hadden nog pctroleumverlichting. Toch had hotel
Driehuizen in de wintermaanden
maar weinig te doen. Gasten waren
er zo goed als niet. De tijd was nog
niet aangebroken, dat de medici hun
patiënten die overspannen waren,
ook in de wintermaanden naar zee
stuurden, om de winterse rust van
strand en zee te ondergaan tot herstel van hun gezondheid. Maar tóch
was er in deze tijd reeds een arts in
Duitsland, die er een begin mee
maakte, vooral tijdens de zomermaanden en in het najaar. En wanneer er 's winters ook al eens een
enkeling kwam op aanraden van
deze arts, dan was dat wat voor :\e
inwoners van ons dorp. „Die vent
in Duitsland is mal", zeiden ze onder
elkaar, „Wie komt er nou in de
winter naar zee en hoe kan je van
de zee nou opknappen?"
Maar niet zo lang daarna nam de
bekende Zandvoortse arts dokter
Varekamp, die toen woonde in het
huis waarin nu de Zandvoortse
apotheek in de Haltestraat gevestigd-is, deze theorie over en werd de
heilzaamheid van een kuur aan zee
steeds meer ingezien en verstomden
al ras de gesprekken van de bewoners hierover. Het was trouwens :n
deze tijd, dat in Badhuis Zeeduin
het nemen van zeebaden steeds
meer werd toegepast. Bekend is, dat
de oude Piet Drommel, die vroeger
knecht was bij de firma Roest,
employé werd in dit badhuis Zeeduin. Het was een grote sterke kerel,
die degenen, die niet lopen konden,
op z'n nek nam, ze het duin afsjouwde en dan een poosje door de
zee heen en weer trok, opdat ze de
heilzame werking van het zeewater
direct zouden ondergaan. Bekend
is ook, dat dit Badhuis Zeeduin een
verschrikkelijk heldere directrice
had, die zó helder was, dat ze elke
morgen witte handschoenen aantrok, dan met haar handen langs de
plinten veegde en wee je gebeente,
wanneer er daarna een smetj e op
haar handschoenen aanwezig was.
De leveranciers, die er kwamen,
moesten eerst buiten hun voeten
vegen, dan nog eens binnen, vervolgens keek deze directrice of hun
handen wel schoon waren en ecist
dan mochten ze naar de keuken, om
hun waren af te leveren.
We dwalen af, want we hadden
het over hotel Driehuizen, dat 's
zomers en 's winters geopend was.
In het kleine, aangebouwde gebouwtje, (op de foto goed zichtbaar), was boven de eetzaal gevestigd. Daar werd gezamenlijk gegeten. Oude Zandvoorters weten nog
wel, dat om kwart voor zessen elke
avond de gong werd geluid, die zelfs
hoorbaar was op het strand. Het
hotel kon ruim 70 gasten herbergen
en in de zomermaanden werkten in
de keuken 8, soms 9 koks. Op het
gebouw, zoals U het op de foto ziet,
werd later een verdieping gebouwd,
terwijl het gehele complex in 1943
ten offer viel aan de sloopwoede
van de bezetter.
Het hotel behoorde aan de heer
Willem Driehuizen. Achter dit hotel
waren de paardestallen gevestigd,
die werden beheerd door diens
broer Dirk. Er was plaats voor tenminste 70 tilbury's en een zeer groot
aantal paarden. Hotel Driehuizen
werd in die tijd namelijk veel bezocht door boeren uit de Haarlemmermeer en uit de Zaanstreek, die
'n dagje naar zee kwamen. Ook had
men eigen paarden en vigelantes,
die konden worden gehuurd.

>

Café-RestaÜrant
^P«»B^* • mw»» «•*•>•• •»•••

Hotel Driehuizen zoals het er in 1902 uitzag. (Foto welwillend
beschikbaar gesteld door het foto-archief van Haarlems Dagblad).
Over het algemeen had hotel
Driehuizen zeer gegoede gasten. Zo
logeerde er eens de beroemde baszanger Orelip. In een hoekje op het
terras had hij op een mooie zomeravond met een aantal kennissen
behoorlijk zitten pimpelen. Nog
nooit had iemand hem kunnen bcwegen, in de open lucht eens wat te
zingen, doch toen men het hem deze
avond vroeg, wildo hij wel eens „een
jiriaatje weggeven". Hij stond op en
zong geruime til d. Halt Zandvoort
Hop uit <"i lii'storrïc ndcmloos naar
do vo'^db^toornd" zanger.
Mam' liiss°'i S.nl en Kerst was
het ooi: in hole] Driehuizen stil.
Er kwamen wel eens gedurende
do weekeinden, v.anneer het mooi
weer was, enkele gasten, om te zonncn op het terras vóór het hotel,
maar meestal waren die te tellen op
de vingors van één hand.
En er was in deze tijd ook nog
een spelletje, waarvan ik U tenslotte nog iets wil vertellen en dat
algemeen in trek was, vooral bij de
jongeren. Dat was het zogenaamde
„fazelen". Het was eigenlijk ontstaan in de zomermaanden. Toen
stond op de Strandweg de „ouwe
Bokkum", die harde eieren en droge
vissies (gedroogde schar) te koop
had. Een gekookt hard ei kostte bij
hem in die tijd zes cent. Men ging
er dan met z'n tweeën naar toe en
nam twee eieren. De een nam z'n

ei in de palm van z'n hand met de
dunne kant naar boven, zodat het
net even boven z'n vuist uitstak.
De tegenpartij nam dan zijn ei en
sloeg daarmee voorzichtig op het ei
in de vuist. Wie dan een deuk in
het ei sloeg, moest beide eieren
betalen en twaalf centen was in die
tijd een heel bedrag. Vanzelfsprekend werd tevoren terdege onderzocht of de schalen wel goed heel
waren. Hel was een spelletje, dat
ook in de wintermaanden wel beccfend werd en waarmee men de
grootste pret had, ook de omstanders.
Zo verliep omtrent de eeuwR.K.S.V. „THE ZANDV." BOYS"
wisseling het leven in ons dorp.
Uitslagen zaterdag 19 december:
Kus tig' en kaim tijdens de winterT.Z.B. adsp. b - Terrasvogels b 5-2
inaanden, aangewezen op de kleine
T.Z.B. adsp. c - D.S.S. d
0-4
gemeenschap die Noord- en Zuidbuurt tezamen vormden, gescheiden
Uitslagen zondag 20 december:
door de Kerkstraat. In de zomer- " T.Z.B. - S.V.Y.
2-3
maanden reeds groeiende naar de
T.Y.B.B. 4 - T.Z.B. 2
3-1
welvarende badplaats van het heden
E.H.S. 7 - T.Z.B. 4
5-3
waarvan men toen echter nog geen' ? T.Z.B. 5 - N.A.S. 5
3-4
flauwe notie had, dat het eens — en
T.Z.B. 6 - Vogelenzang 5
5-2
die tijd lag niet zo ver meer af —
Programma zaterdag 26 december:
nog eens zó zou worden. Begrijpt U,
T.Z.B. adsp. a - Haarlem d 14 u.
dat er vooral bü de oude ZanöT.Z.B. adsp. b - v. Nispen c 14 u.
voorters nog wel eens een hunkering
H.F.C. adsp. l - T.Z.B, c 15.15 u.
kan zijn naar dat stille, vergeten
Programma zondag 27 december:
dorp, dat zij nog zo goed hebben
Terrasvogels 5 - T.Z.B. 3
12 u.
gekend of waaraan door overleveSchoten 8 - T.Z.B. 4
, 12 u.
ring van ouders en grootouders
Spaarnestad 5 - T.Z.B. 5
12 u.
dierbare herinneringen bewaard
T.Z.B. 6 - Zandvoortm. 10 12 u.
zijn gebleven?
K.
T.Z.B, ging eervol ten onder.
Door de afgelastingen van de
twee laatste weken betrad het eerste van T.Z.B, het veld als gold
het de eerste wedstrijd van de
kompetitie en met de,beste bedoe'lingqn werd de strijd'tegen eéh_nog
elk jaar opnieuw aan ons wordt'" Vers in het geheugen liggend S.V.Y.
voorgehouden. Hoe droevig is het
aangebonden. Gelukkig niet in" de
gesteld met de praktijk van het
oude taktische fout vallend door
Kerstfeest.
zijn tegenstanders te laten komen,
En tóch komt -Ik jaar opnieuw
zette T.Z.B, met snelle aanvallen,
dit feest tot ons en elk jaar opnieuw
opgebouwd vanuit de achterhoede,
spreekt het ons aan en doel het ons
via de iets teruggetrokken vleugeliets. Telkens gaat er een fascinespelers, de achterhoede der tegenrende kracht uit van het feest van
partij onder zware pressie. TegenChristus geboorte. In al zijn onover dit aanvalsoffcnsief plaatste
stuimighcid komt het tot ons en we
S.V.Y. een spel dat gespeend was
kunnen en willen het niet tegenvan een goede spelopvatting, helhouden. Elk jaar ontvangen we rie j geen onze achterhoede na ruim 15
Kerstlijd met een zekere opgetogenminuten spelen aan de lijve moest
heid. Kerstmis heeft iets weg van
ondervinden, toen de rechtsbinnen
onze coms wilde woeste zee.
der tegeparüj met een effektvol
De eeuwen door rolt het op ons
schot een bres in' de af weerslinie
af als de wilde woeste golven die
sloeg, 0-1. Geenszins geïntimideerd
niet te stuiten zijn door niets en
door deze snel opgelopen achterdoor niemand.
stand, wist onze voorhoede, voorKerstfeest is van een fascinerende
schoonheid en het vertelt ons, dat
uiteindelijk het goede tóch zal overwinnen. Het Kcrstkind zelf heeft
het in deze wereld ontzaggelijk
99
moeilijk gehad. Men heeft Hem ver'guisd, vernederd, aan het kruis gel De Zandvoortse operettevereniging
nageld, maar tenslotte was de
heeft maandag 14, woensdag 16 en
L verwinning aan Hem, die zegevrijdag 18 december j.I. voor tot de
vierde over dood en ellende...."
laatste plaats bezette zalen in thea„Niemand heeft ooit God gezien",
ter Monopole een uitvoering gegezegt de apostel Johannes, „Zijn
ven van de operette „De klokken
eniggeboren Zoon heeft Hem ons
van Corneville", van Robert Plangeopenbaard".
quette, waarvan de laatste uitvoeKerstfeest staat daar als een rots
ring door ons werd bijgewoond. De
in de branding, waaraan we ons
regie was ook thans weer in de bekunnen vastklampen als ons geloof
kwame handen van de bekende
aan een rechtvaardig God dreigt
actrice mevrouw Wiesje Bouwmeestekort te schieten. Dat mogen we in
ter.
de komende dagen weer overdenken.
Overdenken dat God, mede door het
Het was zeker niet zo verwonderlijk, dat een radio-omroep vereniKerstfeest Zijn plan met onze weging, die een deputatie had gezonreld verwezenlijkt en al moge het
den om de eerste uitvoering te bedan nog zo donker lijken en nog zo
luisteren, over het gebodene zó
vol met allerlei tegenstrijdigheden
enthousiast.was, dat de vereniging
en welhaast niet te verklaren geeen uitnodiging ontving, om gedeelbeurtenissen, dan nóg kunnen we
len uit het werk op 14 januari a.s.
instemmen met het aloude Kerstopnieuw uit te voeren in het Gelied en daaruit moed en kracht
putten:
meenschapshuis te Zandvoort. De
opnamen hiervan zullen dan kort
daarna door de A.V.R.O. worden
uitgezonden.
Want opnieuw kon men zich verbazen over hetgeen door amateurs,
—onder deskundige leiding — jn dit
Het daget in het Oosten
opzicht kan worden tot stand geHet licht schijnt overal,
bracht. Deze uitvoering van „De
Hij komt de volken troosten
klokken van Corneville" was een der
Die eeuwig heersen zal.
beste, die wij ooit van de vereniging
Van ganser harte wens ik U allen
beluisterden.
rijk gezegende Kerstdagen.
K.
Er werd met een bewonderenswaardige vlotheid gezongen en geacteerd in een voorbeeldig samenBU feestklanken:
gaan met het Haarlems Operette
LEFFERTS DRANKEN
Orkest, dat bijzonder mooi begeTelef. 2254
Telef. 2150
leidde. Dirigent G. Kruijff leidde het
geheel met vaste hand en. wist
MOTORCLUB „ZANDVOORT"
klahkvolle effecten op te roepen.
De motorclub „Zandvoort" organiFerry Zelvers had gezorgd voor
secrt oen kienavond om fraaie pri.jcharmante balletten, waarvan de
zen voor leden met introducé's op
dnris der geeslen aan het begin van
dinsdag 29 december in restaurant
het tweede bedrijf op muziek van
„Zomerlusl". Voorts wordt de trade „Danse Macabre" van Saint
ditionele Kcrstrit gehouden op zonSaens, wel een der hoogtepunten
dag 27 december. De lengte van
werd. Wim Sluijs had met zijn
deze rit bedraagt ongeveer 70 km.
assistenten kostelijke decors opgcen er kan aan worden deelgenomen
bouwd, een zeer moeilijke opgave
met auto's, motoren en scooters.
met de geringe middelen die in
De start vindt plaats van l uur af
theater 'Monopole ten dienste staan
bij restaurant „de la Course" op het
en costuums en kapwerk bekoorden
circuit, alwaar men van 12 uur af
steeds opnieuw het oog.
kan inschrijven. Er is voor deze rit
Het koor was prachtig op dreef,
geen vóór-inschrijving.
zij het ook, dat het herenkoor drin-

Kerstfeest... Vredesf eest
Opnieuw staat het Kerstfeest voor
c!c deur. Opnieuw zullen over de
gehele wereld zo aanstonds de
Kerstklokken weer luiden, aankondigend het feest van Jezus geboorte,
'n gebeurtenis die van ingrijpende
betekenis zou blijken te zijn op de
gang van het wereldgebeuren.
Elk jaar opnieuw;— nu reeds bijna 2000 jaar lang, viert de mensheid
dit Kerstfeest. Elk jaar opnieuw
wordt de mensheid bij dit Kerstfeest herinnerd aan het „Vrede op
aarde", vrede op aarde met een
Keistkind, dat slcchls verdeeldheid,
rumoer en onvrede op deze aarde
lijkt te hebben gebracht.
Het begon reeds kort na de geboorte van dit Goddelijk Kind. We
lezen in Matthëus 2, vers 16: „Toen
Herodes zag, dat hij door de wijzen
misleid was, ontstak hij in hevige
toorn en gaf bevel om in Bethlehem
en het gehele gebied daarvan alle
jongens van twee jaar oud en daar
beneden om te brengen!" •

Het is er sindsdien in onze wereld
niet veel beter op geworden. Het
Kerstfeest bracht geen vrede. Het
Goddelijk Kind werd aanleiding tot
veel onderlinge bitterheid, tot oorlog en oorlogsdreiging. Wat kwam
er terecht van het „vrede op aarde",
dat Kerstmis ons predikt?
Enkele weken geleden las ik in
een groot dagblad een ooggetuigerelaas van een door Belgische parachutislen geredde gijzelaar in de
Congo. Hij vertelde onder meer:
„Zo werd de burgemeester van
Stanleystad levend gevild en opgegeten door een groep jonge soldaten.
De man werd zo vreselijk gemarteld,
dat hij smeekte om doodgeschoten
te worden. De soldaten aten reeds
stukken van zijn armen en benen
op, toen hij nog bij bewustzijn was".
Dat alles kan toch maar in een
wereld, waarin het , Vrede op aarde'

Denkt U om l januari 1965!!

ASSURANTIE AGENTSCHAP
voor alle

Motorrijtuig verzekeringen
RINKO's AUTOBEDRIJVEN
E. Jong-sma, Oranjestr. 3, Zandvoort, Tel. 2424
Sedert 1922

Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
-Uitslagen zaterdag 19 december:,Zandvoortm. - Jong Hercules 6-1
Halfweg - Zandvoortm. 2
3-0
- Energie 2 - Zandvoortm. 3 10-3
Adspiranten:
Zandvoortm. a - Schoten a 0-1
Renova a - Zandvoortm. b
1-0
Zandvoortm. c - T.H.B, a
1-9
H.B.C. e - Zandvoortm. d
9-1
H.B.C, g - Zandvoortm. e
4-5
T.H.B. b - Zandvoortm. f afg.
Uitslagen zondag 20 december:
Zandvoortm. - Kon.H.F.C.
1-2
I.V.V. 2 - Zandvoortm. 2
0-0
Zandvoortm. 3 - Terrasvog. 2 2-2
. ( Zandvoortm. 4 - H.F.C. 4
-5-4
• Zandvoortm. 7 - T.Y.B.B. 8
0-5
- H.F.C. 14 - Zandvoortm. 8
1-6
Zandvoortm. 9 - Heemstede 5 6-2
Zandvoortm. 10 - D.S.K. 6
8-0
'interr. junioren:
Beverwijk - Zandvoortm.
3-4
1
Junioren:
•• Zandvoortm. b - T.Y.B.B. c 13-0
E.H.S. b - Zandvoortm. d
2-3
Haarlem e - Zandvoortm. e 4-3
Programma zaterdag 26 december:
Adspiranten:
14. E.D.O. b - Zandvoortm. b 14 u.
36. Vogelenzang a - Zandv.m. c 14 u.
49. H.F.C. e - Zandvoortm. d uitgg.
65. H.F.C, h - Zandvoortm. f ui tg.
Programma zondag 27 december:
D.E.M. - Zandvoortm. 14.30 u.
Zandv.m. 2 - R.K.A.F.C. 2 14.30 u.
10. Ripperda 4 - Zandv.m. 4 9.45 u.
45. Vl.Vogels 5 - Zandv.m. 7 12.30 u.
67. Zandv.m. 9 - N.A.S. 5 12.30 u.
,73. T.Z.B. 6 - Zandv.m. 10
12 u.
Interr. junioren:
Zandv.m. - R.K.A.F.C. ,14.30 u.
'Junioren:,
87. E.D.O. b - Zandvoortm. c 12 u.
93. Zandv.m. d - Schoten b 9.45 u.
•lOO.Zandv.m. e - E.D.O. e
9.45 u.

Begraafplaats
Westerveld
opgericht 1888
Dit schone stukje
duinnatuur werd onlanes uitgebreid met
nieuw terrein, zodat
weer familiegraven be- }
sohiKbaar zün niet nlmmer vervallende grafrechten en al tUd durend ,.
onderhoud. Uit liet g-ehele land kiest men
„Westervold" als waar- °
dlge rustplaats voor
zjjn geliefden.
'

DE 15.000STE INWONER IS ER!
Bij het ter perse gaan van dit
nummer ontvingen w« bericht van
het gemeentebestuur dat heden
woensdagmorgen de 15.000ste inwoner werd ingeschreven. Het is een
zoon van de heer en mevrouw B.
Gansner-Paap, Zandvoortselaan 52a.
Hedenmiddag wordt dit heugelijk
feit herdacht in de vergadering van
B. en W., terwijl de burgemeester
een bezoek brengt aan 'de moeder
in het Diaconessenhuis te Haarlem.

GODSDIENSTOEFENINGEN
GEREFORMEERDE KERK
Vrijdag 25 december (Ie Kerstdag).
9.30 en 19 u.: Ds: P.J.O.'.de'Bruijne.
Zondag 27* december 9.30 en 19 u.:
Ds. C. W. Thijs, van Amsterdam.
Voorber. H. -Avondmaal.
HERVORMDE KERK
Wij geven U gaarne
Dienst in de Gereformeerde 'Kerk
alle gewenste inllchtln-'
aan de Julianaweg. *
gen.
Donderdag 24 december, 23 uur:
Kerstnachtbijeenkomst o.l.v. W. H.
Buijs en Ds. C. de Ru. Medewerking
N.V. Begraafplaats
van het kerkkoor.
„Westerveld"
Vrijdag 25 december (Ie Kerstdag).
Driehuis-Velsen
11 uur: Ds. C. de Ru. Medewerking
tel. 02550-8448/8449
van het kerkkoor.
Kerstcollecte voor de kerkvoogdij.
Het Huis in de Duinen, 19.30' uur:
Ds. C. de Ru. (Uitsluitend voor bewoners van het tehuis).
Zaterdag 26 december (2e Kerstdag)
in het Patronaatsgebouw, 14.30 uur:
Zondagsschool kerstfeest voor de
Begrafenissen - Crematie's
kleine kinderen.-19 uur;-Zondagsschoolkerstfeest vóór de grote? kinderen.
Zondag 27 december, 11 uur:
Dr. J.-Zandee,'te-Utrecht/.'
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872
PAROCHIE H. AGATHA'
Op Kerstmis zijn de tijden van de
Verzekering in Natura
H.H. Missen de volgende. 25 dec.
Inlichtingen geheel
wordt des nachts' om 12 uur de
vrijblijvend.
nachtmsi gezongen. In de "morgenuren zijn de diensten te 7.30,- 8.30
9.30 en te 11 uur de plechtige hoogmis. Des middags te 4 uur „Kindeke Wiegen". In de kerk van Noord
(Linnaeusstraat) te 5 uur: nachtmis
In de môrgenuren H.H. Missen te
8 en 9.30 uur.
Op 26 december: H.H. Missen als
,TECHN1SCH WERK'
op zondag: 7.30, 9 en 11 uur. Des
Thorbeckestraat 19, tel. 3270
avonds te 7.30 uur avonddienst.
In Noord, eveneens als op zondag
8.30 en 11 uur.
Zondag 27 december: alles als op
BÜ feest of party,
zondag, ook in Noord.
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150
NED. PROTESTANTEN- BOND
Brugstraat 15
"•
Donderdag 24 december, 19 uur:
Kei'stviering voor de -kinderen van
treffelijk gesteund door onze halfde Zondagsschool.
linie, voor het vijandelijke doel
Vrijdag 25 .december (IK Kerstdag)
talrijke gevaarlijke situaties, te
10.30 uur: Ds/C. P. Hoekema, Dps.
scheppen, waaruit alsnog niet gègez., uit Haarlem.
doelpunt werd. Hiervoor was 'n
Zondag 27 december: Geen dienst.
vrije trap nodig om A. Lammers in
de gelegenheid, te stellen met een
NED.
CHR. GEMEENSCHAPSBOND
listige kopbal de vijandelijke goalie,
te passeren, 1-1. Tot afgrijzen van- -Maandag 28 dec": Geen samenkomst.
de gehele T.Z.B, aanhang wist de
excellerende linksbuiten van de
tegenpartij, na een uitstekende aanval, een waarlijk groots doelpunt te
LailtO'J DEHOTEL
maken, 1-2.
De tweede helft is 'n getrouwe
kopie van de eerste helft geworden.
Taunus, 1964
Wel zijn er enige vermeldenswaavV.W. en Simca
dige feiten aan te tekenen. Zo was
er bijv. C. Heiligers, die uit een
penalty de bal niet in de 17,5 m*
POLITIE-SCHIETWEDSTRIJDEN
ruimte kon werken, doch C. Smit die
Op de buiten-schietbanen binnen
het circuit hadden de jaarlijkse
in tweede instantie de fout feilloos
corrigeerde, 2-2. Verder was er een
schietwedstrijden van de Zandslinkse middenvoor, die Hans Vervoortse beroeps- en reservepolitie
steege belette de bal te spelen, hetplaats. Er werd geschoten op ' gegeen het winnende doelpunt. voor
weer en pistool.
S.V.Y. betekende, 2-3.
Bij de beroepspolitie werd algemeen beste schutter korpschef J.D.
van Maris met 93 punten. De beste
op geweer J. H. Wijnja met 48 punten, op pistool J. Faber--met 46
punten.
Bij de reservepolitie werd totaal
gend aanvulling behoeft, o'verigens
winnaar A. Terpstra, die op pistool
een euvel, dat zich overal elders
47 en op geweer 48 punten verdoet gevoelen.
zamelde. Tweede werd E. Hakhof
Van de solisten was Wim van
met respektievelijk 41 en 49 punten.
Winnaar op pistool werd A. Herfst
der Moolen als Gaspard, de sluwe,
vrekkige beheerder van het spookmot 49 punten, op buks E. Hakhcf
kasteel, opnieuw een figuur, die
eveneens met 49 punten.
De gast-schutter van het korps
sterk domineerde. In tegenstelling
met een jaar of vijftien geleden,
beroepspolitie, de heer A. v. Waartoen de vereniging dit werk ook
dcnberg, behaalde op buks 48 en op
reeds opvoerde, had de regie thans
pistool het hoogst bereikbare aanrneer de nadruk gelegd op de zang,
tal, namelijk 50 punten.
dan op het acteren, een opvatting
De prijzen werden uitgereikt door
waarmee wij het niet geheel eens
hoofdinspekteur-korpschef J. D. v.
konden zijn, want zingen is -niet de
Maris, de directeur van stichting
sterkste zijde van de heer Van der
Touring Zandvcort, de heer J.B.Th.
Moolen, maar dit nam niet weg, dat
Hugenholtz en de voorzitter van de
hij ook thans weer grote indruk
Zandvoortse Politie sportvereniging,
de heer H. de Hoop.
maakte door zijn prachtige spel,
speciaal in het tweede bedrijf, in de
De burgemeester Van Fenemasinistere hal van het spookkasteel.
wisselbeker ging dit jaar naar de
Een ongelofelijk knappe creatie van
heer A. Terpstra.
deze amateur zanger en bovenal
acteur. Martha Koper speelde SerDOKTERSDIENST
polette en deed dat op zeer vlotte
Inlichtingen over de weekendwijze, bijgestaan door Sophia Enddiensten worden verstrekt via het
stra als Germaine, die een chartelefoonnummer - van de huisarts.
mante uitbeelding gaf van deze
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
veeleisende rol. Een kostelijk duo,
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
beschikkend over bijzonder mooie
Zwerver 2499).
en geschoolde stemmen ,dat bijzonDIENST WIJKVERPLEËGSTERS
der boeide. Chris Overweg "speelde
Vrijdag re Kerstdag: Zuster S.M.
met gratie en overtuiging de marde Wilde, Zeestraat 67, telef. 2720.
kies de Corneville. Zijn jarenlange
Zaterdag 2e Kerstdag: Zuster A.
routine als hoofdrolspeler bij opeLangeveld, Gasthuishofje 27, tel.2791
rette-uitvoeringen, bleek ook deze
Zondag 27 dec.: Zuster A. M. Stipavond opnieuw. Zijn prachtige stem,
hout, Van Lennepxveg 57, telef. 4294.
gepaard aan een welhaast volmaakt
acteren, was ook nu weer een beVERLOSKUNDIGE
~- •=•
levenis. Kostelijk was Henk Bol als
Beide Kerstdagen en zondag: Me j.
de Baljuw, die aan deze rol een
G. Bokma, Sophiaweg 3, telef. 2816.
bijzonder humoristisch tintj e wist te
DIERENARTS
geven en een openbaring werd het
Beide Kerstdagen (vrijdag en zateroptreden van Wim Gude als de visdag): J. Hagedoorn, Herenweg 109 a,
ser Grenicheux. Zijn prachtig geHeemstede, tel. (02500) 80578.
zongen aria in het eerste bedrijf en
Zondag 27 december: G.Verhagen,
zijn ongedwongen acteren hielden
Anth. Fokkerlaan 31, Haarlem, tel.
een belofte in voor de toekomst.
02500 - 63070.
Aan hem zal de vereniging zeker
een waardevolle kracht behouden. APOTHEKEN,
De bijrollen waren bij de overigen
Van zaterdag 26 december t.m.
in bekwame handen en zo kwam
vrijdag l jan., na 6.30 u. 's avonds:
men tot een uitvoering, die voortavond-nachtdienst van 18.30-8 uur
durend grote bewondering wekte,
en zondagsdienst: de Zandvoorlse
Zandvoort bezit in deze actieve
apotheek, Haltestraat 8, telef. 3185.
vereniging een instelling, die zeker Echter uitsluitend 'voor receptenop grote waarde mag worden gespoedgevallen. De cliensten wisselen
steld.
K." 's zaterdagsavonds om 6.30 uur.

Rouwkamer

JAC KOPER

Radiatoren en
Plintverwarming

De klokken van Corneville"

vernunr/ "

SCHELP

VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN:

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

„BROKMEIER" A° 1896

ZANDVOORT
Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

Dé speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd

Vraagt naar onze speciale vvönaanbiedingen!

STOFFEERDER
INTERD3URVERZORGER
Specialist in klassieke meubelstoffering

Met de Kerstdagen:

BREDERODESTR. 30, ZANDVOORT
Telefoon (02507) 4973

Kerkstraat 28

Grote Krocht 20a

Grote collectie VLOERBEDEKKING van ƒ8,50 af

Leverancier alle ziekenfondsen.

Tafelreservering gewenst.
Menu's worden op aanvraag toegezonden.

Lompen 30 et; kranten 8 et.; plat. karton 4 et.;
tijdsohr. 7 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.
per paar. Verder Metalen: Ropdkoper 2.10 et.;
geelkoper 140 et.; aluminium 80 et.;
lood en zink 70 et. per kg.
Oude geysers van ƒ 5,— tot /15,— per stuk
Zaterdags tot l uur geopend.
VVö zjjn elke dinsdag in Zandvoort!

Gebr. de Jong v.h. E.Klok
Bakenessergracht 93 - Tel. 02500 - 16261 (bij
geen gehoor Zandvoort: 3763) Haarlem

Bjj feest of party,
LEFFERTS dranken erbfl!
Telef. 2254
Telef. 2150
Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
'""Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Zandvoortselaan 167 - Tel. 4 02 70

Drukkerij Van Petegem & Zn.

Kosterstraat 5 - Telef. 3713

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!

HEEMSTEDE / AERDENHOUT

Voor Uw drukwerk:

E. van der Linden

Diner-Dansant

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!
Gasthuisplein 3 - Telef. 2129
Bü feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Voor een welkom

KERSTGESCHENK

's Zomers buiten,
's winters binnen!
Voor al Uw schilderwerk aan
plafonds, muren, houtwerk
enz. Uitvoering in kalkmat,
zijdeglans, hoogglans.

-

Telefoon 2793

Vlug, netjes en goed,
als Dannenburg het doet!
Vraagt vrijblijvend offerte.
Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk
Ook verkoop van verf, glas, behang
en huishoudelijke artikelen.
(
SCHILDERSBEDRIJF P. J. DANNENBURG

Stationsstraat 7-9
Tel. 2803, b.g.g. 2457

Schildersbedrijf

Vers brood en gebak

C. J .PAAP

2e Kerstdag

Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Ook plastiekverwerking.
VERF GEEFT FLEUR!

van 9-1 uur.

Bakkerij v.d. Werff
TOLWEG 6

GASTHUISPLEIN 3

SPORTSCHOOL

Nutsspaarbarik
Wegens werkzaamheden voor verdere automatisering der administratie zijn onze kantoren
<?v

tussen Kerstmis
en Nieuwjaar

Brillenspecïalist LOOMAN

„WIM BUCHEL"

Mr. Opticien

TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5
Erkend fondsleverancier
Op monturen
vastgestelde vergoeding.
Glazen op doktersvoorschrift
geheel zonder kosten.

Een echte gezinsauto

gesloten

TELEFOON 3965
De sportschool voor goed verantwoord, bevoegd en erkend onderwas
JUDO voor kleuters, meisjes en
jongens, dames en heren.
CLUBS voor jiu jitsu, boksen,
conditie oefeningen met gewichten.
DAMESGYMNASTIEK
MASSAGES
Alle lessen in privé- en clubverband
Zaal Hogeweg 42 - Privé Hogeweg 60
Grote collectie

LA VIANDE
KLEINE KROCHT l

TELEFOON 2432

WEGENS ENORM StICCES
WEDEROM l VACUÜM VERPAKTE
ROOKWORST STEGEMAN, voor 98 et.
Profiteert van onze extra voordelige aanbiedingen in RUNDER- EN VARKENSROLLADES.
PAARDENVLEES

Warmwaterzakken
met garantiebewijs.
Drogisterij -Parfumerie
Voor een smaakvol en geurig

Bouwman

Kerstgeschenk

Gedipl. drogist
Oranjestraat 7 - Telef. 2327

naar

HALTESTRAAT 14" - TELEF.. 2462
De merken: Yardley, Tabac, Bourjois,
4711, Old Spice, Boldoot, Maja etc.
: spreken voor zichzelf.
Zij brengen voor elk wat wils,, zoals parfum, lotion, zeep, lipstick, nagellak, poeder
en crème, voor moeder en dochter.
Af ter en" pre shave, "haarloüon, brillanüne,
scheerapparaten enz. voor vader en zoon, of
wie U verder wilt verrassen. Doe nu Uw keus.
Wij willen gaarne voor U reserveren.
Ziet de etalage's.
Gezelligheid thuis,
'n Extra sigaartje in huis,
Zal U zeker behagen,
Wij wensen U prettige dagen!
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
Haltestraat 9
Telefoon 2151

Maakte U reeds
kennis
met onze specialiteiten:
rauwe rookworst
50 et. per 100 gram
leverworst
•,
30 et. per 100 gram
gekookte worst
44 et. per 100 gram
Eigen' fabrikaat.
Slagery D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees..
Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.

KERSTROLLADES
Slagerij D. BOON
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939 ,. ZANDVOORT

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prijs,
die ver beneden deze klasse ligt, n.I. van / 4795,— tot f 4995,—.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

Automobielbedrijf Jac. Versteege & Zn
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedrgfszeker.
In Kerstgeschenken vindx U bij ons een enorme sortering autoACCESSOIEES, o.a. gevaren-driehoeken, pechlampen, luchthoorns, bandenspanningmeters, sleepkabels, spiegels, mistlampen
wasborstels, auto-radio', helder zichtschermen, goedzicht-doeken,
poetsmiddelen, anti-corosie-middelen, o.a. tectyl, ruitontdooier
en anti-vries.

DAMES, WIJ VRAGEN UW AANDACHT,
VOOR ONZE SPECIALE KERSTAANBIEDINGEN!

Slagerij
HENK VAN ELDIK
JAN STEENSTRAAT Ib

TELEFOON 2682

Roliades v.a. f 3,25 per 500

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Sohelpenplein 12 - Grote Krocht 36a
Telef. 5068 en 2518

o!ie-f kolen- en
gashaarden

Voor

verhuizingen
en transporten
door het gehele land

BOCAL-BECKERS - DAVONETTE - JAN- en
E. M. JAARSMA - HOENSON - ETNA e.a.
GASFORNUIZEN EN KOOKTOESTELLEN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küpperbusch
e.a.

P.
KERKMAN
Kostverlorenstr. l - Tel. 3399
Autoverhuur
Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!
WIJ VERHUREN: Bedden,
Ledikanten, Dekens, tafels,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein,
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldab
Dr. Schaepmanstraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394

Voor alle
verzekeringen

gram

750 GR. DOORR. OSSELAPPEN
/ 3,93
750 GR. RIBLAFPEN
/ 4,95
250 gr. gekookte worst 95 et.
150 gr. pekelvlees ..
250 gr. leverworst .. . . 80 et.
150 gr. gelard. lever
150 gr. gebr. gehakt
150 gr. ham
98 et.
150 gr. pork'
150 gr. Gebr. Fricandeau ƒ1,25
150 gr. Gebr. Rosbicf
100 gr. Rookvlees
/l,—
100 gr. Rauwe Ham
ƒ!,150 gr. Cervelaatworst

98 et.
98 et.
68 et.
65 et.
ƒ1,25
85 et.

In de keuken op de muur,
is het beste BALAMUR!

J. van den Bos
woninglnichting
Bilderdjjkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

HOOFDKRAAN DICHT
AFTAPKRAAN OPEN

VORSTGEVAAR... WATERLEIDING AFTAPPEN

Wij wensen onze geachte cliënten
een gelukkig Kerstfeest en een
voorspoedig Nieuwjaar

NU KUNT U RUSTIG
GAAN SLAPEN

GEMEENTELIJK WATERBEDRIJFZANDYOORT' K; ^

EIKENIE PHILIPS
1ADIO SEIlfICE

Electro-Radio
Technisch Bureau

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

•

ERRES

-

BLAUPUNKT

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

Koelkasten - Stofzuigers

•••••BS»BBBMBBBHB«BHBHMIBBBBHHHBHBHH«IIHHB
voor de afvoer van vuil, bouwafvallen enz.
Te plaatsen1 op bouwwerk, fabrieksterrein
en zonodig op straat, kortom daar waar
behoefte bestaat.

Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ct.Tapijt en gewatt.
deken 8 et. Bedveren 25 et.
Metalen: rood koper 200 et.
geel koper 135 et., lood 62
et., zink 55 et. Alles p. kg.
POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
U belt, wij komen!
In het voorjaar betaalt U,
als U nu uw wasmachine
of combinatie koopt!
VERLOREN:
MEISJESBRIL, waardoor VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel 10117
eig.e zeer is gehandicapt.
Tegen bel. ter. bez. Brug- VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
man, Zeestraat 53 bv.
VOOR UW
2de PKOGRAiUMA
MEISJES GEVRAAGD
Geheel verzorgd
voor Plastic industrie.
Korthof, Zuiderstraat 13a.
Antcnnebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307
Huur nu uw wasmachine Burg. Beeckrnanstraat 36.
vanaf ƒ 9,— per maand
met recht van koop.
SINGER NAAIMACHINES
Géén vooruitbetaling.
SINGER
Wasautomaten
VELO - Rivier Vismarkt 3
Koelkasten
Haarlem, tel. 10117
Reklame-aanbieding
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
Singer Schrijfmachines
ƒ 189,Taxatie - Reparatie
Inruil.
Willem Draijerstraat 12
Telefoon 3751

Adverteert
in dit blad

Janet Leigh - Dick van Dyke - Ann Margret.
De meeslepende, moderne, grandioze amusemenlsfilm. In Panavision en kleuren. (14 jaar).

WERELD DER ZOTHEID

*7e£ 2550
Kerst-en Nieuwjaarskaarten
Ziet onze prachtige collectie.
Crêpe-papier, fantasie Kerstkaarsen,
KERSTLOPERS - KERSTLAKENS
en KERSTSERVETTEN.
KERSTKLOKKEN en vele andere
artikelen voor de Kerstboom en
vanzelfsprekend mooie en blijvende
KERSTGESCHENKEN,
waaronder SUCCES-ANGENDA's.

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort
Dinsdags gesloten.

«LEBRU»

HET ADRES VOOR U!

i

Voor U Mevrouw! Prachtige AVONDKOUS of
zijden shawl.
En voor U Meneer! Een prachtige set: STROPDAS met bijbehorende SOKKEN.
Wij hebben weer zojuist een nieuwe voorraad
GLIJBESCHERMERS binnengekregen.
Dames en kinder PARAPLUIE's in div. kleuren
en dessins. Wollen en Helanca MAILLOTS.
HEREN SHAWLS, Mohair Shawls, vanaf ƒ3,90
ELLEBOOG- EN KNIEBESCHERMERS !!

S.v.p. vroegtijdig bestellen!

Moderne tijden

POSTSTRAAT 12
(t.o. Consultatiebureau)

vragen moderne

Kerst cadeaux!

Voor de Kerstdagen:
een

Er zijn nog

Kerstbomen
Ook los denne- en sparregroen.
Leuk opgemaakte KERSTSTUKJES
Kerstrozen - Kerstcyclames.
BLOEIENDE HYACINTHEN
en CROKUSSEN.

bestellen bij

Boul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65
TELEFOON 2060
ESke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFVVERK.
Bediening, prtfs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!

EXCLUSIEVE
KERSTDINERS

B

en service

Elke fijnproever prefereert:
wijnen en gedistilleerd van

HORS D'OETJVRE'S SPECIAAL
CRABSALADE'S
ZALMSALADE'S
GARNALEN MAYONAISE'S'
RUSSISCHE EIEREN
HUZARENSALADE'S
KERSTPUDDINGEN
IJSTAAB.TEN
PASTEITJES
CROQUETTEN - BITTERBALLEN
GEBRADEN WILD en gevogelte.

«LEBRU»

Ook Uw haitige hapjes, o.a. CROQUETTEN,
LOEMPIA's en div. andeie lekkernijen.
Gaarne vroegtijdig bestellen!
TEL. 3201
H. J. LA MOREE.

Van Lennepweg 5, Tel. 3576
ZANDVOORT

Voor de komende
Kerstdagen

Wij hebben leuke KERSTGESCHENKEN !

Haltestraat 24

Fa. A. KERKMAtVS&Zn

Kosterstraat 5 - Telef. 3713

verzorgen wij

EEN PRACHTIG ZWITSERS MERKHORLOGE, vanaf ƒ65,-.
ANKER HORLOGES, 15 steens, al voor ƒ32,50

Esso Olie- en Gashandel

GROTE KROCHT 20a TELEFOON 4395
Leverancier alle ziekenfondsen

Komt U eens bij ons langs!

JONGENS EN MEISJES HORLOGES
al vanaf ƒ19,50 en ƒ24,—, mét garantie

is er een bijzonder goed
adres: het ónze! Wij komen
snel. En -wij laten alleen
warmte achter. Veel •warmte! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum • de haardolie die schoner, zuiniger
en reukloos brandt»

A. G. SLINGER

Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

Kerstgeschenk

ZONDER
GRENZEN

- Staalwaren

Gedipl. opticien

Een welkom en duurzaam

BB

Kerst Geschenken
Optiek

TELEFOON 2320
De zaak voor kwaliteit en fijne smaak

Horloger
Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

Klokken (ook electriscb), wekkers, kookwekkers, alle soorten horlogebanden.
U koopt bij ons prettig en bovendien bestaat
er alle gelegenheid tot parkeren.

Verder alle wijnen afgehaald aan de zaak
25 cent reductie!

Harold Lloyd. De mooiste scènes van. een groot
komiek. Het grootste lachfeest sinds jaren. Het
beste van vroeger in een nieuw kleed.
(Toegang alle leeftijden).

Onze specialiteit: IJSTAARTEN.

C

Koop veilig met garantie!

MOSEL PERLE van ƒ2,95.
RECLAME, 2 FLESSEN voor ƒ4,95

ZATERDAG 26 en ZONDAG 27 DEC. 2.30 UUR

KERSTBRODEN
KERSTKRANSEN
KERST-PETIT-FOURS
PUDDINGEN
POLONAISES
HORS D'OEUVRES
HUZARENSALADE
RUSSISCHE EIEREN
ZALMSALADE
PASTEITJES
CROQUETTEN
BITTERBALLEN

Voor de maand juli gevr.:
GEM. ZIT- EN SLAAPK.
(2 pers.) keuken en douche,
omg. Zeestraat en dicht bij
strand, of WONINGRUIL
HUIS, bevatt. kamer en
suite, 3 slaapk., douche,
voor- en achtertuin etc.
Ui tv. inl. en prysopg. Fam.
De Bruin, tel. 43442, Kometensingel 19, Hilversum.

Van. 15 t.m. 31 december:
een literfles heerlijke SPAANSE WIJN
van ƒ3,50 voor ƒ2,50.

BYE BYE BIRDIE

Voor de a.s. Kerstdagen:

Bert geeft de
hoogste waarde!

Kostvcrlorenstraat 34

ZATERDAG 26 en ZONDAG 27 DEC. 8 UUR

G. A. VELDHUIJZEN, Alb. Thijmlaan 5, Bloemendaal, tel. (02560) 8351-8240
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens
alle van '63 en 1964.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's
Haarlemmerstraat 2,
Tel. 4200 en 3C52.

Slijterij Hamers

KERSTPROGRAMMA 1964

Praktisch - Economisch

VAKANTIERUILING
Aangeb.: 5 pers. caravan,
Hecrde („Renderklippen").
Gevr.: 2 wk. 4 pers. vak.
verblijf bij zee. L. Huiberts, Minervalaan 106,
Zwolle.

ZIET ONZE SHOWROOM

MONOPOLÏ

Kent u het gemak van een laadbak?

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef. 2914
Betaling desgewenst in overleg

WASAUTOMATEN

ELECTRISCHE KERSTBOOMVERLICHTING
ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

J. KEUR

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

„£ L.

f 5,5O - f 7,5O
en f 15,00

Zandvoorts enige volledige
rijschool

Bij elk diner een fles wyn per persoon gratis!
SFEER EN GEZELLIGHEID.
Uniek uitzicht op zee.
GROTE DANSVLOER PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert tüdig Uw tafel!

N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel- Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.
BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

Leren babyschoentjes
en pantoffeltjes

Kerstgeschenk
•

Parfumerie VAN DAM
Haltestraat 53 -

Telefoon 3449

Grote sortering in luxe coffrets, poederdozen,
parfumerieën, toiletartikelen, byoux enz.

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Uw aangewezen adres voor alle reparaties.

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p. kg. Lood en zink
70 et.; roodkoper ƒ2,-; Geel koper ƒ1,40, alles
per kg. Verder: kranten, karton, tapyt, gewatt.
deken, veren bedden, geysers, baden, naarden, tegen de hoogste waarde!
Wij rijden elke dag in Zandvoort.
Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, XELEF. 2845

VLEESHOUWERIJ

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U als zaterdagreclame aan

Voor een fijn en geurig

naar

U vindt bij ons een grote keuze!
o.a. WINDSCHERMEN, bromfiets uitrustingen,
w.o. kappen, handschoenen, jekkers, regenpijpen
enz. VALHELMEN, onderdelen voor rijwielen,
scooters, motoren en bromfietsen.
RIJWIELEN EN JEUGD-RIJWIELEN.
Ziet onze etalages!
U slaagt bij ons altijd!

NOORSE SOKKEN
GROTE SORTERING NYLONKOUSEN *

NOTTEN
HALTESTRAAT 59
Voorzorgzegels

-

TELEFOON 3398
-

Contantzegels.

Schouder Carbonade
750 gr. voor f 3,88
Runderlappen
500 gr. v.a. f 2,75
150 GRAM GEBR. ROSBIEF
100
100
200
250
150

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

VOOR DE BOTERHAM:
pckelvlees en 100 gr. pork . . . .
Ham en, 100 gr. Gek. worst
Haagse leverworst
Gelderse gekookte worst
Pekelvlees voor

ƒ 1,35
95 et.
ƒ 0,98
ƒ 0,75
95 et.
85 et.

KERSTROLLADES

§-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat9 - Telefoon2150

Langs de vloedlijn
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Oudejaarsavond
Zandvoorts stadhuis op stelten
(Reeds kort opgenomen
in onze vorige editie).
Het raadhuis in Zandvoort stond
woensdagmorgen 23 december j.l.
wel enigszins op stelten, toen een
opgewonden chef van hot bureau
bevolking bij de burgemeester bmnenstapte en tot Mr. Van Fenema
zei: „Burgemeester, wat moeten we
nu? Zo juist is de 15.000ste inwoner
ingeschreven!" De burgemeester,
lakoniek als altijd, antwoordde:
„dat is prachtig, dat feit moeten we
gaan herdenken". En het voor Zandvoort ongewoon gebeuren is dan ook
in de loop van woensdag herdacht.
Het ging allemaal wel een beetje
plotseling, want eigenlijk had men
deze 15.000ste pas na de Kerstdagen
verwacht, doch een couveuse-kindje,
twee maanden te vroeg geboren en
een week reeds met grote zorg omringd in de kraamafdeling van het
Diaconessenhuis, kon deze dag worden ingeschreven, omdat de behandelende doktoren hadden verklaard,
dat het, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, tot een normaal kind zou opgroeien. Het bleek
te zijn de zoon van het echtpaar
B. Gansner-Paap, wonende aan de
Zandvoortselaan no. 52. De beide
echtelieden stammen uit oudZandvoortse geslachten en behoren
— de vader uitsluitend van moeders,
kant — tot de echte oud-Zandvoorters. Daarom zijn beiden actief en
enthousiast lid van de Zandvoortse
folklorevereniging „De Wurf", en
toen de trotse vader des middags
in de vergadering van burgemeester
en wethouders werd ontvangen,
was hij dan ook gekleed in het oudZandvoortse costuum van zwart
laken en rode baai en getooid met
het bekende Za'ndvoortse petje.
De; burgemeester sprak hem-har-,
telijk*"to'e, -wees op de grote betekenis van deze steeds toenemende
groei van de gemeente en overhandigde de trotse vader een spaarbankboekje.
- -In de vroege avond vertrok de
burgemeester, gewapend met een
enorme tuil witte seringen naar het
Diaconessenhuis in Haarlem, om de
moeder geluk te wensen, die getooid
met de Zandvoortse kap in bed lag.
Het werd ook hier een uitbundig
gebeuren, waarbij doktoren en verpleegsters ten nauwste betrokken
waren. En in Zandvoort verheugt
een ieder zich, dat juist dit bekende
en populaire gezin deze bijzondere
gebeurtenis te beurt viel, waarmee
ook wy het gelukkige echtpaar van
harte gelukwensen.
Omdat foto's van dit gebeuren
reeds in het Gemeenteblad werden
opgenomen, meenden wij ons hier»
van te moeten onthouden.
K.

„Eind goed, al goed", is de bekende
leuze op oudejaarsavond.
Deze leuze dringt menigeen, weer
eens ter kerke te gaan, om goed te
maken, wat in de loop van het jaar
m dat opzicht is tekort gedaan.
Dat is mooi, maar worden op die
avond bestaande veten ook wéggevaagd met de leuze: eind goed,
al goed? Menigeen houdt een overzicht over het afgelopen jaar, onwillekeurig, en men ziet behaalde
successen, maar ook nederlagen.
Maar de ruzie met de buren gaat
men voorbij, want dat was hun
schuld.
Het is toch een vreemde avond,
die oudejaarsavond. Het is een
avond van bezinning voor christenmensen, die de avond beginnen in
hun kerkgebouw, om God te bedanken voor het goede, dat zij hebben
ontvangen.
Het is verder een avond van gezelligheid thuis, met allerlei heerlijkheden, alsof het kerstfeest al

niet een aanval op onze gezondheid
heeft gedaan. Men lacht en praat,
haalt herinneringen op uit het afgelopen jaar en dan kan het ineens
even ernstig worden. Maar wij
gaan door met pret maken. Tot het
grote moment aanbreekt: men wachl
op de klokslag van 12 en dan breekt
het los. Men schiet het oude jaar
naar het verleden en begint opgeruimd een nieuw met de beste
wensen: gelukkig nieuwjaar!

Het oude wordt nooit oud,
Oud wordt alleen het nieuwe.
Friedrich Rückert
(1799-1866).

HOTEL 80UWES
Annex CABARET EXTASE
ZANDVOORT
Het gehele Jaar geopend

OUDEJAARSDAG

OUDEJAARSAVOND

zullen onze kassen tot 12 uur geopend zijn.

Op donderdag 31 december 1964

Sylvesterbal
Nieuwjaarsdag, zaterdag 2 en
zondag 3 januari, 8.30 uur:
Het Italiaanse
Quartetto Salerni

Algemene Bank Nederland
(Nederlandsche Handel-MaatechapplJ - Da Twantach» Bank)

In ons internationals cabaret
en variété-programma:
Het Spaanse ballet
Manoio Marïn
en het Engelse
akrobatische danspaar
Karl and Karina

Zandvoorf. Grote Krocht 12-14.

Technisch Bureau FEENSTRA
Telel. 2065

-

Haltestraat 57

-

Zandvoort

* en zondag
Nieuwjaarsdag
Matinee van 3-6 uur, met
volledig avondprogramma.

Oudejaarsavondoverdenking

De christen voelt zich op die
avond sterker dan ooit in Gods
Handen, vooral, wanneer hij de
heren haarblijde gebeurtenissen van het jaar
gedenkt: „Als ik de hemelen zie,
verzofger
Iemand vraagt me, of ik geen het werk Uwer vingers, de maan sn
berouw heb over „De Kerstkabel- de sterren, die Gij plaats hebt bejauw", want hij vond 't maar een reid: wat is dan een mens, dat Gij
onsmakelijke combinatie.
hem zoudt gedenken. Toch hebt Gij
Hoe komt U erbjj?
hem haast tot een godheid gemaakt,
Ik wil in deze korte meditatie hem met glorie en luister gekroond". Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3874
Psalm 8.
hierop het volgende antwoorden:
En degene, die zich niet-christen
Nee, dat heb ik niet. Integendeel!
Wanneer ik op Oudejaarsavond vol- noemt? Och, een ieder ervaart op
gens goed vaderlands gebruik de deze avond de betrekkelijkheid van
jaarbalans opmaak, ontdek ik zo- alles. De tijd vervliegt en wat blijft
Beter slaagt
veel onsmakelijke kombinaties (en er 'jyer? Onwillekeurig denkt men
aan
een
hogere
Macht,
die
alles
komplikaties) dat ik die kabeljauw
U bij
ordent en ook, wat wij onvruchtmaar vrolijk laat zwemmen.
Eerlijk gezegd heb ik, toen de baar achten, een bestemming weet
redaktie^.yan Zandvoorts Nieuws- te geven. In de wenteling der uren
blad mij 'om een" Kerst-artikel vroeg, voelen wij meer of minder bewusc'
(tussen haakjes de redacteur kan de aanwezigheid van de Blijvende,
zelf uitnemend mediteren, mijn
die zetelt in het ondoorgrondelijk
kompliment!), dit malle opschrift er Licht en die is: de God van Liefde.
Stationsplein 15 - Tslef. Ïg46
expres boven gezet. Om U eens goed
Mogen wij allen deze avond bete laten schrikken!
leven als een feest van dankbaarEn dat is blijkbaar nog gelukt heid jegens de Gever van alle goed,
voor:
,óók! Zegt U maar eens hardop die goed weet te maken, wat wij als
„Bah"! Want wat hebben we van kwaad zien.
BANKSTELLEN
het Kerst (Christus) f eest gemaakt?
Cleophas, Pastoor.
HUISKAMERS
Zijn de conventionele kombinaties
soms beter?
SLAAPKAMERS
Als U overweegt, dat de Kerst, (de
Christus) als de redder van de
SLAAPBANKEN
wereld (óók vandaag wordt aangeboden en aangebeden, weet U hoe
BETHOEKEN
erg 't allemaal is.
BKRGMXUBELBN
ete.
Het oog wordt niet verzadigd
van zien en het oor wordt niet
vervuld van horen. Wat geTenzij U hem hebt leren kennen
weest is, dat zal er zyn en
als de Heer van uw leven! Aan wie
wat gedaan is, dat zal gedaan
U letterlijk alles, dat wil óók zegBar-Cabaret-Dancing
worden. Er is niets nieuws
gen „Alle goeds" te danken hebt.
onder de zon.
H O O G W A T E R
Ook het eten op tafel, maar dan
Prediker l, vers 9.
Jan.:
Strand
elke dag! Dat staat trouwens in de
Stationsplein - Zandvoort
H.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar Bijbel. (Romeinen 8). „God schenkt
Stichting
„Oecumenisch
ons
alles
met
Christus".
En
dan
zijn
3
4.- 12.— 16.11 24.- 8.00-14.00
Contact" - Zandvoort
4
4.36 12.30] 16.46 24.30 8.30-14.30 er niet zoveel onsmakelijke kombinaties
meer,
want
„Kerst"
verJ
5
5.10 0.30 17.20 13.— 9.00-15.00
zich zelfs met hen, die 't
6
5.43 1.— 17.56 13.30 9.30-16.00 bindt
Programma maand december
7
6.19 2.- 18.32 14.— 10.00-16.30 diepst zijn gezonken.
8
6.54 2.30 19.11 15.— 11.00-17.00
De weekeinden, Kerstdagen
Radiatoren en
9
7.37 3.- 19.57 15.30 11.30-18.00
en Oudejaarsnacht
Plintverwarming
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.
Het bekende Televisie-,
Dans- en Showorkest
.TECHNISCH WERK'
Als TJ maar niet denkt, dat er op
Thorbeckestraat 19, tel. 3270
The 5 Atomic's
Kerstfeest wordt getoverd. Een
Israëliet wordt niet zomaar KathoWettelijk goedgekeurd
m.m.v. de populaire
liek en 'n Katholiek niet plotseling
Radio- en T.V. vocalist
JUPITER - HALTESTRAAT 6
Protestant of omgekeerd.
Dranken bestellen?
Maar Christus voor alles en allen,
Telefoon 2838
Ronny Watty
tot Christus, wie wü ook zijn, dat
Brokmeier bellen!
Aan personen beneden 18 jaar
is óók voor de wereld-badplaats
Óók voor Oudejaarsavond!
wordt niet verkocht.
Zandvoort de boodschap van Occumenisch Contact.
U'.kunt toch ook rekenen en
Veel heil en zegen in 1965.
vergelijken !
Ds. P. J. O. de Bruijne.
Geref. predikant .
20% KORTING

Oud - Nieuw

••rl*

1964

48 om. beeld / 728,-.
.59 cm. beeld ƒ 898,-.
Voor Philips radio, televisie, grammofoons, bouwdozen
Bandrecorders
Huishoudelijke apparaten
BROODROOSTERS in kleuren ƒ19,95; In chroom ƒ63,50.

PHHJPS XS^EVISIE-SERVICE
Betaling ook in overleg - Demonstraties thui*
Grote keuze In Draagbar* .
Radiotoestellen

ƒ 188,
ƒ99,PHILIPS TELEVISIETOESTELLEN uit voorraad leverbaar.
Ziet de etalage!

CARAMELLA

Dansen!

Kerkstraat 10 - Telel. 2493
wenst zijn vrienden, kennissen en cliënten
een genoegeljjke Oudejaarsavond
en een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

VUURWERK

,WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„Dat 1965
'n best jaer mag worde!"

JAARWISSELING
Het oude jaar is haast voorbij,
Met veel zonnige dagen en wat
(regentij,
Over het weer niets dan goeds
Zoals het voor Zandvoort
(wezen moest,
Ik geloof: iedereen is weltevree
Wij hadden 't zee'tje geweldig meo.
Ons dorp groeide tot vlak
.. (bij de muur,
Maar komt er ook vervoer,
(op den duur?
Op de boulevard, vlak bij het strand
Komt een Hotel-galerij tot stand,
En zo gaat het verder, jaar na jaar,
Het wordt hier steeds groter
(en ^drukker maar,
Zo dadelijk gaan wij 1965 binnen,
Maar voor wij er aan gaan beginnen
Bidden-wij de Schepper van 't heelal
Dat Hij Zandvoort zegenen zal!
T.P.
Een jeugdige lezeres van ons blad
zond ons onderstaande op rijm gezette gedachten bij de jaarwisseling.
Het is geen poëzie „van deze tijd",
maar er zit een aardige gedachte in.
Vandaar dat wij er gaarne een
plaatsje voor inruimen.
Red.

Badhotel - Zandvoort
O udejaar savondf eest
Aanvang 9 30 uur - 4 uur.
DIVERSE ATTRACTIES.

SATURNE-TRIO

op alle
stoomgoederen
mits eebracht en gehaald bij
CIIEM. WASSERIJ en

VOOR

TAPIFLEX

KEYSER

Taxi 26OO

INTERIEUR VERZORGING

KERKSTRAAT 2fi - TEL. 2653
Ook voor stoppagc

is toch betert

FIRMA

VERVERIJ

L. Balledux & Zn.

de nieuwste
Herfst en wlnlermodellen '64-'65
SALON DE COIFFURE

Haltestraat 68 - T»l«f. Ml*

De
Veenendaalse

Haltestraat 27-29
Telefoon 2596 - 3759

Haltestraat 55 - Telef. 2839

't Allerbeste
voor 1965 wensen wij onze
geachte, clientèle, vrienden
en bekenden.
PARFUMERIE

1e keus NAADLOZE
NYLONS, mt. 8V.-11

98 Ct.

^

KERKSTRAAT 23
„Het trefpunt
der wereldmerken!"

Alleenverkoop in Zandvoort
van Hollandia onderkleding.
'• Maandags

Het Bestuur van de

Accordeon Vereniging
„Zandvoort"
wenst leden, donateurs en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar.

A. Akersloot

Het bestuur van de vrijwillige

wenst de leden een

voorspoedig Nieuwjaar
P.f.

„Bridgen voor Plezier"
wenst haar leden een goed 1965.

BROKMEIER

Luxe Bakkerij
BALK
p.f.

L. Balledux & .Zonen
Woninginrichtingsbedrijf
wenst zijn geachte clientèle, vrienden en kennissen in Zandvoort of
waar ook ter wereld een gelukkig
en voorspoedig 1965.

ZANDVOORTSELAAN 119rood
DUINSTRAAT 6
Handel in zeep, petroleum,
ESSO-GAS, borstelwerken,
wenst zijn geachte clientèle
EEN VOORSPOEDIG 1965.

Brandsioffenhandel
wenst allen een voorspoedig 1965.

Jan v.d. Berg

. HERENKAPPER
met speciale parfumerieafdeling
Haltestraat 53
wenst zijn cliënten en vrienden
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Drogisterij Blaauboer

FIRMA BLOM
KRUISSTRAAT 6 - TEL. 2127
wenst cliënten, vrienden en bekenden een in alle opzichten
VOORSPOEDIG 1965.

E. DE BOER
KERKSTRAAT 20
wenst cliënten, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1965.

Fa. Boom & Zn.
T.V.-Radiohandel-Loodgietersbedrijf
Showroom Stationsstraat 17
Tel. 4422 en 4460
wenst cliënten, vrienden en kennissen
een gelukkig en voorspoedig 1965.

D. BOON
p.f.

MODELSLAGERIJ
Schoolstraat 3, Tel. 2939

E. BOS Jr.
Groenten en fruit
HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112
wenst geachte clientèle, vrienden
en bekenden een voorspoedig 1965.

J. van den Bos

wenst cliëntèle; en vrienden
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.
Het Bestuur van de supportersver.

Henk van Eldik
JAN STEENSTRAAT l b
wenst al zijn clientèle
BEN VOORSPOEDIG 1965.

A. en O.
Levensmiddelenen Commestiblesbedrijf

J. P. BOUCKAERT

„ESVÉ"

Haltestraat 37
met beste wensen voor het
nieuwe jaar.

Erkende Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek
p.f.
Grote Krocht 17, Telef. 2331

W. BUCHEL

HOGEWEG 60 - ZANDVOORT
wenst leerlingen, vrienden en bekenden een VOORSPOEDIG 1965

AANNEMERSBEDRIJF EN
TAXATIëN

wenst geachte clientèle en vrienden een

voorspoedig 1965
L. DROMMEL
Electro Technisch bureau
HELMERSSTRAAT 33 - TEL. 2733
wenst zijn geachte clientèle, vrienden en bekenden, een

gelukkig en voorspoedig 1965

MELKHANDEL

STUCADOORSBEDRIJF

P. PAAP

Van Ostadestraat la
wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1965.

Aannemer v. Nieuw- en Witwerken
Burg. Engelbertsstraat 80 - Tel. 2221
p.f.

Fa. Klaas van der M«e & Zonen
p.f:
Schildersbedrijf - Drogisterij
Willemstraat 31

Het bestuur
van de

G. KRANENBURG
HALTESTRAAT 56 - TELEF, 2287
wenst zijn geachte clientèle
EEN VOORSPOEDIG 1965.

Gebr.

H. HARMS

B. HERMELING

p.f.

Vishandel
KERKMAN&LOOS
Haltestraat 16 - Telef. 2473
wenst geachte clientèle, vrienden
en bekenden een voorspoedig 1965.
Electro-Radio-Technisch-Bureau

Jb. Keur

L. v. NORDE

Drukkerij
Van Petegem&Zn,

Haltestr. 51, wenst geachte cliënten,
vrienden en bekenden
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Kerkstraat 28
Telefoon 2793
Aan allen een voorspoedig 1965
toegewenst!

wenst alle leden een GELUKKIG en voorspoedig NIEUWJAAR.

PHILIPS SPECIALIST voor Radio en Televisie

F. H. PENAAT
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534
Al onze cliënten en vrienden
de BESTE WENSEN voor het komende jaar.
Schoonmaakbedrijf
en glazenwasserij.:

l DA A D '
*»• i nt^f
KONINGINNEWEG 3 zw. wenst zijn cliënten, vrienden en bekenden een

Bouw- en Aannemersbedrijf

Fa. J. van Sluisdam & Zonen

Petroleum - Schoonmaakartikelen
wenst z'n clientèle, vrienden en
bekenden een in alle opzichten
voorspoedig en gelukkig 1965.

Geluk, Vrede en voorspoed in het nieuwe jaar

„LEBRU"

Stichting Touring Zandvoort

POSTSTRAAT 12
(t.o. het Consultatiebureau)
wenst cliënten, vrienden en bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR.

Smederij G. Loos
GASTHUISPLEIN 6.
wenst cliënten, vrienden en
bekenden een GELUKKIG 1965.

. PARADIJSWEG 11

Textielhuis

AD. NOTTEN

HALTESTRAAT 59
wenst vrienden en bekenden
EEN VOORSPOEDIG 1965.

R. Loos

Café Oomstee

Wagenmaker
BAAN !8 - Werkplaats Swaluëstr.
p.f.

wenst clientèle een
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Modehuis S. PILLER
KERKSTRAAT 4
wenst zijn geachte clientèle een
gelukkig en voorspoedig 1965.

Fa. Portegies & Van Campen
Rijksgedipl. Schoenherstellers
KERKSTRAAT 32
wensen hun geachte clientèle een
VOORSPOEDIG 1965.

wenst haar Leden en Begunstigers
een ZALIG NIEUWJAAR toe.

„RINKEL"

Keesman's Schildersbedrijf
JAN STEENSTRAAT l
wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1965.

*

KOLENHANDEL
Koninginneweg 14 - Telefoon 2191
GELUKKIG NIEUWJAAR.

Touringcarbedrij ven
Kostverlorenstraat l - Xelef. 3399
GELUKKIG NIEUWJAAR.

C. KEUR-Hotel-Café-Restaurant
p.f.
Automobielbedrijf ' Me P« KOO • MAN
Brederodestraat 8-10 - Telef. 2088
Off. Dealer DAF - Hillman - Sunbeam - Humber
wenst-allen een gelukkig nieuwjaar.

ALLE VERZEKERINGEN
wenst allen een
VOORSPOEDIG 1965.

Stationsstraat 6

Bati *
H. v.d. ZEE
Kerkstraat 27
wenst gasten, vrienden en kennissen
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.
Timmer- en Aannemersbedrijf

A. J. DE RÖOY & Zoon
Directie en personeel van het

Monopole Theater
wenst allen EEN VOORSPOEDIG 1965!

Fazantenstraat
wensen hun cliënten en kennissen
EEN VOORSPOEDIG 1965.'"
E. J. RIJBROEK
^
Da Costaplein l

p;f.

Kruideniersbedrijf Ton v.d. Voort

WIM KOK
Diaconiehuisstraat 24 - Telef. 3871
Wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een Gelukkig Nieuwjaar.

Fa. C. van Roon Jr.
Indisch Restaurant

Heren haarverzorger

G. KOL

Café-Restaurant
Brood en banket-

P.f.

KJ.C. „NOORD"

TEL. 3361

I. Petrovitch «n Echtgenote
wensen vrienden en kennissen
.EEN VOORSPOEDIG 1965.

Het bestuur van

J. KEMP

-

wenst leden, donateurs en begunstigers
een VOORSPOEDIG en GELUKKIG NIEUWJAAR

K.A.B. afd. Zandvoort

wenst zijn leden, vrienden en bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR

TELEF. 3655

gelukkig en voorspoedig 1965

Het bestuur van de

Burg. Engelbertstraat 64
Telefoon 2914
wenst zijn relaties, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1965

Afd. Zandvoort
WENST, ALLE LEDEN EEN
VOORSPOEDIG 1965.

KERKSTRAAT 34 - TELEF. 2634
wenst zijn geachte clientèle een
gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar.

KREIJGER

M. van Lammeren

LUXE SCHOENMAKERIJ
Zuiderstraat 8 (bij de Brederodestr.i
wenst zijn geachte clientèle,
vrienden en bekenden
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Chocolaterie M. C. v. Nol

Oranjevereniging Zandvoort

Melkhandel

W. v.d. Wouden
STATIONSSTRAAT 11
wenst zijn geachte clientèle en bekenden EEN VOORSPOEDIG 1965.

P. KERKMAN

W. DORSMAN

J. A- PAAP
Annex Loodgietersbedrijf
Dr. Gerkestraat 42 - Telefoon 3176
allen een GELUKKIG NIEUWJAAR

Het bestuur van de

„DE KROON"

„JUPITER"
Haltestraat 9

Slagerij

Tolweg 18 - Telefoon 4321
Al onze cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig en
GELUKKIG NIEUWJAAR.

H. C. VAN GOG

A. J. v.d. Moolenstraat 38
Telef. 4969
Wenst al zijn cliënten en
bekenden
EEN VOORSPOEDIG 1965.

Fa. J. v. DUIVENBODEN
Haltestraat ..45

Haltestraat 49
Telefoon 2261
wenst cliënten, vrienden en bekenden een VOORSPOEDIG Nieuwjaar

Koper-Koreman

Café-Restaurant-Bar

POTGIETERSTRAAT 32
wenst cliënten, vrienden en bekenden EEN VOORSPOEDIG 1965.

B. Duivenvoorden

GASSPECIALIST

wenst alle leden en belangstellenden EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR.

Groente- en Fruithandel

BOEK- EN KANTOOR.
BOEKHANDEL
LEESBIBLIOTHEEK

Schildersbedrijf

Wij wensen clientèle, vrienden,
een drommels goed voorspoedig jaar
Met Drommels goede rokerswaren
En een Drommels geurige sigaar.
BOTMAN
SIGARENMAGAZIJN DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Vishandel

KERKPLEIN 6
p.f.

wenst haar leden een gelukkig 1965.

OOSTERSTRAAT 3
wenst geachte clientèle en bekenden
EEN VOORSPOEDIG 1965.

p.f.

Café A. Koper

Vleeshouwer- - Stationsstraat 12
wensen geachte clientèle, vrienden
en bekenden een voorspoedig 1965.

„GEEL-BLAUW"

J. C. DORSMAN

Woninginrichting
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796

Sport- en Judo-instituut

Smederij
Gansner & Zonen

Stationsstr.7-9 - Tel. 2803, b.g.g.2457
GELUKKIG NIEUWJAAR!

Annex 'FIJNE VLEESWAREN
HALTESTRAAT 12
wenst haar geachte clientèle
EEN VOORSPOEDIG 1965.

eigen woning

H. Franssen

P. J. Dannenburg

Groente- en fruithandel C.DRAIJER
p.f.
Van Ostadestraat 9

C. J. PAAP

Burg1. Beeckmanstraat 33
wenst clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig Nieuwjaar.

L. van der Mije & Zonen

Zandvoort

Zeestraat 57zw. • - Telefoon 4623
wenst zijn clientèle en kennissen
EEN VOORSPOEDIG 1965.

Schildersbedrijf

Cor van Eldik's Slagerij

Alle cliënten een goed 1965
in een

J. K. FEENSTRA

Markiezenfabriek

Zalig Nieuwjaar.

HALTESTRAAT 46
wenst cliënten en kennissen een
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Radio-Technisch Bureau

Zandvoortselaan 355
Helmersstraat' 11
wenst gciichte begunstigers
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

J. P. van Dam J r

Groente- en Fruithandel

JAN STEENSTRAAT 2 .
wenst zijn clientèle, vrienden en
bekenden een Zalig Nieuwjaar.

CASTIEN's
Mêlkinrichting

Dameskapsalon
Kerkstraat la
wenst zijn cliënten en vrienden
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Schildersbedrijf

Partij v. d. Arbeid

HALTESTRAAT 57
wenst zijn geachte clientèle, vrienden
en bekenden een voorspoedig 1965.

J. P. van Dam

C. BEEKHUIS

wenst LEDEN en DONATEURS
EEN VOORSPOEDIG 1965.

MOTORCLUB
„ZANDVOORT"

ONZE BESTE WENSEN

Fa. F. W. Castien & Zoon Groentehandel W. Failé

FIRMA BAKKENHOVEN
"Bakkerstraat 3, Telef. 2523

Haltestraat 20

Raadhuisplein 3 -

Fa. C G. A. CASSEE

„Op hoop van Zegen"

Het Bestuur van de -.

HOYNG's GESCHENKENHUIS

BLOEMENMAGAZIJN „ERICA"
Tramstraat, achter oude postkantoor
p.f.
Telef. 2301

KERKSTRAAT 31

Haltestraat 65

KERKPLEIN 12 - TELEF. 2713
wenst clientèle, vrienden en kennissen van harte
een voorspoedig en GELUKKIG NIEUWJAAR.

Slijterij en wijnhandel
p.f.
Haltestraat 50

N.V. BAKELS

A. H. v.d. Meij

Cafetaria van Houten & Zn

Het bestuur van

p.f.

Het Bestuur van de
TONEELVERENIGING'

Wij wensen onze cliënten, vrienden
en bekenden een voorspoedig 1965.
BLOEMENMAGAZIJN

gelukkig «n voorspoedig Nieuwjaar

wenst leden en begunstigers een
gelukkig en voorspoedig 1965 toe.

Slijterij Baggerman

Haltestraat 15 - Telef. 2154

Het bestuur van „HORCA"
afdeling Zandvoort der Nederl. Bund van Horeca- en aanverwante bedrijven, wenst leden'en begunstigers een

Brandweervereniging
„ZANDVOORT"

HET BABYHUIS
Grote Krocht 3

HALTESTRAAT 10 - TELEF. 2005
wenst zijn clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig Nieuwjaar.

p.f.

CELSIUSSTRAAT 28 - TEL. 3394
Voor alle verzekeringen.
Vertegenw. Stichting „Vezeno"
Wenst U van harte een gelukkig en VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Melkhandel J. Brand

SCHELPENPLEIN 7 - TEL. 2845
en HOGEWEG 30, wenst clientèle,
vrienden en bekenden een gelukkig
Nieuwjaar.

G. E. Lorenz

JAC. HOEKEMA

KERKSTRAAT 22 - TELEF. 2126
wenst zijn geachte clientèle
een GELUKKIG NIEUWJAAR.

OOSTERPARKSTRAAT 60
wenst allen een voorspoedig 1965.

Algemene Bond
van ambtenaren

Boek- en Kantoorboekhandel

Banketbakkerij Bosman

De Fa. Nooy
thans Grote Krocht en Thorbeckestraat, hoek Kerkstraat
wenst allen die dit lezen

een goed Nieuwjaar toe

v.h.

P. Schaap

HALTESTRAAT 36
Allen EEN GELUKKIG 1965.
HERENKAPPER

SCHMITZ
wenst cliënten, vrienden en bekenden een. GELUKKIG.NIEUWJAAR.

-Levensmiddelen en Delicatessen
Zelfbedieriingsbedrijf

J. SCHOUTEN

Zeestraat 64 (hk. Haltestr.) Tel. 2483
wenst cliënten, vrienden en bekenden een voorspoedig Nieuwjaar.

Brandstoffenhandel

A. Schuiten & Zoon
SMEDESTRAAT 19
wenst zijn geachte clientèle, vrienden
en bekenden een voorspoedig 1965.

•

Het allerbeste

J

in 1965

J

+

wenst U

^

,/t
Tui n bouwhuis"
Herenwegr 149. tk, Zandvoortselaan
HEEMSTEDE

•

Ons nieuwe telefoonnummer ia 02500 - 8 1 7 1 4

Amaryllis en Lelies voor kamercultuur

J Firma Schuilenburg J
^
^

De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TELEF. 2974

Vogelvoederhuisjes (Larix en Berken), vetbollen, strooivoer, pinda's

J
^

Verzorg nu Uw tuin voor de
koude wintermaanden!

Fa. Schutte-Kuipers

Paviljoen «De Vijverhut»

Koningstraat 38. Vondellaan (kiosk)
wenst alle clientèle
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Telefoon 2538
(Eig. H. Paap)
wenst cliënten, vrienden, en bekenden EEN VOORSPOEDIG 1965.

(TA HWA)
Oosterse Kunstnijverheidsartikelen
KERKSTRAAT l - TELEF. 3008
wenst cliënten, vrienden en bekenden EEN VOORSPOEDIG 1965.

Luxe Brood- en Banketbakkerij

J. C. Seysener
HALTESTR. 23 - TEL. 2159
wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1965.

Wij wensen
alle mensen een jaar,
Zoals ze dit
voor zichzelf wensen!
E. JONGSMA

Technisch Bureau

M.SLAGVELD

BILDERDIJKSTR. 15 - TEL.'3407
wenst zijn geachte clientèle
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

wenst zijn vrienden en clientèle

'EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Autobedrijf Rinko

J. C. Wijnschenk.

BEKIJK HET NIEUWE JAAR
DOOR EEN GOEDE nieuwe BRIL!

Wü leveren U gaarne compost, turfmolm en stalmest.
Elke bestelling wordt met de meeste SPOED zonder prysverhoging thuisbezorgd!
WU geven ook Contantzegels!
Alle soorten vogelzaden.
Honden- en kattenvoer.
Wij wensen al onze cliënten een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Een echte gezinsauto

en echtgenote

Opticien A. G. Slinger
wenst cliënten, vrienden en bekenden EEN VOORSPOEDIG 1965!
Optiek - Staalwaren
GROTE KROCHT 20a
Leverancier alle ziekenfondsen
Modelvleeshouwerij

Het bestuur van de R.K.S.V.

T.Z.B

(THE ZANDVOORT BOYS)
wenst haar leden, begunstigers en
belangstellenden een
ZALIG NIEUWJAAR.
De Directie van de

J. J. SPIERS

Uitzichttoren

wenst geachte clientèle
EEN GELUKKIG 1965.
Een voorspoedig Nieuwjaar!
aangeboden door

Spoelder's Kappershuis
Dames- en Herenkapper
HALTESTRAAT 14 - TELEF. 2462

wenst U een

gelukkig 1965
Bloemenmag. D. VADER, Kerkstr.38
wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1965.
V.A.R.A.

Loodgietersbedrijf

Th. J. A. SPOLDERS
Wilhelminaweg 20 - Telef. 2630
wenst zijn cliënten en vrienden
EEN VOORSPOEDIG 1965.

Sporthuis „Zandvoort"
(E. LOOS)
Haltestraat 35
wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1965.
Banketbakkerij S leen ken

. "~" "GRÓTE KROCHT"2o' "
wenst clientèle en vrienden een
GELUKKIG NIEUWJAAR.
NAAIMACHINEHANDEL .

Steenman
p.f.

p.f.

A. v. STEUNEN

Grote Krocht 29a - Telef. 2T70
Voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar.

Pakveldstraat 21
wenst geachte cliënten, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1965
VLEESHOUWERIJ „LA VIANDE"
p.f. -• .
> KI. Krocht l

Kaashandel Jan Vink
BUUREWEG 7 (hk. Schelpenplein)
GELUKKIG NIEUWJAAR.

Fam. VREEBURG
Slagerij
Haltestraat 54
wenst cliënten en kennissen een
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.
Textiel- en Confectiemagazijn

TAXI 2600

Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071
Wenst cliënten, vrienden en
kennissen een. voorspoedig
en GELUKKIG 1965.

Horlogebedrij f

C. WAAN ING

J b. Weber, Loodgieter
Patlsserie «THELIA»
Zandvoort
wenst clientèle en bekenden
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Banketbakkerij L. THOMAS
TELEF. 2471 - HALTESTRAAT 13
wenst begunstigers, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1965.

Melkinrichting «De Toekomst»
J. J. DISSELDORP
Koningstraat l
Telef. 2566
wenst zijn geachte clientèle en
bekenden ZALIG NIEUWJAAR.

v. OSTADESTRAAT 22a

p. C.

Bakkerij van der Werff

TOLWEG 6 - GASTHUISPLEIN 3
wenst vrienden en bekenden
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Brandstoffenhandel
H. J. ter Wolbeek & Zn.
Brederodestraat 14a - Telef. 2063
Kruisstraat 8
. Telef. 3648
Wenst cliënten, vrienden en bekenden een voorspoedig Nieuwjaar.

P. N. ter Wolbeek

DAMESKAPSALON

Haltestraat 63
wenst clientèle, vrienden en kennissen een . voorspoedig Nieuwjaar.

Diaconiehuisstraat 26
wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1965.

Beddenspeciaalzaak
KERKPLEIN 8a - TELEF. 3430
wenst U een VOORSPOEDIG
en GELUKKIG 1965.

WEBER's

.Schoonmaakbedrijf
en glazenwasserij
NIC. BEETSLAAN 18 - TEL. 2272
Wenst zijn clientèle
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

H. WEBER
H.O.N. EXPEDITIE Fa. L. N. WEBER & ZN.
' GASTHUISSTRAAT l - TEL. 2037
wenst vrienden en cliënten een VOORSPOEDIG 1965.

gelukkig Nieuwjaar
Het bestuur van de

Zandvoortse Handelsvereniging
wenst ere-leden, leden, donateurs en toekomstige leden
een alleszins VOORSPOEDIG 1965.

Directie

Café-Rest/Zomerlust

Automobielbedrijf Jac. Versteege & Zn
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Dank zij onze technische kennis en vakkundige service afdeling
rijdt U met een N.S.U. PRINZ goedkoop en bedryfszeker.

Electro Technisch Bureau
1

ZWEMMER
Swaluëstraat 6 - Telef. 4035
Met de beste wensen voor een
GELUKKIG NIEUWJAAR. .

SIGARENMAGAZIJN „ZUID"
Z.N.
J. Bijman, Paradijsweg 20"

Zandvoortse
Bestuurdersbond
wenst alle leden een
VOORSPOEDIG 1965

U VINDT BIJ ONS EEN ENORME SORTERING AUTOACCESSOIRES, o.a. gevaren-driehoeken, pechlampen, luchthoorns, bandenspanningnieters, sleepkabels, spiegels, mistlampen
wasborstels, auto-radio', helderzichtschermen, goedzicht-doeken,
poetsmiddelen, anti-corosie-middelen, o.a. tectyl, ruitontdooier
en anti-vries.

Dit is chauffeur Hendrik Hager

's Zomers buiten,
's winters binnen l

(zestien jaar ervaring op de bus)

Deze vaklui aan het stuur zullen
in het nieuwe jaar weer dertig
miljoen kilometer in het drukste
deel van de Randstad draaien
om u te.bevrijden van verkeersr
gevaar en parkeerergernis ... en.
dat allemaal voor 3,2 cent per
kilometer.

wenst alle leden en vrienden
EEN GELUKKIG 1965.

HET RASPAARD VAN DE MIDDENKLASSE, voor een prijs,
die ver beneden deze klasse ligt, n.l. van ƒ4795,— tot ƒ4995,—.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Vraagt een gratis proefrit en óók U zult enthousiast zijn.
Hoofddealer voor Zandvoort en omgeving:

wenst cliënten, vrienden en kennissen van harte een gelukkig en voorspoedig 1965.

K.J.C. Zandv.meeuwen

Voor al Uw schilderwerk aan
plafonds, muren, houtwerk
enz. Uitvoering in kalkmat,
zijdeglans, hoogglans.

EEN VEILIG 1965

Schildersbedrijf

C. J .PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755
Ook plastiekyerwerking.
VERF GEEFT FLEUR!

Laat daarom uw vervoer ia
1965 liever aan de N.Z.H,
over!

SPORTSCHOOL

„WIM BUCHEL"

Bestuur en Elftalkommissie van
„Zandvoortmeeuwan"
wensen leden, supporters en begunstigers een SUKSESVOL 1965.

Zandvoortse
brandstoffenhandel
Diaconiehuisstraat l
Zandvoortselaan 319
wenst U allen een
GELUKKIG NIEUWJAAR.

l
NOORD-ZUID-HOLLANDSE VERVOERMAATSCHAPPIJ N.V.

ZANDVOORTSE
BRIDGECLUB

VAMOR AUTO-MOTORRIJSCHOOL

ZANDVOORTSE CHRISTELIJKE
BESTURENBOND
p.f.

Zandvoorts enige volledige
rijschool

p.t

Zandv. Damclub
wenst leden en belangstellenden
het ALLERBESTE voor 1965.

B. Rückert
DIACONIEHUISSTR. 9' - TEL. 4752
wenst zijn cliënten een voorspoedig
en gelukkig Nieuwjaar.

ZANDVOORTS
MUZIEKKAPEL

Het bestuur van

't
wenst ere-leden, leden, donateurs en
begunstigers een gelukkig Nieuwjaar

De Zandvoortse
Reddingsbrigade
wenst leden, begunstigers en belangstellenden van harte een gelukkig
en voorspoedig Nieuwjaar.

TELEFOON 3965
De sportschool voor goed verantwoord, bevoegd en erkend onderwijs
JUDO voor kleuters, meisjes en
jongens, dames en heren.
CLUBS voor jiu jitsu, boksen,
conditie oefeningen met gewichten.
DAMESGYMNASTIEK
MASSAGES
Alle lessen in privé- en clubverband
Zaal Hog-eweg 42 - Privé Hogeweg 60

Ga het nieuwe
jaar in

„C. L.

met

voorjaarsbloemen!

N.S.U. Prinz 4, D.A.F., Opel-Vrachtwagen,
VESPA-Scooter.

NARCISSEN - TULPEN
KATJES - SERINGEN enz.
BLOEIENDE HYACINTHEN
en CROKUSSEN.

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419

Zandv. groente- en fruithal

HALTESTRAAT 12

wenst U een

„De Zeeschuimers"
wenst haar leden en begunstigers
EEN VOORSPOEDIG 1965.

Namens zijn 660 collega's van
d« N.Z.H. wenst hij u

wenst ere-leden, begunstigers, leden
en jeugdleden.
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.
WW WlD3cll

Het bestuur van de
ZANDVOORTSE ZWEMCLUB

ZAALCHEF van het PATRONAAT
wenst alle besturen en leden van
diverse verenigingen
' EEN ZALIG NIEUWJAAR.

DE WAAG
HALTESTRAAT 40
wenst haar geachte clientèle een
GELUKKIG NIEUWJAAR.

wenst leden en belangstellenden
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

D. v.d. Werff & Zn.

Jac. Versteege & Zonen

G. BUURLAND en echtgenote
Milk shake en Ice Cream Bar
„DE SIERKAN"
wenst cliënten en vrienden een
gelukkig, vredig en voorspoedig 1965

wenst allen een voorspoedig
en GELUKKIG NIEUWJAAR
Grote Krocht 18 - J. H. OONK

Zandvoortse Schaakclub

GROENTE- EN FRUITHANDEL ;'
Bilderdijkstraat
30, wenst zijn ge- ,i
DE VEENENDAALSE
achte
clientèle,
vrienden
en beken- \
Haltestraat 55, Tel. 2839 den een GELUKKIG NIEUWJAAR.
<

GARAGE, AUTO-, MOTOR- EN
RIJWIELHANDEL

Willem Draijerstraalj 12

Groente- en Fruithandel

Afdeling Zandvoort
p.f.

Melkhandel en
Levensmiddelenbedrij f

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
Boul. de Favauge 10 - Zandvoort - Tel. 4364

EXCLUSIEVE
DINERS

f 5,50 - f 7,50
en f 15,00
By elk diner een fles wijn per persoon gratis!
SFEER EN GEZELLIGHEID.
Uniek uitzicht op zee.
GROTE DANSVLOER PIANO AANWEZIG.
CENTRALE VERWARMING.
Reserveert ttfdig Uw tafel!
Zaal beschikbaar voor bruiloften,
partyen en verenigingsavondjes.

HALTESTRAAT 85
TELEFOON 2000
Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze U in vele variëteiten!
Vele soorten kamerplanten.
Het speciaaladres voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening; pr^s en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid!
Ziet onze etalage!
^

Vlug, netjes en goed,
als Dannenburg het doet!
Vraagt vrijblijvend offerte.
Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk
Ook verkoop van verf, glas, behang
en huishoudelijke artikelen.
SCHILDERSBEDRIJF P. J. DANNENBURG .

Stationsstraat 7-9
Tel. 2803, b.g.g. 2457

Electro-Radio
Technisch Bureau

RADIO EN TELEVISIE
ERRES - BLAUPUNKT

PHILIPS

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken.

Koelkasten - Stofzuigers

Betaling desgewenst in overleg

WASAUTOMATEN
ADVERTENTIETARIEF
losse adv. per m.m. regel
Kolotnbreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 12 et. p.m.m.
Kolombreedte 54 mm.
pagina 3 of 4, 15 et. p. m.m.
pagina 2
22 et. p. m.m.
pagina l
42 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.
Bij contract belangr. kort.

In het voorjaar betaalt U,
als U nu uw wasmachine
of combinatie koopt!
VELO - Rivier Vismarkt 3
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37. tel. 4590
VOOR T.V. en
T.V. ANTENNES
met garantie.
Antennebouw.
J. KERKMAN, Telef. 4307
Burg. Beeckmanstraat 36.

Austin Trucks, 4x4, 3 ton
kenteken. Oersterk, gaat
overal door fantastisch.
Autoverhuur D. F. Pieters
Austin Jeep '55.
Steeds de nieuwste wagens
Willy's Jeep '56.
W. Draijer, Kruisstraat 12,
alle van '63 en 1964.
Telef. 2360.
Opeis Kapitan - Rekord
Kadett - Volkswagens Daf en Chevrolet Impala's Bert geeft de
Haarlemmerstraat 2,
hoogste waarde!
Tel. 4200 en 3652.
Lompen 30 et. Kranten en
druk 5 ctTapijt en gewatt.
RUILEN: Mod.flat A'dam- deken 8 et. Bedveren 25 et.
W. (kam., hal, keuk., badk., Metalen: rood koper 200 et.
box, tel., lift), voor kl. geel koper 135 et., lood 62
won. Zandvoort. Br. no. et, zink 55 et. Alles p. kg.
13-03 bureau van dit blad. POTGIETERSTRAAT 32
TEL. 4376
HUUR Philips-TELEVISIE
U
belt,
wij komen!
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van koop. SINGER NAAIMACHINES
Wasautomaten
Morgen al bij U thuis? Bel SINGER
Koelkasten
dan vóór 6 uur 020-249767
Reklame-aanbieding
en 's avonds 02964 - 18664
Singer Schrijfmachines
ƒ 189,MEISJES GEVRAAGD
Taxatie - Reparatie
voor Plastic industrie.
Inruil.
Korthof, Zuiderstraat 13a.
Willem Draijerstraat 12
Telefoon 3751
Huur nu uw wasmachine
Wij wensen al onze cliënvanaf ƒ 9,— per maand
ten, vrienden en kennissen
met recht van koop.
een voorspoedig 1965.
Géén vooruitbetaling.
VELO - Rivier Vismarkt 3
Zoekt U een BABYSIT?
Haarlem, tel. 10117
VELO, Zeestr. 37, tel. 4590
Bel 2472!

Elke fijnproever prefereert:
wijnen en gedistilleerd van

Celaiusstraat 28 - Zandvoort
Telef. 3394
Denkt U om l januari 1965!!

Voor alle
verzekeringen

Café en Restaurant

ASSURANTIE AGENTSCHAP
voor alle

Nieuwjaarsdag en Zaterdag 2 januari

gesloten

Motorrijtuig verzekeringen

BV feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2251
Telef. 2150

RINKO's AUTOBEDRIJVEN
E. Jongsma, Oranjestr. 3, Zandvoort, Tel. 2424
Sedert 1922

Voor

C.

verhuizingen
en transporten

Horloger
Kostverlorenstraat 68 - Telef. 2071

Ook in het nieuwe jaar

door het gehele land

P. KERKMAN
Kostverlorenstr. l - Tel. 3399

moet U bij de tijd blüven!
JONGENS EN MEISJES HORLOGES
al vanaf ƒ19,50 en ƒ24,-, mét garantie
EEN PRACHTIG ZWITSERS MERKHORLOGE, vanaf ƒ65,-.
ANKER HORLOGES, 15 steens, al' voor ƒ32,50

Koop veilig met garantie!
Klokken (ook electrisch), wekkers, kookwekkers, alle soorten horlogebanden.
U koopt bij ons prettig en bovendien bestaat
er alle gelegenheid tot parkeren.

KLEINE KROCHT l

Dr. Scbaepmanatraat l, (hoek Brederodestraat)
Telef. 4580. Indien gesloten 3283.
':

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et. p. kg. Lood en zink
70 et.; roodkoper ƒ2,-; Geel koper ƒ1,40, alles
per kg. Verder: kranten, karton, tapyt, gewatt.
deken, veren bedden, geysers, baden, haarden, tegen de hoogste waarde!
Wij rijden elke dag in Zandvoort.
Alles wordt gehaald.
PAKHUIS: SCHELPENPLEIN 7, TELEF. 2845

Voor Uw drukwerk;
Drukkerij Van Petegem & Zn.
-

Assurantie Kantoor

JAC. HOEKEMA

De Amsterdammer
wenst vanuit zijn groente- en fruithal, KOSTERSTRAAT 13a,
al zijn cliënten, vrienden en bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR.

Bij feest of party,
LEFFERTS dranken erbij!
Telef. 2254
Telef. 2150
Neem Uw BROOD, KOEK,
BESCHUIT en BISCUIT van

Bakker v.d.Werff
Gasthuisplein 3

K

Telefoon 2793

DISCOTARIA

HOSE

Burg. Engelbertsstraat 76 - Tel.2663
wenst geachte clientèle, vrienden
en kennissen een voorspoedig 1965.

Melkhandel KOPER
wenst clientèle, vrienden en kennissen een gelukkig Nieuwjaar.
SWALUëSTRAAT 3.

E* van der Linden

wenst U voor 1965

een prachtig beeld
en veel muziek

STOFFEERDER
INTERIEURVERZORGER

TELEFOON 2432

NOG EENMAAL DEZE WEEK
WEGENS ENORM SUCCES
WEDEROM l VACUÜM VERPAKTE
ROOKWÖRST STÊGEMAN, voor 98 et.
TWEE VOOR ƒ 1,85
Rund- en Varkensvlees tegen scherp
/
concurrerende prijzen.
PAARDENVLEES

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

JAC. VERSTEEGE & ZN.
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Het aangewezen adres voor Zandvoort en
omstreken voor

Bromfietsen en Rijwielen

Specialist in klassieke meubelstoffering
BREDERODESTR. 30, ZANDVOORT
Telefoon (02507) 4973
Grote collectie VLOERBEDEKKING van ƒ8,50 af

Te koop gevraagd:

bedrijfspandje

Slagerij D. BOON

Haltestraat 50 - Tel. 02507 - 2002

RIO BRAVO
.met John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson
'.Grandioos, vol spanning en" humor. Technicolöf.
Toegang 14 jaar.

Kostverlorenstraat 34
Wij handhaven t.m, 31 december
ONZE SPECIALE AANBIEDING:
een literfles heerlijke SPAANSE WIJN
van ƒ3,50 voor ƒ2,50.
MOSEL PERLE van ƒ2,95.
RECLAME, 2 FLESSEN voor ƒ4,95
Verder alle wijnen afgehaald aan de zaak
25 cent reductie!
Al onze cliënten, vrienden en kennissen
een ZALIG NIEUWJAAR.

met Richard Basehart, Athene Seyler, Lisa Gastoni. In zijn armen een mysterieuze schoonheid
in zijn zak oen paspoort naar schrik en gevaar..
Oosterse intrige.. Grimmige spanning.. Een
reis achter het gevreesde bamboe-gordijn.
Toegang 14 jaar
ZONDAG 3 JANUARI TE 2.30 UUR

DE KNEUSJES
VAN HET REGIMENT
Een dolvermakelijke soldatenklucht.
Toegang alle leeftijden

*TeS. 2550
MERKELBACH

HUIZE EIHORST

Kerkstraat 6a
wenst clientèle en bekenden
EEN VOORSPOEDIG 1965.

l januari tot 15 maart
gesloten
alles wordt bezorgd mits u l dag vooruit bestelt.
daar slaagt U!

met woning(kje)
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Cor van

Voor Oudejaarsavond

SCHOOLSTRAAT 3 - TELEFOON 2939
ZANDVOORT

VRIJDAG l, ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3
JANUARI
8 UUR

PASPOORT VOOR CHINA

Slijterij Hamers

VLEESHOUWER»

vragen wij extra aandacht
voor onze specialiteiten:
rauwe rookworst
50 et. per 100 gram
leverworst
30 et. per 100 gram
gekookte worst
44 et. per 100 gram
Eigen fabrikaat.
Slagerij D. Boon het adres voor eerste kwaliteit
Rund- Kalfs- en Varkensvlees..
Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.

MONOPOLÏ

banketbakkerij, kerkstraat 8

Telefoon (020) 50667.

ZANDVOORT

A. PAAP
Kruisstraat 14 - Telef. 321S
Agent De Telegraaf, Nieuws
van de Dag, Nieuwe Haarl.
Courant, Algem. Handelsblad,
De Tijd, Trouw, Alg. Dagblad en Nieuwe Rott. Courant,,
wenst al zijn clientèle een
gelukkig en voorspoedig
Nieuwjaar.

VRIJDAG l JANUARI TE 2.30 UUR

Dealer van: Puch, Sparta, Zundapp, Union,
Kreidler, Mobilette, Rap, N.S.U.
RIJWIELEN: Union, Locomotief, Phoenix, R.S.
Al deze ""merken uit voorraad leverbaar.
Weer uit voorraad leverbaar MOBYLETTB
FIETS O'MATIC en E.E.G. vanaf ƒ369,-.
Vraagt een proefrit.
MODERNE REPARATIE-INRICHTING.
Verkoop van onderdelen en accessoires.
Ziet onze showroom!

TELEVISIE - RADIO
GRAMMOFOONPLATEN

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

A. PAAP
Assurantiebedrijf
Kruisstraat 14 - Telef. 3218
wenst al zijn clientèle, vrienden en
bekenden een GELUKKIG en
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Administratiekantoor

Telef. 2129

oud weer

LA VIANDE

VERHUUR VAN OPELS
en VOLKSWAGENS met roldak

Kerkstraat 28

ZIET ONZE SHOWROOM

Café-Bar-Slijterij Bernard Lefferts - Kerkstraat9 - telefoon2150

Autoverhuur
ZANDVOORT
L <•'

Burg. Engelbertsstraat 64
Telef.2914

J. KEUR

HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Vishandel
Duivenvoorden
HALTESTRAAT 49

Biedt U als zaterdagreclame aan

Alle soorten
visdelicatessen
EN BUITENLANDSE VISCONSERVEN.
Bestel vroegtijdig voor Oudejaarsavond.

• leveren wij U gaarne alle voorkomende

Runderlappen

500 gr. v.a. f 2,75

TELEFOON 2261
100 gr.
100 gr.
200 gr.
250 gr.
150 gr.

VOOR DE BOTERHAM:
pekelvlees en 100 gr. pork . . . .
Ham en 100 gr. Gek. worst
Haagse leverworst
Gelderse gekookte worst
Pekelvlees voor

Voor het nieuwe jaar

95 et.
ƒ 0,98
ƒ 0,75
95 et,
85 et.

kantoorbenodigdheden
Kas-crediteuren en debiteuren- boeken.
• AGENDA'S.
-, ^
Opbergmappen - Registers - Ordners enz.
Boek- en Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek

KOPER-KOREMAN
Tolweg 18 - Telef. 4321 - Zandvoort
Dinsdags gesloten.

VOOR OUDEJAARSAVOND:

„BROKMEIER" A° 1896
Dé speciaalzaak In wtfnen en gedUtllleerd

Vraagt naar onze speciale wUnaaubledlngen!

WIJNHANDEL - SLIJTERIJ

HEEMSTEDE / AERDENHOUT
Zandvoortselaan 167 - TeL 40270
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Er zijn zo van die gebeurtenissen in een mensenleven, die je altijd, of
althans heel lang bijblijven. Voorvallen, die schokken of aangrijpen, onverwachte mededelingen, of
soms- ook toespraken of
gedeelten daaruit, zo maar
midden in je ziel gesmeten
en waaraan je telkens opnieuw wordt herinnerd.
Zo blijft mij onder méér
maar steeds bij de korte
toespraak, die onze burgemeester hield in npyem-'
ber j.l. in zijn sluitingswoord van de begroetingsavond van nieuwe inwoners. Het was 'een heel
eenvoudig woord en de
burgemeester zal er stellig
niet op uit geweest zijn
stemming op te roepen,
maar het was een woord
dat zo regelrecht ging vau
hart tot hart, dat het mij
steeds bijblijft.
De burgemeester wees er
in dat slotwoord op, hoe
bevoorrecht de inwoners
van Zandvoort zijn, dat zij
mogen leven aan de zee.
De zee, als symbool van
de eeuwigheid, van de
oneindigheid, de zee, die
kracht schenkt en vernieuwing. „Een wandeling
langs de zee", zei de burgemeester, „kan van weldadige invloed zijn op ons
zieleleven. Zet U eens
neer op een bank langs de
Boulevard, keer Uw rug
toe aan hot rumoer en.-da
drukte achter U en ver- .<• •
diep U in het wonder, dat de zee is. Wat zouden we dan klagen? Maar
Altijd anders, altijd van een indruk- op Oudejaarsavond komen we toch
a'.tijd nog wel even tot bezinning als
wekkcndo schoonheid en verhoven
grootsheid Dan vergeet ge alles om ' we een terugblik werpen op hetgeen
U heen. Uw zorgon, Uw moeilijk- weer voorbij ging. En we vinden
heden, want dan wordt ge als 't dan ook nog wel even "tijd om daarware één met dat grote wonder dat voor te dankön. Op Oudejaarsavond
zijn de kerken immers propvol!
God ons schenkt in de zee".
Daar kwam in het kort dit hart- 'Gelukkig maar, dat dit althans op
verwarmend woord op neer en als Oudejaarsavond nog altijd het geik mij zet, om een kort artiksl voor val is.
En op deze Oudejaarsavond denken
U te schrijven op de "drempel van
oud naar nieuw, dan sta ik opnieuw we ook nog even terug aan hen
stil bij dit machtige wonder van-de die ons dit jaar ontvielen. Het wazee. Sinds mensenheugenis ' dezelfde ren er weer heel veel en daaronder
in haar bruisend geweld, haar on- waren er wier verscheiden we allcrvoorstelbare kracht, . haar lieflijk minst verwacht hadden. De aard
van mijn beroep brengt mee, dat ik
gekabbel' en vredige stilheid.'
Wij mensen in Zandvoort zijn meerdere malen een gang naar cns
mensen van deze zee. Wij houden kerkhof moet maken, om U verslag
ervan. Dat hebben we altijd gedaan, ' te brengen van hetgeen zich daar
dat zullen we altijd blijven doen, opnieuw rondom de bijzetting van
generatie na generatie. Want onze een dierbare dode afspeelde.
' zee blijft dezelfde, van jaar op jaar.
Telkens opnieuw, tref t mij .daarbij
Jaren kwanïen en' jaren gingen, de vergankelijkheid vari dit leven.
maar de zee bleef. Zij schonk ons Ik lees het op de ontelbare grafveel, zij ontnam ons veel, want wat zerken, waarop zovele bekende (en
is er grilliger dan de zee? Mis- minder bekende) namen voorschien juist wel daarom zijn we er komen. De jaren schuiven als 't
zo aan. gehecht. Is er in ons leven ware weer opnieuw langs U heen
niet veel van de zee? Onstuimig, bij die gang naar het nieuwe graf.
wild, verraderlijk, lieflijkheid, vre- En telkens weer vraag ik mij af:
digheid, heftigheid, onberekenbaar? „Wie zal de volgende zijn om wiens
Het is zo maar een, oudejaars- of wier graf we weer tezamen
overpeinzing, die mij van 't hart komen?" En steeds opnieuw blijkt
moet. Ook het achter ons liggende het iemand te zijn van wie we de
jaar had in vele opzichten weer dood allerminst verwacht hadden.
Grillig en onberekenbaar als onze
veel symboliek- met "*onze- 'zee. Het
was over het algemeen'•'ee'n vredig zee is ons leven. En het is goed, dat
jaar en een tevreden, stemmend jaar. we ons daarop deze Oudejaarsavond
Wij zijn in"'Zandvoôrt~niet zo' gauw eens even bezinnen. Ons jachtende,
tevreden.. Wg^leven elk^jaar op- jagende leven heeft rustpunten
nieuw in hoop" "erf 'verwachting en nodig. Een der meest gewaardeerde
die hoop en" "verwachting gaan dan, rustpunten in het leven van ieder— doorgewinterde materialisten als een is zeker deze Oudejaarsavond,
we zijn — steeds opnieuw uit naar elk jaar weer!
een goed-seizoen. Welnu, het seizoen - Want achter dit Oudejaar staat
was dit jaar goed. Zeer goed zelfs! liet nieuwe! We weten, dat Ouds-

"

WETENSWAARDIGHEDEN UIT VROEGER EEUWEN

(Vervolg)

juarsavond het einde niet is. En als
de klok straks voor 't laatst in dit
jaar twaalf uren slaat, dan weten
we, dat we staan-aan een nieuw
begin. En dat bezielt ons reeds
direct met nieuwe moed en nieuwe'
energie. Dank zij Oudejaarsavond
durven we het'-nieuwe jaar wear
aan. God schonk ons in Zijn allesomvattende wijsheid in de Oudej aarsavond een instrument van grote
waarde en grote kracht. Laat ons
dat bedenken op deze Oudejaarsavond van 1964. K
Het oude ging; het nieuwe komt1
En ik denk aan^het slot van het
prachtige gedicht, van Albert Verwey: „Rouw om'ihet jaar":
Ik hoor op mijn drempel
gelach en gevlei
't Is 't nieuwe jaar
en de blijde mei.
Wenkt het met bloemen
naderbij De koude maand schuilt
weg aan de wand
't Nieuwjaar gaat haar voorbij!
Van harte wens ik U allen een
Oudejaarsavond vol bezinning en
een gezegend Nieuwjaar.
K.
LUCIFER-AKTIE

Het G.L.G., dat' opkomt voor de
belangen van het gehandicapte
kind, organiseert momenteel een
lucifer-aktie. Deze lucifers kosten
35 cent per pak; bij aankoop van
twee pakken een speldje cadeau
Door aankoop van een of meer
pakken kunt ook U een steentje
bijdragen om meer vreugde in het
leven van gehandicapte kinderen te
brengen. U kunt zich daartoe in
verbinding stellen met mevr. Geidermans, Vondellaan 47zw., tel.4260.

De rijksten van het dorp waren
bereid al hun hebben en houden af
te staan voor 500 Rijnse guldens.
Dit waren slechts 3 personen. De
rest van de bevolking was zo arm,
dat zij dikwijls om brood moest
bedelen. Er waren 10 pinken en 2
haringschepcn, doch de reders van
de laatste 2 grote vaartuigen woonden in Haarlem. Aan land bezaten
zij slechts 2 krochten samen 6 Morgen groot en een krocht van de
kerk groot l Morgen. De huur van
l Morgen bedroeg 30 stuivers en de
waarde 50 gulden.
Een huis in de Kerkstraat werd
enige jaren later voor ƒ 50, verkocht
Uit andere bronnen weten we, dat
het dorp in 1508 door hevige stormen geteisterd werd, terwijl in 1509
opnieuw de pest woedde.
Veertig gulden bedroeg in dat
jaar de aanslag van Zandvoort.
De weinige landbouw die hier
uitgeoefend werd, werd zeer belemmerd door het voortdurende verstuiven der duinen, en ook door de
aanwezigheid van verschillende
soorten wild. Men hoorde daarover
telkens klachten.
„Dat zij groote schade lijden van
de wilde beesten, herten en de hinden, want zij moeten hun land bewaken, alle nachts van 't begin van
den Meimaand tot den oogst toe.,,
Aardappelen werden niet geteeld
vóór omstreeks 1845; eerst toen
werd de teelt lonend, doordat in
ons land op zwaardere gronden de
aardappelziekte uitbrak.
Zandvoort behoorde tot de heerlij kheid Brederode. Reeds in 1473 is
er sprake van: „de gronden enz.
gelegen ten westen en zuiden van de
Zijlweg tot Santvoort toe"
De macht van de ambachtshcer
was zeer groot. Wilde iemand in
Zandvoort een winkel houden of een
ambacht uitoefenen, dan moest toestemming gevraagd worden. Ook
over het geestelijk welzijn van zijn

volk waakte hij en vaardigde o.a.
een keur uit, waarbij het vloeken
en het werken op zondag strafbaar gesteld werden.
Ten tijde van de beeldenstormers
zond van Brederode het volgende
schrijven aan zijn gemeenten:
„Wij Henarick heer tot Brederode
enz. doen te weten: dat wij expresse
last, commissie en de bevel gegeven
hebben aan onzen baljuw en de
rentmeester Willcm van Zonnenberch omme in bescherming te nemen, die kercken in onze heerlijkheden gelegen als Velzen, Sandvoort
enz. ende overmits de tumulte tusschen die religie, alle gewaden, zilveren, gouden ende andere reliquicn bij inventaris in zijne handen te
nemen, dezelve te bewaren, of in
onze handen te leveren, opdat dezelve door niemand geroofd worden
en in toekomende tijden teruggegeven mogen worden."
Toch schijnen de Zandvoorters
voor een groot gedeelte van de kerk
afvallig geworden te zijn en werd
de kerk omstreeks 1573 door de
Spanjaarden vernield. Later is de
toren, die tevens als zeebaken dienst
deed, weer opgebouwd (1618).
De,Katholieken werden toen door
paters uit Haarlem bezocht. In een
oud boekje leest men:
„M. C. Hus van de paters Jesuiten, bediende zijn offitie seer ghetrou, met een groote liefde, was bovenmate troostich ende behulpsaem
tot den armen, pijn selver nacht
noch dach spacrende. Geen vuile
noch vierighe siekten ontsiende, niet
alleen in de stadt, maer ook daer
buyten onder die arme zeelieden te
Zandvoort. Als 't regende ende tempeest waer, dat sy niet en costen ter
zee vaeren, dan trok hij daer nae
toe, daer comende druipende van 't
water ende bevende van coude, om
aldaer die menschen mede te deelen
't Goddelicke woort."
K.

R.K. MIDDENSTANDSVERENIGING

,De Hanze9

wenst ereleden, leden en begunstigers
EEN ZALIG NIEUWJAAR

ZANDVOORTSE BEJAARDEN
HADDEN 'N LEUKE MIDDAG

De directeur van het Badhotcl, de
heer J J. Pas had dinsdagmiddag
j.l. de Zandvoortse bejaarden uitgenodigd voor een amusementsmiddag in het hotel. De organisatie vau
deze bijeenkomst was in handen
gesteld van het comité „Ouden van
dagen Zandvoort." In het restaurant
hadden zich omstreeks half drie
ruim tweehonderd Zandvoortse bejaardcn verzameld, die op hartelijke
wijze door de heer Pas werden toegesproken.
Spreker verklaarde o.m. zeer verheugd te zijn deze middag de Zandvoortse bejaarden te kunnen bieden.
Een jaar geleden ging volgens de
heer Pas in Zandvoort nog al eens
het praatje rond dat deze het in het
Badhotel nooit zou rooien. Spreker
meende thans te kunnen vaststellen
te hebben bewezen, dat hij het
reeds gerooid had en wenste de
aanwezigen tenslotte een prettige
middag. De voorzitter van het bejaardencomité, de heer H. Hildering
dankte de heer Pas voor dit gebaar
jegens de bejaarden in Zandvoort,
dat door hen op zeer hoge prijs
werd gesteld.
Naast verscheidene traktaties en
piano-spel van de huis-pianist Wim
Landman, werd de middag verder
doorgebracht met het spelen van
het Bingo-spel, het moderne kienspel, dat voor allen een geheel
nieuwe attraktie betekende en waaraan men zich enthousiast wijdde
om een van de vele fraaie prijzen
te winnen. Om drie uur arriveerden
tot aller verrasssing Zandvoorts
burgemeester, Mr. H. M. van Fenema met echtgenote, die met een
spontaan applaus werden begroet
en vervolgens ongedwongen aan de
feestvreugde deelnamen.
Om ruim vijf uur kwam het einde
van deze kostelijke middag, waarmee de directie van het Badholel
de Zandvoortse bejaarden wel zeer
aan zich heeft verplicht.
K.

BOEIEND KERSTCONCEÏIT DOOR
ZANDVOORXS MUZIEKKAPEL

In de Gereformeerde kerk aan de
Julianaweg heeft Zandvoorts Muziekliapel, onder leiding van de
directeur, de heer Juc. Wildschut,
voor een betrekkelijk gering aantal
bezoekers, woensdagavond 23 dec.
j.l. het jaarlijkse traditionele kerstconcert gegeven.
De wegblijvers hebben ongelijk
gehad, want er werd deze avond
door de kapel op bijzonder muzikale
wijze gemusiceerd. De koraalmuziek, waaruit het programma
hoofdzakelijk bestond, blijkt nog
steeds de Zandvoortse muzikanten
zeer goed te liggen. In de kerk met
zijn mooie akoestiek kwam de gedragen klank van het orkest prachtig tot haar recht. Bijzonder kwam
dit tot uitdrukking in het „Ambrosion" van E. Gebhardt, waarin het
fraaie samenspel boeiend was, maar
bovenal in de stemmig vertolkte
Kerstfantasie, in een arrangement
van de directeur, waarin de sonore
toon van de middenpartijen zeer
opviel.
Met het vertolken van een achttal
bekende Kerstliederen, waarbij de
toehoorders meezongen, werd dit
bijzonder geslaagde concert beslolen, dat onder meer werd bijgewoond door burgemeester Mr. H.M.
van Fenema en diens echtgenote,
de gemeentesecretaris, de heer W.M.
B. Bosman, eveneens met zijn echtgenote en wethouder J. L. C. Lindeman.
DOKTERSDIENST

Inlichtingen over de weekenddiensten worden verstrekt via het
telefoonnummer van de huisarts.
(Dokter van Es 2058, Flieringa 2181,
Drenth 3355, Mol/Robbers 2813,
Zwerver 2499).
DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag: Zuster E. Reitsma, Van Lennepweg 42, telefoon 2382.
Zondag 3 januari: Zuster S. M. de
Wilde, Zeestraat 67, telefoon 2720.
VERLOSKUNDIGE

OUDEJAARSAVOND BIJ

Cliché welwillend beschikbaar gesteld door de heer George Kiefer,
. eigenaar van Kiefer's restaurant aan de Zuidboulevard.

N.Z.H.:

Geen bussen na 21.00 uur!
Zoals reeds vele jaren gebruikelijk
is zullen op Oudejaarsavond, donderdag 31 december, op alle N.Z.H.lijnen, zowel de interlokale als de
stadslij nen in Haarlem en Leiden,
geen bussen rijden.
De diensten die tot en met 21.00
uur van de beginpunten vertrekken,
zullen volledig worden uitgevoerd.
Dit geldt eveneens voor de N.S.busdienst Amsterdam-Den Haag.
De laatste bussen van 1964 op
deze lijn vertrekken om 20.45 uur
van Amsterdam Musschenbroekstr.
en om 21.00 uur van Den Haag-De
Savornin Lohmanlaan.

Oudejaarsavond, Nieuwjaarsdag
en zondag: Mejuffrouw G. Bokma,
Sophiaweg 3, telefoon 2816.
DIERENARTS

Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag: Dr. J. Baljet, Kenaupark 13,
Haarlem, Telefoon 02500 - 14524.
Zondag-3 januari: J. Westerman,
Hartenlustlaan 7, Bloemendaal, tel.
02500 - 51555.
APOTHEKEN

Van zaterdag 2 t.m. vrijdag 8 jan.
na 6.30 uur 's avonds, avond-nachtdienst van 18.30-8 uur en zondagdienst: 'de Zeestraat-apotheek, Zeestraat 71, telefoon 3073. Echter uitsluitend voor recepten-spoedgevallen. De diensten wisselen 's zaterdagsavonds om 6.30 uur.

Het seizoen 1964
Naar gegevens verstrekt
door het Gemeentebestuur.
De badplaats Zandvobrt kan thans
aan de hand van concrete gegevens
de balans opmaken over het zomerseizoen 1964 en dit seizoen, afgewogen naar de uitkomsten van
andere jaren, klassificeren.
Hierbij wordt niet in de eerste
plaats gedacht aan een waardering
in materiële zin, hoewel het verband tussen de mate waarin een
seizoen geslaagd mag heten en de
profijten daarvan voor de gemeenschap, onmiskenbaar is.
Maar, met de inkomsten uit
recreatiebronnen, voor zover die
kunnen worden gepeild — men
denke hierbij b.v. aan de opbrengsten van gemeentelijke kampecrterreinen, die een graadmeter kunnen zy'n — is nog niet alles gezegd
over het geslaagd zijn van een
seizoen in zijn totaliteit.
Daarbij spelen meer factoren een
rol en sommige daarvan laten zich
slechts naar subjectieve maatstaven
beoordelen.
Daar echter waar het aankomt op
feitelijkheden, staan de gemeente
Zandvoort over een aantal jaren
vele gegevens ter beschikking; gegevens over de omvang van het
strandbezoek, het recreatieverkeer,
het aantal badgasten, hun herkomst
en de verblijfsduur, etc.
Het weer. De mate van het bezoek
is wel de belangrijkste barometer
voor de welvaart van Zandvoort en
hierbij is het weer een der voornaamste factoren. Goed weer betekent goed bezoek. Welnu, dat, was
in 1964 wel in orde, hoewel volgens
de weerdeskundigen slechts sprake
was van een normale zomer.
Inzonderheid de maand augustus,
anders nog wel eens kwetsbaar door
overvloedige regen, gaf constant
goed weer en ook mei (vaak te
koud) was, dit jaar, vooral op de
zon- en feestdagen, 7 in getal, fraai.
Het strandbezoek. Aan de termen
zeer druk, druk, tamelijk druk, etc.
kunnen bepaalde waarden worden
toegekend. Zeer druk betekent op
de zondag b.v. 100.000 strandbezoekers, op werkdagen 40.000 a 50.000,
een tamelijk drukke zondag is gewaardeerd op 40.000 strandbezoekers, een tamelijk drukke werkdag
op 20.000 etc.
Gerekend naar deze maatstaven
zou het strandbezoek in 1964 in de
vier seizoenmaanden ongeveer drie
miljoen mensen hebben bedragen.
Men vergete niet dat Zandvoort
reeds één miljoen overnachtingen
boekt van badgasten, de potentiële
strandbezoekers, en dat de eigen
bevolking tienduizenden strandbezoeken voor haar rekening neemt.
Voorts kan worden berekend, dat
voor ongeveer 700.000 personen
kaartjes zijn gekocht voor stoelen
op het strand. Het aantal bezoekers
dat niet van een (betaalde) stoel gebruik maakte mag zeker op het
drievoudige daarvan worden gesteld
4 x 700.000 = 2.800.000,
Onze prognose van 3 miljoen aan
de hand van de dagelijkse peiling
van de bezetting van het strand mag
derhalve verantwoord worden geacht. Onderscheid dient dus te
worden gemaakt tussen het strandbezoek van hier logerenden (plus de
eigen bevolking) en dat van de van
elders komende dagbezoekers.
De intensiteit van het verkeer.
Naar de omvang van het dagbezoek zijn sinds 1959 uitgebreide
onderzoekingen gedaan; er zijn verschillende verkeerstellingen gehouden en in 1964 hebben automatische
tellers gedurende de periode l april30' september het gemotoriseerde
verkeer op de Zandvoortselaan en
de Bloemendaalse Zeeweg geregistreerd. Hieruit blijkt dat in de
maanden mei tot en met augustus
gemiddeld 15.000 voertuigen langs
de Zandvoortselaan gingen, 7500
richting zee, 7500 richting Haarlem.
Over de Boulevard vanaf de Zeeweg kwamen er gemiddeld per dag
ook nog ± 4500 voertuigen Zandvoort binnen. Dat is 12.000 binnenkomende voertuigen per dag (etmaal), 80% meer dan in 1958.
Sinds dat jaar nam het' verkeer
over de Zandvoortselaan n.l. met
84% toe en op de Boulevard met
70%.
Van 1958 tot 1961 was een toename van het gemotoriseerde verkeer te zien van 8% per jaar, van
1961 tot 1964 van 14,0% per jaar.
Men realisere zich dat het hier gaat
om bijna l>/j miljoen in Zandvoort
binnenkomende voertuigen in vier
seizoenmaanden. 123 dagen met een
daggemiddelde van 12.000, is totaal
1.476.000; in werkelijkheid werden
1.446.000 voertuigen als binnenkomend 'geteld, t.w.:
mei
368.887
juni
311.230
juli
371.985
aug.
393.919
Een zelfde aantal reed Zandvoort
uit. De totale wegbelasting was in
genoemde maanden bijna drie miljoen voertuigen.
Onder voertuigen worden verstaan automobielen, ook vrachtauto's en autobussen, en motorfietsen of scooters.
Het percentage automobielen op
het totaal gemotoriseerde verkeer
moet wegens vermindering van het
aantal motorfietsen en scooters

thans op 90 worden gesteld. In 1958
was dat nog 81,75, in 1961 85.
Ook in de maand augustus 1963 is
het gemotoriseerde verkeer op de
Zandvoortselaan automatisch geteld.
Het maandtotaal was toen 393.903 of
196.951 binnenkomende voertuigen.
Dat is ten opzichte van 1961 een
stijging van 11% (in 2 jaar). De stijging in 1964 t.o.v. 1963 12,3% (in één
jaar).
Recreatieverkeer. Wij vermeldden
reeds dat het daggemiddelde van
het binnenkomende verkeer over de
vier seizoenmaanden 12.000 voertuigen bedroeg, n.l. 7500| over de
Zandvoortselaan en 4500 over de
Boulevard; verhouding 61i/«:37i/»%.
Ter vergelijking diene dat het
daggemiddelde van het binnenkomende verkeer in de laatste weken van november 1964 ±3500 voertuigen bedroeg op de Zandvoortselaan en op de Boulevard ± 1500,
totaal 500». Dit betekent dat in het
seizoen per dag 7000 voertuigen
extra binnenkomen, die tot het
recreatieverkeer moeten worden gerekend. 123 dagen x 7000 = 861.000,
waarvan 90 % automobielen
=
775.000. Anders gezegd, 58% van het
totale gemotoriseerde verkeer in het
seizoen is recreatieverkee.
Daarnaast worden nog bezoekers
aangevoerd per bromfiets, per rijwiel en met trein en bus. Gemiddeld omvat dit, afhankelijk van het
weer en het tijdstip in het seizoen
35-45% van het totaal aantal aangevoerde personen. Ergo 55-65% per
auto, toeringcar of motorifets. De
openbare vervoermiddelen nemen
meestal ± 80% voor hun rekening.
Bij een telling in 1955 werd 33%
der bezoekers aangevoerd per (luxe)
automobiel, 21% per bromfiets of
rijwiel, 18% met de tram en 17%
met de trein.
Op gewone drukke zondagen is
een groot percentage (35 a 40J van
de binnengekomen voertuigen weer
vertrokken vóór de parkeertop van
de dag is bereikt. In 1964 zijn n.i.
een drietal tellingen verricht van
het aantal 's nachts op de openbare
weg geparkeerde automobielen in
Zandvoort en het aantal des middags om 3 uur. aanwezige.
De uitkomsten waren als volgt:
(tussen haakjes het aantal buitenla'ndse auto's)
7 uur
15 uur
vrijdag 17 juli 1964
2133 (939)
3510 (1143)
zondag 19 juli 1964
3332 (1582)
6002 (2200)
zondag 16 aug. 1964
2985 (1533)
6478 (2706)
De tellingen hebben geleerd dat de
's nachts geparkeerde auto's zich
op de dag in sterke mate in de
gemeente verplaatsen, 's Nachts een
spreiding over de gehele gemeente,
op de dag een verplaatsing naar de
meest dicht bij zee gelegen parkeerruimte.
Ook in de niet-seizoentijd zijn in
Zandvoort des nachts nog veel auto's
op straat geparkeerd. Op donderdag
29 november 1964 waren dat er
's morgens om 7 uur 764; op zondag
29 november 1964 zelfs 829. Uitgaande van dit laatste cijfer zouden
op 19 juli dus 2500 auto's van hier
logerende gasten aanwezig zijn geweest.
De zaterdag wordt drukker.
De vrije zaterdag heeft de totaaluitkomsten van het bezoek de laatste jaren vrij sterk beïnvloed. In
1958 bedroeg het zaterdagverkeer
op de Zandvoortselaan over de
maanden mei tot en met augustus
56,3% van het zondagsverkeer. In
1961 was dit percentage over genoemde periode 70,4% en in 1964
zelfs 85,6%. In verhouding tot 1958
dus een toename van 30,%.
Enkele zaterdagen in juni 1964
was het zelfs drukker dan de daarop volgende zondag; hier speelde
uiteraard het weer een rol. Toch
dient te worden opgemerkt dat het
gemotoriseerde verkeer op zondagen
ook bij minder goed strandweer
zeer intensief is. De automobilist
trekt er dus onder alle weersomstandigheden op uit. Dat bewees
trouwens de stormzondag 13 december j.l., toen b.v. over de Zandvoortselaan 6500 voertuigen binnenkwamen. Het drukker worden van
de zaterdag geeft bovendien dubbele winst. Aangezien er procentueel minder werkverkeer is dan in
1958 is het percentage recreatieverkeer op de zaterdag hoger geworden.
Bö feest of party,
LEFFERTS dranken erbtf!
Telef. 2254
Telef. 2150
Wanneer we al het vorenstaande
nog eens overzien, de gunstige
weersomstandigheden, de grote toename van het recreatieverkeer, het
drukke strandbezoek en het gunstige beeld dat het seizoen 1964 in
het algemeen heeft opgeroepen, dan
mogen we stellig spreken van een
top-seizoen van de eerste orde.
Ook de reeds bekend zijnde cyfers van het aantal overnachtingen
van badgasten naar de verschillende
logiesvormen wijzen op een flinke
toename sinds 1963. In het algemeen
liggen de cqfers ongeveer 10 "lo
hoger, maar onze indruk is toch wel
dat de toename van het dagbezock
het meest heeft bijgedragen tot het
suocei van 1964.

De Heer en Mevrouw V- Bhee-Drost
geven U met grote blijdschap -kennis van de geboorte van hun dochter

Afwasbaar en toch goede sier,
geeft plastic behang Balacuir!

J. van den Bos

WILHELMINA BERNARDINA
ERNA
en zoon
FEDERICO FREDDY
Zandvoort, 27 december 1964
Kerkstraat 2e.

woninginichting
Bilderdjjkstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

GODSDIENSTOEFENINGEN *
GEEEFORMEERDE KERK
B8 feestklanken:
Donderdag 31 december, 20 uur:
LEFFERTS DRANKEN
Ds. P. J. O. de Bruijne.
Telef. 2254
Telef. 2150
Oudejaarsdienst.
Zondag! 3 januari, 9.30 en 19,uur:
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Ds. P. J. O. de Bruijne.
(Heilig Avondmaal).
Programma, zaterdag 2 januari 1965:
Zandv.m.-Vlug en Vaard. 14.30 u.
HERVORMDE KERK
Adspiranten:
Dienst in de Gereformeerde Kerk
14. E.D.O. b - Zandvoortm. b 14 u.
aan de Julianaweg.
36. Vogelenzang a - Zandv.m. c 14 u
Donderdag 31 december, 19 uur:
49. H.F.C. e --Zandvju. d
14u
Ds. C. de Ru. Oudejaarsdienst.
65. H.F.C, h - Zandv-m. f
14 u.
Collecte voor de gehele kerk.
Programma zondag 3 januari 1965:
Zondag 3 januari, 11 uur:
D.E.M. - Zandvoortm.
14.30 u.
Ds. F. L. van Duijkeren, pred. te
Zandv.m.2 - R.K.A.F.C.2 14.30 u.
AmsterdamW.
10. Ripperda 4 - Zandv.m. 4. 9.45 u
Zondag
3
januari,
10.30 uur jeugd45. VI.Vogels 5 - Zandv.m. 7 12.30 u.
kapel. Spr. dhr. G. J. Huijgen.
67. Zandv.m. 9 - N.A.S. 5 12.30 u.
NED. PROTESTANTEN BOND
73. T.Z.B. 6 - Zandv.m. 10
12 u.
Brugstraat 15
Interr. junioren:
Donderdag 31 december, 19 uur: Zandv.m. - R.K.AF.C. 14.30 u.
Ds. C. Meijer, Ned. Herv., AmJunioren:
• sterdam. Oudejaarsdienst.
87. E.D.O. b - Zandvoortm. c 12 u.
Zondag 3 januari, 10.30 uur:
93. Zandv.m. d - Schoten b 9.45 u.
Ds. N. Padt, Ned. Herv., Lunteren.
lOO.Zandv.m. e - E.D.O. e
9.45 u.
De opstellingen, zoals vorige week
PAROCHIE H. AGATHA
gepubliceerd in „De ZandvoortH.H. Missen op zondag 7.30, 9 uur
meeuw", blijven van kracht.
(Hoogmis) en 11 uur. Te 19.30 uur
avonddienst. In de week H.H. Mis„OEFENING STAALT SPIEREN"
sen te 7.30 en 9 uur.
Aan de gymnastiek-kampioenschapBij kerk Linnaeusstxaat, Zandvoort
pen van de Kennemer Turnkring,
Noord: H.H. Missen om 8.30 en 11 u.
die op zaterdag 16 januari a.s. in In de week om 8 uur.
de sporthal te Heemskerk plaatsNED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
vinden, zal door vier dames van
Maandag a.s. aanvang 3 uur • n.m.
O.S.S. worden deelgenomen.
samenkomst in „Pniël", Zuiderstr. 3.
De vaardigheidsproeven van het
Spr. H. Veldkamp.
K.N.G.V. zullen op 12 en 13 februari
a.s. in de Wilhelminaschool aan de
JEHOVAH's GETUIGEN "
O.S.S.-jeugd worden afgenomen,
Maandag 20-21 uur Gemeenschappeonder toezicht van ^en nog nader
lijke bijbelstudie. Zondag 9 uur:
Korte ochtenddienst, beide op adres
aan te wijzen boridsofficial.
Willem Draijerstraat 5.
- •
Op 7 febrari a.s...zullen voor Nrd.
Holland en Utrecht in Haarlem de
vóór-wedstrijden van de NederBURGERLIJKE STAND
landse meisjeskampioenschappen geGeboren: Mattheus Jacobus, zoon
houden worden. De vijf best gevan G. J. M. Balk en M. J. Warplaatsten uit elk rayon, zullen aan
merdam. Enrico, zoon van F. J.
de halve eindstrijden in maart,
Koper en P. Paap.
eveneens in Haarlem, mogen deelGehuwd: T. van Dam en A. G.
nemen.
Heimens.
Afd. volleybal: De enthousiaste
Overleden: Evertje de Weijer, 82 jr.,
jongens-afdeling heeft het jaar 1964
geh. gew. met C. Verhoef.
besloten met deelname van. twee
Overleden buiten de gemeente:
ploegen aan het D.S.S. jeugdtoernooi
Jozina Horeman, 28 jaar.
op dinsdag 29 december j.l.
VOOR HEN DIE-DAMMEN
Deze opgave is weer wat moeilijker,
maar als U diti probleem tot een
goed einde hebt' gebracht, geeft het
U toch weer voldoening .
No. 4:

Wit speelt en wint.

T

«del«k a^. »Uyt den Bosch",
Spanjaardslaan, Haarlem,

RAADSVERGADERING
De eerstvolgende openbare vergadering van de gemeenteraad van
Zandvoort is vastgesteld op dinsdag
26 januari, des avonds te acht uur.
Z.S.V. „ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Handbal
Uitslagen zaalhandbal 27 dec.:
Hr. sen.: Rapiditas 3 - Z.M. 2 11-8
Z.M. 3 - Concordia 3
27-6
Dames sen.: Bunkert 3 - Z.M. 3-2
Dames jun.: Z.M. l - A.D.O. l 1-5
Programma zaalhandbal 2 januari:
Meisjes: Z.M. l -.Concordia
16u.
Umond 3 - Zandv.m. 2 16.30 u.
Jongens: Concordia l - Z.M. 17.30 u.
Programma zaalhandbal 3 januari:
Hr. sen.: Z.M. l - Umond 2 12 u.
Dames sen.: Z.M. - F.Speed 2 11.30 u.
Dames jun.: Z.M.2-Blink. 3 10.30 u.
Hr. jun.: Bunkert - Z.M.
11 u.

Op 8 januari 1965 hopen D.V
onze lieve ouders en grootouders
-CHR. A. ALDERS
F. ALDERS-BEEKHUIS
de dag te gedenken waarop'
zij vóór 40 jaar in het huwelijk traden.
net_nuHun dankbare kinderen:
Haarlem:
D. M. J. J. PiantingaAldors

C. Planting*
Fred

Ed
Christa
Gelegenheid' tot feliciteren
8 januari 1965 thuis ™ M E S
5 uur, A. J. v.d. Moolenstr. U,
Zandvoort.

Heden overleed onze lieve
Moeder ea^Grootmoeder
-„-"" ' Mevrouw
E. VERHOEF-DIJ WEIJER
in dé ouderdom van 82 jaar.
•
",

J

- G. j. verhoef
-"-J. ten Have.

Depot:
HOTEL

»DE SCHELP»
Tel. 4781

Taunus, 1084
rive yourself V.w. en Slincm
Reparatie Inrichting
van .kunstgebitten

Geopend v^ fl.1T uur
„• • Zaterdag van 8_la uue
HOGKWEO 38 .

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar)

WIJ VERHÜBBN: Bedd
Ledikanten, Dekeng( Tafel»,
Stoelen, Glaswerk, Porcelein
enz. voor elke gelegenheid!
DORPSPLEIN 2

Fa. GANSNER & Co.
SMEDERIJ EN TOONZAAL
Sshtlponplein 12 - Grote Kroilit atm.
Telef. 5088 «n 2518
" ""

olie-, kolen- en
gashaarden
BOCAL-BECKERS - DAVONETTB . JAN «
K. M. JAARSMA - HOENSON _ ETNA M!
GASFORNI7IZEV EN KOOKTOESTELLBN
Etna, Homann, Dordrecht, Ataq, Küppwbusoh

WIJ GEVEN WERKELIJK
DE HOOGSTE WAARDE!
Lompen 30 et; kranten 8 et.; plat.

i ,

is er een bijzonder goed
adres: Het ónze! Wij komen
snel. En wij laten alleen
warmte achter. Veel warmte! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de haardolie die schoner, zuiniger
en reukloos brandt»

10 et.; bedvulllng 7 et; bedveren 25 et alles oer
kg. Herenschoenen 25 et.; kinderschoe'nen is at
per paar. Verder Metalen: RoocJkoner 2 in etgeelkoper 140 et.; aluminium 80 et •
'
lood en zink 70 et. per kg
"
Oude geysers van f 5,- tot / 15 ' -„ ^„k
Zaterdags tot l uur geopend
\vy ztfn elke dinsdag In Zandvoortl

Gebr.
de Jong v.h. E.Klok
Bakenesscrgracbt 93 - Tel. 02500 . uztn (Ml
geen gehoor Zandvoort: 3763)
. Haarlem
Zaterdag 2 januari.,1965 gesloten.

Esso Olie- en Gashandel

Fa.A. KERKIVlAN&Zn
Van Lennepweg 5, Tel. 3576
ZANDVOORT

Adverteert
in dit blad

