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Adverteren; op aaavmfrfr . /REgA^TtE EN ADVMNISTRATIË KERKSTRAAT 28^ -'yëfatft^dordelljk voor de inhoud A.

Aan de Kêddctïe ' ''/'"'"' ''-"'24 'Mei 1.945 bach even n^ar voren te bre/ngefi,; l ij tóch
verzorgde-eens wat mede tö,tr;h'^t' |iefste beder „Nieuwe Zandvoortse Courant."
hoort wat een mens bezit,; ^jjfie ".kinderen
DUS thans een „fsfièuwe Zandvoortse en zij waakte voor de mijné ;: .mgi-: de haar
CnuranV' na als, „jqnge Patriot"
' het leven degelijke, vriendelijke persoonlijkheid op
;
„begonnen. te zijn/
,.,. .
•.
onverbeterlijke wijze. VoQf'jiet.1 -ogenblik
• ; „What'.'s/.in a ;name.",:zegt men in Enge- kan. ik dien kranigen illegalen r vvefker 'die
land ttiaaT toch: vernacht ik, dat de geko- Wim Qertenba'ch' was riiet ÖJjtër huldigen
zen .titel ïets meer -zeg-t. • • Kunnen wij die dan--'door zijn vrouw nret een paar wooropvatôfifi als een be.gfri ;.0P 'journalistiek .ge-r den voor/het voetlicht te brejftgisn. . . ; &•
Ik eindig voor 'heden, •.mïjgëjjjk.zal i
bied van' 'een. nietiw, -een herboren maar boivenal ee.p';- herenigd Zandvoort, .herrezen later de gelegenheid nog; ^jT;':eerA3'
uit dé/, puinhopen,, letterlijk en figuurlijk doen v!a Üw:'.blad onze- bev ! bik|rtg.'i
van '\va|r^erfs..;"was? 'Ook uit dit oogpunt zeggen.'Nieuwe Zandvoortse (*è'ufönt sterkfe!
:
bekeken i heéit
' Ö.^ • .blaö. . reden ' van bestaan . ...... . v. .van Alphen. "'"•''4^:.;.- ..'•:• • .
.
.
Bü'fgemeestef-van Z a n d v o o r t ,
.. :
een viertal couranten. ^crscheiiundia voïlcumen p.ap&jèti<j[ • inttye.t 't3ip$.{j$'bëèl<.i ïean-<ii« ;t-ijd;
,- vèrgö'n.^|j;V.det'djjtttJérking - „elkaar opvra'ten", Hbpieïfllfvrar Uw blad 'de nu meer
dan ooit, gewenste eenheid bevorderen en
•ZANÜVÜORTERS
.. . ...
worden door die
.-•p'Hoewel over het-ilgerneen-'gèen'bewb.n:
deraar :van'' iimgezonélen 'stukken" met de
;
• . .Veroröedelijk heeft; 0;; daar.ü)t; yöortko'rhende lawines, zijnde'( zie
het p u I J K ^ s te zeggen en thans .legaal/; hoofdartikel), moge ik toch langs deze,weg
Hulde vow^tlw als jon-;e patriot" verricht 'öeZandvoortse. bevblkiiig';^.tjQTdank betuiwijze waarop''^^^!] ontvangen
weik. ,De woorden „illegaliteit" 'en „goed gen voorde
v
yadertarKier" worden tegenwoordig veel ge- heeft, .na een door ónze ^beschermers" en
bnu,Htt. Dikwijls hoort men personen, zich-' „handlangers", gedwongen afwezig+iei^vari
zelf •prijzeïk .zoveel illegalen arbeid te heb- twee en «en half jaar. . ,. .
ben verricht. Het lijkt dan veel op het zich; Ik ben tot wederdienst volgaarne bereid.
Zandvoort, 24 Mei 1945.
verschaffen van een alibi. En noemt mevan Alphen,
nigeen zich niet een „goed 'vaderlander",
Burgemeester.
• die in de oorlog niet gesehtoomd heeft
hirf^öehoevende-" landgenoten een .of m.eer
financiële poten uit te trekken?, Vroeger
was het niet bijzonder vleier^ \g&xeten"
te hebben, in de afgelopen oorlog : echter
Vreugde en dankbaarheid.
was dit een bewijs dat men iets ''Voor zijn
land of volk 'gedaan had.
•••'•
Een • golf van ^vreugde is met de
Mijne gedachten gaan .in dit 'verband;
uitvaar iemand
die lang, tergend- lang ge- geallieerde legers over ons land gezeten heeft ;rfiét als sluitstuk de kogel. •> •trokken.
Zelden zal ons voik, dat
Ik bedoel Wim Gertenbach. Te' zijner
toch
om
z'ïrr
nuchterheid bekend staat,
tij,d zal • zijn naam met sobere maar éfjre- j
skende letters hem waardig gegraveerd wor- ; op een dergelijke uitbundige wijze zijn
\4en in een overwinnirigszuil die ook hier
getoond. Blijdschap
•!$\ verrijden. Zandvoort zal zijn doden e- blijdschap hebben
:
ren!
Mijne gedachten gaan ook uit naar 'over ,.c»n,ze: ierug ontvangen .vrijrreid.
h.en, die eens zijn gezin genoemd werden, ,'Maar
naast - .de /blijdschap • is
Vzijh verongelukte vroüvv en kinderen. • Ik
1
acht rn ij volkomen bevoegd Marie Gerten- bij ons allen een gevoel van ^ grote

dankbaarheid. Dankbaar zijn wij de
legers van de bevriende naties, , die
• iönze vrijheid bleven vechten,.en
dankbaar zijn wij.de volken wier zonen vóór ons hun bloed gaven.
• Dankbaar zijn wij onxe. eigen landn, die .te land, ter zee en in de
doorvechten tegen de ons
Dankbaar' zijn we"';; vobral •'• ook de
mannen en- vrouwen, die hier, bihnens-. •
lands OTcfelen. tussen. dë^zJcn'aarr o.ri&.'
eten ,te; goecidbënd'e moffen;, -;^$Sir!jf&,
qndergro'rt^s. '.orga'riiseerden'/^^^'•:
zetten. V'ele'ri'' hunner werden^naar
tont;:èritratie:]|j;^rrm.en. .en -gevangenissen
gësïeü'rd, ;'d^|r^^^.erh|ittëld o! door
de vuufpëlfitoris ^|^ridêii. neèfgeschoten! Zo b^taaldefi^^'n^tó bloed '
onze niet genoeg té''waarderen;, vrij- ,
heid. We^worden -.sti|^!-ais''.i,v$ horen,
on der welke omstan4ig^e'dén' zij; hun
werk- hebben verricht. Hóe zij; hebben gestreden,' daden 'V.an /sabotage
hebben volbracht, wapens hebben gesmokkeld, hun courantjes .rriet de berichten drukten en verspreidden, dat
alles grenst aan het/onmogelijke.
Als we mét dankbaarheid" denken
aan die ondergrondse 1 'strijders, die
voor de vrijheid: van • ons land het leven lieten, gaan de gedachten uit
.naar W. ÖERTENBACH.'èn zijn beide
helpers, die zo'n actief aandeel hadden
in het ondergrondse werk. ;
Zijn .belde/medewerkers ^lj. de Jong
',en -P.-feaap' .werden door- de moffenÉ&ik.:ÏQt
.'langdurige gevangentef
,

"
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••
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•
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Theater „MONOPOLE"
DIR. GEBR. KOPER - STATIONSPLEIN
Telefoon

Wij hopen U zo spoedig
mogelijk weer met de beste
Engelse en Amerikaanse
hoofdfilms en oorlogsjournaals van dienst te kunnen
zijn.
Mededelingen omtrent de openingsvoorstellingen, zullen nader bekend
gemaakt worden.

VOLOP Oranjelimonadesiroop verkrijglfear
(ledige flessen meebrengen)
Wij wachten op aanvoer van gedistilleerd en wijn;
dat kan nog wel even duren, maar
.' .
OOK! NU zorgen wij zo goed mogelijk voor U.

E. H. BROKMEIER, HALTESTR. 50 ZANDVOORT
Ge zult begrijpen, dat voor de oprichting van een monument veel geld
nodig is. Wij weten dat gij allen
bereid zijt om geld voor dit' doel beschikbaar te stellen. De leden van
het comité stellen zich gaarne bereid,
om Uw gaven in ontvangst te nemen.
Velen Uwer hebben gratis een bevrijdingsnummer van „DE KLEINE
PATRIOT" ontvangen. Samenstellers
en medewerkers van het blad, dat in
tijd van honger en verdrukking de
nieuwshonger stilde, doen een beroep
op U, om voor dit gewaardeerde
nummer een bedrag beschikbaar te stellen aan het Gertenbach-comité.
Het comité mocht al een niet onbelangrijk bedrag ontvangen, waarmede
de eerste steen is gelegd. Wij hopen dat alle f inwoners en oud-inwoners van Zandvoort spontaan in hun
beurs willen tasten, om hun ereplicht
te vervullen.
B.

D, Vader Kerkstraat 38
BLOEMIST
SpecialUeit in het opmaken van
Grafkransen en Bruids-Bouquetten

BALAVOND

straf veroordeeld, maar we hopen
Engelse Militairen.
hen nu weer spoedig in ons midden
In het Patronaats-gebouw had op Maandag 21 Mei (2e Pinksterdag) een balavond
te zien.
plaats.
WIM GERTENBACH werd door
Onder de genpdigden bevonden zich
de moffenknechten naar een concenBurgemeester VAN ALPHEN en tal van
tratiekamp gesleurd en daarna voor
andere vooraanstaande persoonlijkheden uit
het vuurpeleton gezet. Dit laatste geZandvoort.
schiedde op 5 Februari 1943. Hij
Tevens waren een groot aantal dames
uitgenodigd, om deze avond bij te wonen.
is gegaan, de weg naar den dood,
Direct na bet spelen van het eerste dansmaar
rechtop en onverschroknummer,
zat de 'Stemming er in en deze
ken. fier. Voor velen is hij een voor
bleef er, tot het laatste „Swing" nummer
beeld geweest en zij hebben zijn werk
achter de rug was.
voortgezet.
In de pauze werden de aanwezigen ontBij enige ingezetenen is de gedachhaald op grote hoeveelheden lekkernijen,
te opgekomen om in hem,de vele KEMP's FRUITHANDEL waaronder heerlijke thee met gebak Dit
was een tractatie op zich zelf, want deze
vrijheidsstrijders die door beulshanden
KERKSTRAAT 35
vielen, te eren, door het oprichten van Handel in Binnen en Buitenlandse vrachten« genoemde heerlijkheden waren samengesteld
beste ingrediënten..
een monument in onze gemeente, Groenten en vruchten in blik ca flacon uitDedemuziek
werd verzorgd door een aanwaardoor de naam van W. Gerten- Speciaal adres:
tal Engelse soldaten, aangevuld met enige
Voor liet opmaken van fruitmanden
bach voor altijd in ons midden zal
Hollandse gitaristen. Zij wisten de aanblijven voort bestaan.
wezigen op uitnemend geslaagde nummers
te onthalen.
De Burgemeester verklaarde zich onOp het eind van de avond sprak de Heer
middellijk bereid om als ere-voorzitter
Van IJzendoorn enige woorden en bracht
zijn medewerking aan het gevormde
dank uit aan allen, die deze avond hebben
Gertenbachcomité te geven, dat als
doen slagen.
volgt is samengesteld:
Het bal-festijn werd besloten met ons
Den Edelachtbare Heer H. van
„Wilhelmus" eri het Engelse volkslied
„God save the King".
Alphen. Burgemeester van Zandvoort
B.
Ere-Voorzitter:
J. M. Bantjes, Voorzitter. Gr.Krocht39
W. v.d. Ban, Penningm. Koninginneweg
C. A. GROOS
C. Kuyper, Secretaris. Haltestraat 2
die wekelijks en maandelijks bij U aan huis komt,
en de navolgende leden:
H.de Jong Sr.
Oranjestraat 14
S L U I T ALLE' V E R Z E K E R I N G E N .
Jb. Hagen.
Kerkstraat 30
Vraagt premieopgave.
È.Loerakker.
Grote Krocht 14
A.Bos.
Grote Krocht 27

Eet BALK'S Brood
Haltestraat 23

WANNEER SPORT" IN "ZANDVOÖRt;"?
Nit men zich geleidelijk, gapt repliseren, dat de nachtmerrie in ^Feldgr^iu"
tot het verleden'behoort, meri weer zeggen
en schrijven kan wat op de ton,g rf ligt 'en
vooral de jeugdigen onder ons, die aan den
greep der slave'nhalers uit het Oosten wfsten te ontkomen zich frank en vrij kuntven
bewegen, zij het dan met vermagerde 'en
door gebrek aan' buitenlucht te witte gelaatstrekken, dringt zich de vraag op *hoe
lang het nog zal duren voordat de sport
zijn iritrede zal .kunnen doen.
Deze- vraag nu is' voorhanxJs nóg niet
met zekerheid te beantwoorden. Voetbalen Hockeyvereniging en ook de Honkbalvereniging bestaa'n nog én er zijri te
Zandvoort nog voldoende -leden en beoefenaars van jdeze 'Sporten overgebleven om
tot ontmoetingen op sportgebied te kdmen
Dit alleen -is niet voldoende; hoe groc-t
het verlangen naa-r^ h|,t .„bruine„monster"
b.v. ook moge zijn, de'terreinkwestie dfent
vooral eerst tot een oplossing te komen.
Juist, echter de terreinen zijn er het
slechtst afgekomen. Het z.g. „grote veld"
van Zandvoortmeeuwen ligt in het mijnejnveld en is afgezet. Zelfs bestaat de mogelijkheid dat ef tankmijnen in het terrein
zelf 'zijn aangebracht. Het twede veld is
aan de productieslag opgeofferd en omgeploegd en is voor sport,uitgeschakeld térwjjl de splitterboxwoede oorzaak was, dat
• de velden langs 'de' spoorbaan gedeeltelijk
van graszoden werd en-'ontdaan en dus ook
N
onbruikbaar zijn. .
' i , ^u
.Resteert,, alleen d e r , Hocjkeyyereniging
dat **de' dans ontsprong' en wellïch"t kan de,
pas gevormde'öfaiïjëvèVèriiging op de 3 kornende Nationale .feestdagen, (vwaarschijnlijk op 30, 31 Mei e n , l J u n i ) hierover de
beschikking krijgen 'en.m overleg- mét de
sportverenigingen iets organiseren.
Voor hef overige z a l - m e n enig geduld
moeten 'oelenen'. "De opbouw en d^werkzaamheden *voor een algemeen volkshers,tel
zijn met kracht ter hand genomen, doch
,voor alles stellen de autoriteiten vanzelf^prekend het algemeen belang en dat is, dat
Zandvoort als *badplaats weer jn trek komt
en "als het ware zijn „ g-oc&wiH " terug
krijgt. Eerst daarna zal het -mogelijk zijn
de volle aandacht aan d e ' sport te wijden
en wij vermoeden zo, dat de wintersporten
een kans maken, zij het op beperkte schaal,
een normaal verloop te hebben.
de Jong
Secr. Zandvoortmeeuwen.

Överfijdeh in Duitsland

A. PAAP

, De $urgemeester van Zandvoort verzoekt
hen die fer'ug'gekeerd zijn uit Duitsland en
k e n n i s dragen vfcn het overlijden van Nederlanders daar te lande, hiervan ten^spoedigsfé m'ededeHng 1 te w i l l e n doen ter Geie, Afd. Bevolking. , ,

Wed. H. PAAP EN ZOON

LOOD- EN ZINKWERKERÖBEDR1JF
Aanleg van Gas- en Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alle soorten oude metalen.
TRAMSTRAAT,

ZANDVOORT

Zandvoort, 18 Mei 1945.
DV*Bürgemeester voorrtoerfrd.'
Van Alphen.

W. DORSMAN

Inlichtingen omtrent verblijf?
in Duitsland,
De_ Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat de noodzakelijkheid het Nederlandse volk zo' snel en zo goed mogelijk
in te lichten omtrent het lot hunner hiiisgenoten, die , naar Duitsland zijn gedeporteerd, heeft geleid tot oprichting van'een
Informatiebureau M i l i t a i r Gezag.
Hier
kan door ieder schriftelijk inlichtingen worden gevraagd over hen, die wel in ons land
zijn teruggekeerd, maar om enigerlei reden
nog niet naar huis konden, over hen, die
nóg in- Duitstend nn kampen verblijven, over hen, die ,via België of Frankrijk repatrieren zullen en aldaar tijdelijk in centra de
repatriement zijn bijeengebracht en tenslptte
ook over hen, die in het buitenland zijn
omgekomen.
'
De informaties geschieden schriftelijk,
uitsluitend op formulieren, die vanaf heq^en
verkrijgbaar zijn tec, Gemeente-Secretarie,
Afdeling Bevolking. '
"Zandvoört T8J Mei '1945
'' ('
De
Burgemeester *• voornoemd,
Van Alphen

TIMMERMAN EN AANNEMER
Nieuwbouw. Verbouw
en Onderhoudswerken
SMEDESTRAAT ZANDVOORT

Burgelijke Stand der Gemeente Zandvoort.
Opgave vanaf l Mei tot en met 18 Mei 1945
GEBOORTEN:
30-4 Adrianus Jozef Maria, zoon van W.
van der Mije en J.Tiemeijer, Wilhelminaw. 8
2-5 Pieternelly Jenneke Maria, dochter van
P.Visser en J.M Vrouwerff, Kleine Krocht l
3-5 Johannes Maria, zoon van M J.Balk
en J.M.H.M.Beyersbergen, Haltestraat 23.
OVERLIJDEN;
15-5 Cornelia van der Maas, oud 82 jaren,
echtgenote van P. Drommel, Koningstr.61.
14-5 Johanna-Cornelia Toledo,oud 51 jaren,
echtgenote van H.J.Gieske, Zandvoortsel. 347

Mededelingen van het
Nederlandse Rode Kruis. '
Een lijst van Oorlogsslachtoffers in
de onderstaande plaatsen is gepubliceerd en ter inzage bij den Secretaris
van de afd. Zandvoort. Bij voordeur
inlichtingen inwinnen Kamer 6, gebouw
Of. Krocht ( Badhuis ) tussen 9 ' en
12 uur.
Het betreft de navolgende plaatsen:

Nijverdal 22 Maart 1945,
Zutphen tijdens bevrijding.
Doëtinchem 21 en 23 Maart 45,
Vele artikelen
'In dé Hoven. (Zutphen),
zijn er niet meer, maar misschien hebben wij nog wat U juist nodig hebt.
Hardenberg (Ö),
Als wij U helpen kunnen doen wij
het graag
Ecfde,"
Drogisterij L. Blaauboer
Rijssen,
Haltestraat 46
Hengelo, (0).
Geeft U op als abonné, van' „De Deventer. 6 - 2 '45, bombardem,
Nieuwe Zandvoortse Courant"* . Goor 24-3'45,
A b o n n e m e n t s p r i j s f l ._5 . 00 p . J A
Varseveld

HERDENKING
VAN

ONZE GEVALLENEN

Op 10 Mei j 1. vond ter gelegenheid van
onze bevrijding, een korte plechtigheid
plaats, bestaande uit een kranslegging op
de graveq van enige gesneuvelde Engelse
suldaten, alsmede op het graf van onzen
vrbegeren inwoner, Jan Koper, die, precies
vijf jaren terug zijn leven gaf voor onze
vrijheidszaak.
Enige korte woorden werden gesproken
door den Heer P. Zegwaard, waarin de aanwezigen werden verzocht, de doden te eren
door één minuut stilte in acht te nemen.
• ••«•• <•••£«•«•«••• ••••»•»••••«
H

s Voor Kolen —
•
•

natuurlijk naar

A Schuiten, Smedestr, 19
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KERKLIJST
'^ "-""^
van de parochie H. Agatha te Zandvoort.
27 Mei, H.H. Missen om 7 30 en 10. uur
Hoogmis voor de parochie; om 7 uur Majia-lof (lied 53). 31 Mei, H. Sacramentsdag,
"om 7.30 u. gezongen H.Mis; s'avonds 7.30 u.
Lof (lied 33), van 6-8 u., gelegenheid om te
biechten, l Juni. Eerste Vrijdag v.d. maand
om 7.30 u. gezongen H.Mis; s'avonds om 7.
30 n. Lof en litanie ter ere v.h. God. Hart
(lied 27).
2 Juni, Eerste Zaterdag v. d.
maand, s'avonds om 7 30 Maria-lof (lied 50)
van 5-8 uur gelegenheid om te biechten.
3 Juni, (Zondag) H.HiMissen om 7.30 u.en
10 u. Hoogmis voor de parochie. Maandag,
Dinsdag en Woensdagavond om 7.30 u. de
oefening van de Meimaand. In de week
wordt om 7 u. de H.Communie uitgereikt
en begint de H.Mis om 7.30 u.

Zij kortten weer de goeete

. H.
HALTESTRAAt 33
iteit in het opmake» van Feesttaarten
adres voor Brood, Banket en gebak

SIGARETTEN EN 3ÏÖAREN ! I!
Het etódgewezen adres dafarvoor is:

W. LOOS, HADTÊSTg. 22

JtL

Kort's Ijzerhandel
Kachels • Haarden en Strandartikeleo
IJZERWAREN EN G E R t E D S C H A P P E N
HUISHOUDELIJKE EN TUW-ARTIKELEN

HALTESTRAAT 1

D.v.d.Werff,Melkba«fef
K r u i d e n i e r s *#
Comestibleswqrert

Van Ostadestraat 22 a

VLEESHOUWERIJ

H. G. HECK
KERKPLEIN

4

POSTGIRO 9 9 4 6 2
Speciale Auto-Besteldienst voor
Aerdenhout- Bentveld- Heemstede en Haarlem

Wij heropenen een nieuwe zaak in de
Haltestraat 61 en wij zullen trachten
U m de toekomst weer van verse
Zee en Riviervfs te voorzien

Vleeshouwcrij J, J. Spicrs
H E R O P E N D !!!! >
Wij'hopen spoedig weer
het b e s t e te verkopen

wild en gevogelte

l

GROTE KROCHT 16

W. J. LORENZ

VEEL is GEBEURD
VEEL |S VERGAAN

Van derWerff als Bakker
t

HALTESTRAAT 1
UÜHUflUlllill

IS BLIJVEN BESTAAN

f

Horloger
Byoutier
H. L C. LANSPORP
KERKSTRAAT 33
ZANDVOORT

Statdestraat K
SSiii

/s er nog'gpen
Maar spoedig Wéér
Öfett trtefc

en Leesbibftotheejc

BAKKENHOVEN

Uw adres- wor een goede haarverzorging';fpwel voor Dames als •
Heren js nog steeds

KERKMAN EH LOOS

Algemene Poekhandef

naar

op

In de toekom^ bJjjft'Uvy
adres voor e^CtSt^ k l a s
SIGAREN
<'

Sigarenmagazijn „Corona"
G. CH. v. d. VORST

Nieuwe abonnementen voor

„Hét, Vrije Volk"
worden aangenomen
25 et p. week of f. 3.25 p. kwartaal
C. v. d. Mije,

Koningstraat 29

VLEESHOUW^RIJ EN SPEKSLAGER!]
SPECIALITEIT IN FIJNE VL.E.ESWAREN
A. 4. VfcEEBURG

-

Uw geneesmiddelen
ij, dé'Apotheek van
WIJNNE

Woonhuis a^^^gd!. Bij
huurhuis! G. j. tr^HELAAR, Arts.
adres P. Lastmankade l, AmsteEdanat
Opgaven W. J. Lbrenz Haltestr^

HALTESTRAAT 64
Heren-kapper gevraagc|,4",
MAISOM „GEKRITS" Grote KrocW 16, "

Vrijdag 20 Juli

No. 6

1e Jaargang

Nieuwe
Tarieven voor geregeld
adverteren op aanvraag

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT
REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28 - Verantwoordelijk voor de Inhoud A. BOS

GOED GESLAAGDE BEVRIJDINGS- meester en Wethouders, alsmede enkele
hoge Engelse officieren. De opvoering was
FEESTEN TE ZANDVOORT

een daverend succes, na afloop overhandigde
Het Oranje-comité „Zandvoort" organi- de dochter van den Burgemeester aan de
seerde op Vrijdag 29 en Zaterdag 30 Juni medespelende dames bloemen, terwijl de
op bescheiden wijze bevrijdingsfeesten, waar- Burgemeester persoonlijk een dankwoord
van de -Vrijdag in hoofdzaak was gewijd sprak, de gelegenheid aangrijpend in deze
aan de kinderen.
opvoering een symbool te zien van mogeDe feesten werden ingeleid met een lijke fusie van alle Zandvoortse toneelveraubade van alle Zandvoortse schoolkinderen enigingen, waarvan er voorheen vijf beop het Tramplein. Na het eerste couplet stonden. Een gezellig bal tot des nachts
van het Wilhelmus hield de burgemeester vier uur besloot deze eerste avond.
de Heer van Alphen een kernachtige toe- Zaterdag 3Q Juni vond een filmvoorstelspraak, waarna de kinderzang, die onder ling plaats voor de kinderen wederom in
leiding stond van den Heer Zuidema voort- Monopole, verzorgd door de heien v. d.
. ,_.
Mey Jr. en Jung Jr., terwijl des middags
Na de aubade werd dooi f'WïfE kinderen om 'dfie uur op het hockey-veld een voetvan alle medewerkende scholen de vrij- balmatch werd gespeeld tussen een Engels
heidsboom geplani, de burgemeester nam elftal uit Bentveld en een samengesteld
daartoe het 'initiatief door de eerste grond elftal uit Zandvoort. De Engelsen wonnen
op de dooi de kinde;en geplante boom te in een interessante match tenslotte met 3-0.
werpen, waaiua de kinderen dit voorbeeld De Zandvoorters lieten enkele prachtige
volgden.
kansen onbenut, een uitslag van 3-2, had
Deze symbolische handeling, die plaats de juiste krachts-verhouding beter weergevond onder het spelen van vaderlandse geven. In de rust overhandigde de heer de
liederen was wel de meest treffende van Jong herinnerings-speldjes met het wapen
de beide *eestdagen.
van Zandvoort aan het Engelse team, terwijl
Voorafgegaan door de Postfanfare uit Haar- de Zand-voorters Engelse speldjes ontvingen.
lem, die de gehele dag bij de .'eesten aanDes avonds had, wederom voor een uitwe?ig was, trokken d^ kinderen, in optocht verkocht huis, een reprise plaats van „Over
naar het feestelijk versierde „Monopcle" twaalf dagen tegen middeinacht" terwijl
waar de Heer Lou Marti uit Haarlem hen het daarop gevolgde bal, dat beide malen
vergastte op een uitstekend verzorgd goochel- onder de beproefde leiding siond van den
programma, terwijl hij daarna als muzikale heer Lou Marti, deze prachtig geslaagde
ciown de kinderen ir extase tracht. Hij feestdagen besloot.
heeft er slag van, deze Lou Marti niet kinDe belatigsrelljng voor de avondfeesten
deien om te gaan, en hel gelach was soms bleek zo grcoi te zijn, dat men moest
bijna niet ioi bedaren te brengen.
overgaan nog zulk een avond te organi's Middags hadden
onder grote belang- seren, welke gehouden werd op,7 Juli.
D
stelling op het g ineentelijk hockey-veld
Met voldoening kan het actieve „Oranjekinderspelen plaats onder leiding van den comité" op deze beide Lestdagen terugzien,
Heer Pa^ée. Kostelijk hebben de kinderen terwijl genoemd comité ons nog medezich geamuseerd, zich tot het uiterste in- deelde, dat eind Jul' en begin Augustus
spannend ten der mooie prijzen te be- een kermis op kleine schaal zal worden
machtigen. Zowel des morgens als des georganiseerd, waaiop wij nog nader hopen
middags werden de kinderen onthaald op teru.fr te komen.
limonade en taai.
Des avonds vond in Monopole de opJOODSE EIGENDOMMEN
voering plaats van de Kluclit „Over twaalf
Door den Militairen Commissaris voor, het
dagen tegen middernacht," ter! tonele ge- Distrirt Haarlem is bepaald, dat aan het Genieenbracht door leden van diverse Zandvoortse telijk Bureau voor Roerende Goederen (Grote
10, kamtr 6), opgave moet worden gedaan
toneelverenigingen. In de zaal, die tot de Kro'cht
van alle eigendommen van Joodse landgenoten,
uiterste hoeken gevuld was, merkten wij welke tijdms de oorlog do-ir derden onder beo.a. op het voltallig college van Burge- rusiirg ^ijn genomen.

Losse nummers 10 cent

Lezing Ds. Padt
Voor ee'n totaal uitverkochte zaal — wegens plaatsgebrek móesten velen worden
teruggezonden — hield Ds. Padt, oud wéthouder en oud predikant bij de Ned. Protestantenbond te Zandvoort in gebouw
Monopole een lezing over zijn verblijf in
het concentratie-kamp te Dachau, waar hij
vanaf September 1942 heeft vertoefd. Op
aangrijpende wijze schetste hij zijn toehoorders de onmenselijke toestanden, die
in het kamp heersten. Uit zijn rede bleek
overduidelijk, dat slechts grote geloofsovertuiging en ijzeren wilskracht hem de ontberingen deed overleven.
De burgemeester van Zandvoort, de heer
van Alphen, 4eidde den spreker in en sprak
een woord van dank aan het einde 'van
zijn uiteenzetting.
Ernstig ongeval
Het steeds drukker wordend verkeer iar,gs
de Zandvoortselaan uepft Zondagmidaa^
kwart ovir tweën een sl?ci!iofler geëist.
Ter hoogte van <ie Kennemer golf club
werd .het 9 jarige meisje M.H. afkomstig
uit Haarlem ' die op weg was naar het
strand, aangereden door een leger-auto
bestuurd door een Hollandsen militair.
Met een sohedelbasisfractuur werd zij
naar de Maria-stichting vervoerd, waar haar
toestand zich ernstig liet aanzien.
Naar wij , van politiezijde vernamen *reft
,den bestuurder van de auto geen schuld.
Gezellige drukte op het strand
Het prachtige weer lokte Zondag wederom enige duizenden personen naar het
strand. Zij arriveerden nit de cm'iggeüdt:
plaatsen, lopend, op fietsen met pn zonder
bande»], op amo-peds vooi{getrokken door
fietsen, fietsen met aanhcngwagentjes. volgepropt met kinderen, teiwijl ook hetautoverkeer vrij druk was.
Tenten en ligstoelen waren meegesjouwd,
terwijl op het strand de eerste p.artij badstoe'en weer was gearriveerd, ^k,
Het publiek hield zich over hewlgemeen
sh'pt aan de geplaatste waarschuwingsborden zodat ongelukken niet zijn voorgekomen.
Men blijve echter voorzichtig en begeve
zich niet op plaatsen, waar zich geen
mensen bevinden!

\
BURGELIJKE STAND
GEBOREN: Cornelia W. A., dochter van C. A.
Vossen en W. van Dijk, Koningstraai 81; Jan Arie,
zoon van J. A. Paap en J. v. Oldenmark, Tolweg 10;
Johannes, zoon van J. J. van Sluisdam en C. Harperscheidt. Brederodestraat 48; Adriana E., dochter
van C. M. de Wilde en J. P. Koning, tijd. Bakkerstraat 2.
ONDERTROUWD: A. Paap en B. Hölzken,
Kanaalweg 23; L. Gerrits en J. Zwemmer, Noorderduinweg 35.
\
GEHUWD: H. Molenaar en J. M. van der Werff,
Westerstraat 8
OVERLEDEN: Jan W. Joren, oud 71 jaren,
Koninginneweg 36; Klaaske Berkman, oud 76 jaren,
echtg. van A. Paap, Koninginneweg 24.

Oranje Comité Zandvoort

l,

Op de verjaardag van H.M. de Koningin
op 31 Augustus a.s., zal het Oranje Comité,
dat onlangs de bevrijdingsfeesten zo uitstekend verzorgde, door het organiseren
van diverse spelen e.d., ook deze dag tot
een ware feestdag maken. Op het programma
staat o.a. een gecostumeerde optocht, welke
voor alle leeftijden is opengesteld en waarbij men zich in groepsverband of persoonlijk kan laten inschrijven t.m. 25 Aug. a.s.
bij den secretaris van het Oranje Comité,
den heer C. Kuyper, Haltestraat 2, alsmede
bij de afd. Bevolking op het Gemeentehuis.
Oeeft U in grote getale op, daar er zeer
fraaie prijzen aan verbonden zijn.

Kermis
Er zijn te Zandvoort plannen in voorbereiding om van 4 tot 12 Augustus a.s. een
kermis te houden, welke geheel onder
leiding zal staan van het Oranje Comité
Zandvoort.
O a. zullen dan aanwezig zijn: een golfbaan, een vlooientheater, een auto-scouter,
een zweefmolen, een Deense hoogvaart,
ballcntent, schiettent, enz., zodat er die
dagen voor elk wat te genieten valt.
Een woord van hulde aan het O.C.Z.
voor het initiatief hiervan, is zeker niet
misplaatst.

Aan onze Lezers(essen)
Na een stilstand van enige weken, is tiet ons
eindelijk mogen gelukken, de moeilijkheden die
ons hinderden om ons blad te laten verschijnen,
uit de weg te ruimen, zodat U nu verder op een
regelmatige bezorging van „De Nieuwe Zandvoortse Courant" zult kunnen rekenen.
Het is ons echter niet mogelijk, om in het vervolg voor gratis verspreiding te zorgen, zodat
alleen onze abonné's dit blad bezorgd krijgen.
Men kan zich echter nog als abonné opgeven
aan ons Bureau, Kerkstraat 28, waar nog een beperkt aantal kan worden aangenomen.
Haast U dus, om teleurstelling te voorkomen.
RED.
Inrichten, bijhouden en controleren van
administraties
Uitbrengen van accountantsrapporten
Vermogensadministratie en verantwoording
Belastingzaken

M. M. J. WOLZAK
Accountant-Belastlngconsulent
Lid van: Nat. Gen. van Accountants
Bond van Belastingconsulenten
HALTESTRAAT 52
ZANDVOORT

Met „DE KLEINE PATRIOT" in
het Zuiden
III (slot).
We hebben de weg terug weer aanvaard, via
Roermond gaat het nu naar Venlo. In deze laatste
stad zijn de vernielingen enorm. Rond de bruggen
staat geen huis meer, hier.is een geweldige ravage
aangericht door bombardementen en artillerievuur."
Door Venlo heen moet men zeer langzaam rijden,
maar dan komt men op de grote weg naar Nijmegen,
de aanvoerweg van Montgommery's offensief over
de Rijn. Hier ligt de pijpleiding weer, die Montv's
troepen van benzine voorzag. Wat er ook nog
ligt: munitie. Van Venlo tot Nijmegen ('n 20 k.m.)
ligt aan beide kanten van de weg de munitie opgeslagen. Stapels van 5 meter hoog en 2 a 3 meter
breed; eindeloze rijen projectielen, die zonder genade op Duitsland zouden hebben neergeregend,
als het zich niet had overgegeven.
Hogerop gaat het nu weer: richting Gennep.
Ook hier is veel verwoest, zo ook in Mook, waar
we even teter doorkomen. De weg wordt hier ontzettend slecht, er schijnen nogal tanks geopereerd
te hebben. Langs de, Mppkerbaan ligt een groot
vliegveld, dat de geallieerden daar aangelegd
hebben. Op dit vliegveld kunnen vliegtuigen van
allerlei grootte landen. De startbanen zijn allen
oprolbaar, alles gemaakt van materiaal dat de
Amerikanen bij zich hadden. Er is hier geen spoor
van camouflage, de geallieerden hadden ölijkbaar
niet veel last van Duitse vliegers. Dat is voor ons
een vreemd gezicht, wij die gewend zijn, dat het
kleinste moffenvoertuig nog zwaar gecamoufleerd
was. Hier bij het vliegveld liggen ook nog enige
blikken benzine, stapels jerry-cans waar je niet
overheen kunt kijken en dat is alleen nog maar
voor de auto's die werkmensen, personeel, vliegers
en bommen vervoeren. De benzine voor de vhegtuigen zit onder de grond in enorme tanks, die
millioenen gallons benzine kunnen bevatten. Dit
is alles zo geweldig, dat wij er perplex van staan.
Tenslotte nog iets over de verhouding in het
Zuiden tussen de bevolking en onze bondgenoten.
Evenals hier, werden ook o\*eraf- in het Zuiden
onze bevrijders met gejubel en gejuich ontvangen.
Zoals men ook hier gezien heeft, was iedereen dol
van vreugde. Maar langzamerhand kwamen er ook
gebreken voor de dag. Om maar een ding te
noemen wat de ouders er? tegen de bevrijders
innam: de omgang met meisjes en vrouwen Het
is in het Zuiden verschrikkelijk, men leeft daar
weer even losser dan in het Noorden, dus ziet
men niet direct overal kwaad in, maar de gevolgen
zijn er naar. De dokters hebben handen vol werk
aan het behandelen van geslachtziekten en in de
ziekenhuizen worden de inrichtingen voor kraamvrouwen gestadig uitgebreid, hoewel zij de stroom
niet kunnen verwerken. Alleen al in Mafestricht
waren 750 meisjes zwanger van soldatenkinderen.
Het is te begrijpen, dat dit alles een actie van
overheidswege en vooral ook van kerkelijke zijde
ten gevolge had. Toch is er nog geen verbetering
te bespeuren. Dit komt vooral omdat in 't Zuiden
zo vele „leave-centers" zijn, waar de soldaten 72
um doorbrengen en dan ook losgelaten zijn.
Maar niet alleen op zedelijk gebied zijn er
klachten. Sommigen der bondgenoten schijnen
geen juiste begrippen te hebben over het mijn en
dijn. Legio is het aantal gevallen van plundering,
wat te pijnlijker aandoet, omdat het je bevrijders
zijn, die dat doen.
Van de Moffen verwachtte je niets anders, maar
van je vrienden verwacht je zo iets niet. Zo was
er in Berg en Dal een millionair, die zijn buitengoed met landhuis en al ter beschikking stelde
van de Engelsen, vertrouwende dat zij zich als
gentlemen zouden gedragen. Nu, hij heeft niet te
klagen gehad. Toen hij er weer in trok, moest hij
naar Volksherotel om de meest nodige levensbehoeften, zoals een paar stoelen en een tafel. Zo
iets neemt natuurlijk niet in en het is ook niet te
verwonderen, dat iets dergelijks reacties opwekt.
Zo stond in Nijmegen aangeplakt: „Van onze bevrijders verlos ons Heer".
Hiermede is natuurlijk niet gezegd, dat alle
soldaten zo zijn, maar de kwade dingen vallen op
en de goede dingen merkt men niet zo pp. Al met
al is mijn conclusie: Nederland zal blij zijn als
het op eigen kracht, wel met steun van onze
bondgenoten, met eigen mensen weer zal kunnen
beginnen aan de wederopbouw van ons inderdaad

*•
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CEL FLITSEN
Een dezer dagen was ik in Zandvoort en ,_daar in de kleine knusse boekhandel zaten "
we met ons drietjes gezellig een poosje te
praten over de afgelopen jaren natuurlijk.
Maar ook over de komende jaren.
Zandvoort heeft geleden. Zandvoort is
kapot, het biedt een treurige aanblik. Vele
van zijn inwoners zijn heengegaan. De dood
had vele1 prooien deze laatste jaren. Maar
ook velen zijn gebleven en keren terug naar
het afgebrokkelde dorp.
Het dode Zandvoort zal opnieuw geboren
worden. 'Met vereende krachten zal er aan
Nêerlands kust na jaren noeste arbeid, een
dorp groeien en bloeien, waar duizenden •
Nederlanders en ook weer in de toekomst
buitenlanders hun vacantie door zullen
brengen.
Verenigingen zullen herrijzen, kranten
worden , uitgegeven, tentoonstellingen gehouden. Alles moet weer op poten gezet
worden. En dat alles komt dan ook weer.
Deze middag hebben wij met ons drieën
besloten dat we al ons best zullen doen .
van de nieuwe Zandvoortse krant iets te
maken; een krant waar jong en oud direct
naar grijpt, als ze uitkomt. Een echte prettige krant.
En ons hele Zandvoortse leven moet
prettig en gezellig worden. Gezamelijk
moeten we de voorlopige ongerieven en
moeilijkheden dragen.
Allen willen we helpen opbouwen, niet
meer afbreken!
I k t b e n zelf ook vol goede moed enjdankbaar'dat ik'na" deze'jaren straks""terug k"éer"
en nu reeds mede kan werken.
Arie Paap en Arend Bos hebben mij ver- "
zocht een rubriek te openen.
„Cel flitsen." Ik zal trachten zoo getrouw
mogelijk het Cel-leven, dat ik ongeveer een
half jaar meemaakte, weer te geven Zelf
heb ik er veel door geleerd. Ik hoop dat
er anderen door leren. Want de wereld
heeft geen behoefte aan haat, maar aan
liefde. Liefde in allerlei vormen, in daden
en doen. Alleen uit liefde voor God en de
mensheid kan een nieuwe en hetere wereld
ontstaan.
Amrferdam, 15 Juni 1945.
1
Sijtje Hennis Dorreboom.
Kerkconcert
L.l. Zondagavond 9 Juli, had in de Ned.
Herv. Kerk een kerkconcert plaais ten bate
van herstel van kerkgebouw en orgel.
Medewerkenden waren de Heren B. F.
Bersma viool, Joop Lenaarts Haarlem, hobo,
Herman Dees orgel en het Herv. Kerkkoor.
Er werd uitstekend gemusiceerd. Werken
werden o.a. gebracht van Bach, Tartini,
Corelli en Handel.
Een bijna geheel gevuld kerkgebouw beloonde de uitvoerenden.
zwaar geteisterde vaderland. Nederland zal herrijzen. Maar dorpsgenoten denkt er aan: Wij, die
hier zo weinig hebben geleden van de oorlog,
laten wij nu aan het Zuiden denken. Daar stonden
de borden langs de weg: „Onze landgenoten boven
de rivieren lijden hongerl Steunt hen"! Laten wij,
borden langs de weg plaatsen: „Onze landgenoten
beneden de rivieren rekenen op ons! Schenkt hen
wat gij missen kunt"! Dan zal, dan moet Nederland herrijzen en zal grootser en trotser zijn plaats
hernemen in de rijen der Vrije Volken.

\

Met grote blijdschap geven wij kennis van de
geboorte van onze zoon
JAN ARIE
J. A. Paap
J. A. Paap-v. Oldenmark
Zandvoort, 27 Juni 1945
Tolweg 10
DANKBETUIGING
We brengen mede namens onze familie onze
hartelijke dank voor de
belangstelling, die we
allerwege mochten ondervinden. Aon hartelijkheid tijdens onze gevangenschap en ook aan
bloemen bij de terugkeer geen gebrek, 't Is
geweldig. Ook de ontvangstinZandvoortdeed
ons goed. Ook wij hopen
ons zo spoedig mogelijk
aan de wederopbouw te
kunnen wijden, en dat
de samenwerking echt
zal zijn.
IJ. DE JONG
P. PAAP
Heemstede, Juni 1945
DANKBETUIGING
Ook namens mijn ouders
betuig ik mijn oprechte
darik, na mijn 6Va laar
afwezigheid uit Holland,
aan familie, vrienden en
kennissen, voor de zeer
hartelijke blijken van
belangstelling, ondervonden bij mijn veertiendaagse verlof. Ik hoop
na de oorlog met Japan,
allen weer in goede weistand terug te zien.
P. KEUR,
Lt. ter Zee 2e kl.
Zandvoort, 18 Juli 19-J5
Van Ostadestraat 22

„PATRIOTJES"
Net
aan
Br.
v-d.

Meisje biedt zich
als winkeljuffrouw.
onder no. 9, bur.
blad.

Dagmelsje wordt gevraagd door Mevrouw
Bekends, Duindoornlaan
27, Bentveld van 9 tot 5
uur, uit net gezin.
Naaister kan nog werk
aan huis aannemen.
C- Reijer, Helmersstr. 16
Gezocht door 2 Dames
zonnig huisje, parterre
of benedenhuls in Zandvoprt of nabijheid. Eigen
huis opgeblazen. Br.
bur. van dit blad.
Aardewerkbedrljf zoekt
werkruimte.
Circa 200
tot 300 M2. Br. onder
no. 8, bur. v. d. blad.

„HET WONDER VAN ZANDVOORT"
Helpt U ook nu zoo goed mogelijk door de
zware tijden heen. Neemt U eens een kijkje

Fa. «I. Schaap

WILHELMINASCHOOL

Swaluëstraat 9

MELK

Breng Uw oude Tandenborstel
bij

voor

ELK

Drogjsterij L. Blaauboer
Haltestraat 46

bij

DIRK VAN DER WERFF
v. OSTADESTR. 22 a
Levert Uw melkbonnen tijdig in!!
Ook prompte bezorging aan huis

U krijgt hem als NIEUW terug

A. VAN DEN BOS

Als er weer rookartikelen zijn
' Gaat U naar

Bakker's Sigarenmagazijn

Weduwnaar z.k. vraagt
voor zijn huishouden
Jonge vrouw of weduwe
niet ouder dan 35 jaar.
Briefen onder no. A 10
bur.' v. d. blad.
KLACHTEN
over het niet ontvangen
van „De Nieuwe Zandvoortse Courant" af te
geven aan ons bureau.
Bij verandering v. adres
ook het oude adres
vermelden.

•

van het ziekenfonds „Ziekenzorg", Brandverzekering „Neerlandla" en associatie voor Hjkverzorging
is weer te ZANDVOORT woonachtig
A. VAN DEN BOS, VONDELLAAN 6

Grote Krocht 25

't Is Meulman de wasman
die helder wassen kan

Wij hopen spoedig weer m Zandvoort onze
zaak te kunnen openen en leveren weer uit
voorraad Als van ouds blijft het adres voor
In en Verkoop van alle soorten Meubilair. Speciale verhuurmrichtmg en belasten ons met elke
veilingopdracht.

P. Waterdrinker
VEILINGGEBOUW

Gereserveerd voor Magazijn „DE

„DE WITTE ZWAAN"

PRIJS B R E K E R 5 5

Grote Krocht 30-32

In Verlichting, Huish. Artikelen, Porcelein, Glas, Aardewerk, enz., enz.
Wij hopen U spoedig weer te bedienen

(School der Ncd. Hcrv. Gemeente)

Fa M. KEMP
KERKSTRAAT 35

elke werkdag (behalve Zaterdag) in het gebouw van de
R. K. School aan de Koninginneweg, of bij het hoofd der
School:
Wilhelminaweg 33.
J. A. WAGTENDONK
HOOFD DER SCHOOL

„Esvé"
Erkende boek-, kantoorboekhandel en Leesbibliotheek
GROTE KROCHT 17,
TELEFOON 2281 ZANDVOORT

Handel in alle soorten groenten en
fruit. Uw winkelier voor zuurwaren

Uw

BRANDSTOFFENHANDELAAR

Vis- en Garnalenhandel
Gebr. Molenaar
Voorlopig adres

Haltestraat 3,
Zandvoort
Filiaal: Spekstr.3 Haarlem

I r o D , en

M, Bnii

Z. J. LEEN

is nog steeds

TRAMSTRAAT 11, ZANDVOORT

J.

Electriciteit op elk gebied

KEMP

c. A. GROOS
Vertegenwoordiger van de Leveasverzekering Maalschappij „ülredil", verzorg! Dff verzekeringen op elk gebied
Gratis inlichtingen omtrent verandering of verhoging van Uw bestaande polissen

A*

Voor al Uw drukwerk
K E R K S T R A A T 28

Vraagt premie opgave
Evacuatie-adres: ZONNEBLOEMSTRAAT 9,

HAARLEM

Wasserij „Meulman"
Amsterdamse Vaart 28. Haarlem
Met het behandelen der WAS wordt
BINNENKORT een aanvang gemaakt
Laat u dus spoedig inschrijven om
teleurstelling te voorkomen

ZANDVOORT UW WOONPLAATS

D. BOON

UW SLAGER

Keesman's Schildersbedrijf
JAN STEENSTR. l,

Horloger
Byoutier
H. L. C. LANSDORP

ZANDVOORT

Aanneming van Schjlder,Wit,- en Behangwefk
Inzetten van ruiten.

Firma C H, ten Brocke i Ö Zn,

KERKSTRAAT 33
ZANDVOORT

Timmerman en Aannemersbedrijf
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• aHM

KONINGINNEWEG 3 ZANDVOORT
LANGELAAN 12

BENTVELD

Lood- en Zinkwerkersbedrijf
W. G. van der Wolde
Aanleggen van Gas- en Waterleidingen
Sanitair-Inrichting
Uw adres voor opbouw, geen afbraak
Zeestraat 54,
Zandvoort

l• Voor Kolen ....
%
natuurlijk naar

VEEL IS GEBEURD
VEEL IS VERGAAN

Van derWerff als Bakker

l A Schuiten» Smedestr* 19

IS BLIJVEN BESTAAN

m
•

A. PAAP
Bode van Zandvoorts Ziekenfonds
en Begrafenis ondernemer
woont weer in Zandvoort
POSTSTRAAT 4

Kort's Ijzerhandel
Kachels - Haarden en Strandartikelen
ÏJZERWAREN EN G E R E E D S C H A P P E N
HUISHOUDELIJKE EN TUIN-ARTIKELEN

D* Vader Kerkstraat 38

Café „Neuf"

Haltestraat 25
Established in 19l'6

Het van ouds bekende
adres voor een gezellig zitje.

The old well-known
adress for a pretty i
seaf.
,

Billijke prijzen
Prima consumptie's

Moderate prices
The best drinks
ZANDVOORT

C. G. BLUIJS

POSTOIRO 70701

Zij komen weer de goede
-SIGARETTEN, EN SIGAREN!!!

Specialiteit in het opmaken van

Het aangewezen adres daarvoor is:

Grafkransen en Bruids-Bouquetten

W. LOOS, HALTESTR, 22
Uw adres voor een goede haarverzorging zowel voor Dames als
JHeren is nog steeds

Uw aangewezen adres voor verse
groenten en vruchten is en blijft:

M AIS ON „GERRITS"

P. v. d. B E R G
Haltestraat

20

GROTE KROCHT 16

Melkinrichting Louis v* (L Mije

Voor een betere bediening naar
t

Vleeshnuwerij J* J, Spiers
Haltestraat 30

HALTESTRAAT 1
Opgericht in 1916

TEL, 2584

•••••• ««*•••••••••••••l ••«•••!

BLOEMIST
CENTRALE V E R W A R M I N G ?
alleen N. J. T E E R L I N K
Voorlopig adres W. Versteege
TRAMSTRAAT 7
ZANDVOORT

BHÜ •
•
•
•
•
•
•

In de toekomst Uw aangewezen
adres voor Melk, Boter, Kaas en Eieren
Prima bediening
Goede waar
L. v. d. MIJE, VAN OSTADESTR. la

SCHILDERSBEDRIJF
Fa. J. van den Bos & Zonen
TELEF. No. 2562 ZANDVOORT
gevestigd 1879
GLAS-ASSURANTIE
Grote Krocht 19 en Hogéweg 61

A, PAAP
Wed. H, PAAP EN ZOON.

LOOD- EN ZINKWERKERSBEDRIJF
Aanleg van Gas- en Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
•Inkoop van alje soorten oude metalen.
TRAMSTRAAT, ZANDVOORT

Thans voor BRANDSTOFFEN naar C BEEKHUIS
PA&CVELD5TRAAT 20

ZANDVOORT

Tel. 2385

Vrijdag 1 Juni

No. 2

1e Jaargang

ieuwe
Tarieven voor geregeld
adverteren op aanvraag

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT
REDACTIE EN ADMINISTRATE KERKSTRAAT 28 - Verantwoordelijk voor de inhond A. BOS

BEKENDMAKING
Het Hoofd van de Plaatselijke Politie,
als bedoeld in artikel 1 der Vreemdelingenverordening in de gemeente
ZANDVOORT.
Gezien artikel 4 -van genoemde Verordening:
VORDERT
namens den Militairen Commissaris in het
district
HAARLEM,
dat alle Duitsers en staatlozen, die vroeger
de Duitse Nationaliteit bezeten hebben, zich
bij hem aanmelden aan het
POLITIEBUREAU, Haltestraat 1
tussen 9 en-12 uur en 14 en 17 uur, onder
medebrenging van hun paspoort en/of andere
indentiteitspapiereri (trouwboekje, geboortebewijzen, enz).
Deze vordering geldt niet voor:
a). Kinderen, geboren na het jaar 1929,
welke door hun ouders of verzorgers
dienen te worden aangemeld.
b), Houders van Duitse Paspoorten met
opdruk: Protektorat Bohmen und
Mahren; Oostenrijkers en inwoners
van Memel, voor zover de tot deze
drie categorien behorende personen
ten tijde der annexatie reeds in
Nederland woonachtig waren, met
uitzondering van hen, die zich vrijwillig tot Duitser hebben doen naturaliseren. Deze moeten zich wel
aanmelden.
Zandvoort; 28 Mei 1945
Het Hoofd van Plaatselijke Politie
VREMAN.
Onverminderd de andere maatregelen die kunnen worden genomen, ten aanzien van de(n)
vreemdelinge(n), die voornoemde aanmeldingsplicht niet nakomt, kan niet nakoming dezer verplichting volgens artikel .25 van de Vreemdelingenverordening gestraft worden als overtreding,
ingevolge artikel 26, le lid van het Besluit op
den Bijzonderen staat van Beleg met hechtenis
van ten hoogste 1 jaar of geldboete van ten
hoogste fl. 2000.-

Groot Carnaval
Op Zaterdag 2 Juni in «Cafe Liberty"
ZANDVOORT

KERKPLEIN .

Aanvang 8 uur
Nachtfeest
onder auspicien van de Royal Artillery

Losse nummers 10 cent

Zo uitgerust met vakkundig personeel vertrouw
ik, dat de thans opgedragen werkzaamheden door
het Arbeidsbureau uitgevoerd kunnen worden in
Nederlandse geest, voor een Nederlandsbelangten
dienste van ,,Herrijzend Nederland".
HAARLEM, 18 Mei 1945.
~~
De Directeur v.h. Gew. Arbeidsbureau Haarlem,
voor dezen
de Reserve le Luitenant in Alg. dienst
W.A.F. LEENAERTS.

Gecostumeerd Bal met prijzen
Toegangskaarten in volgorde van Plaatsbespreking. Cafe" Liberty heeft nog een aantal. costuums voor verhuur ter beschikldng
van het publiek.
IEDEREEN WELKOM.

ToepgspFpn: Militairen f 2.50 Civielen i 5,00
Dir.

v. h. Gew. Arbeidsbureau te Zandvoort verzocht het volgende te plaatsen.

Bekendmaking.
In overleg met het Militair Gezag, breng ik ter
kennisname van het Publiek, dat met ingang van
16 Mei 1945 het Gewestelijk Arbeidsbureau Haarlem
en zijn bijkantoren te Beverwijk. Hoofddorp en
IJmuiden hun bureaux weer hebben opengesteld
ter behartiging van de belangen van werkgevers
en werknemers en ter uitoefening van de aan deze bureaux inmiddels door de Regering opgedragen werkzaamheden.
Jarenlang zijn dearbeidsbureaux door den Duitse overweldiger misbruiktom een doel nate streven, waartegen elk goed Nederlander in verzet
kwam en die velen van hen in grote ellende brachten.
Wil Nederland spoedig herrijzen, dan zal een
instituut als het arbeidsbureau, helgeen o.m. als
speciale taak heeft de ordening van de arbeid,
niet gemist kunnen worden. De Nederlandse Regering in Londen zag dit tijdig in en bij Koninklijk
besluit van 17 Juni 1944 werd in artikel 2 o.a. bepaald: ,,Het Arbeidsbureau vvordt gehandhaafd".
Blijft derhalve het orgaan gehandhaafd, geenszins
is dat het geval met die personeelsleden van het
arbeidsbureau, die o.a. door daadwerkelijke steun
aan bedoelde Duitse maatregelen mede schuldig
zijn aan het rampzalig lot van zovelen onzer Nederlanders of zich op andere wijze onvaderlandslieraid hebben gedragen. Deze leden zullen in
overleg met illegaliteit en politieke recherche van
hun ambt ontheven worden, onafhankelijk van een
verdere bestraffing door den rechter. Spoedigzal bovendien het arbeidsbureau worden bijgestaan
door een commissie van advies, waarvan leden,
zowel werkgever als werknemer, alle lagen der bevolking zullen vertegenwoordigen.

Opening Cafe ,,Liberty".
Onder grote belangstelling vond Zaterdagavond j.l. de opening van Cafe ..Liberty"
plaats. Cafe ,,Liberty" is ontstaan op initiatief van enige Engelse officieren — w.o.
Major Coot en Captain Elliot" — in samenwerking met den Heer G. Kiefer, U alien
wel bekend.
De Heer Kiefer en de bekende componist
Jack Miller verwelkomden de aanwezigen.
Onder de genodigden bevonden zich
Burgemeester Van Alphen en echtgenote.
De avond mag buitengewoon geslaagd
heten en wij hebben genoten van ,,De
Band", die zulke uitstekende muziek naar
voren bracht. Ook onze plaatsgenootE. Paap
droeg het zijne bij tot het algemeen succes.
Verd^er was een cabaret-gezelschap aanwezig/terwijl de componist Jack Miller zijn
compositie ,,White stripes in a sky of blue"
voor het eerst ten gehore bracht, waarmede
hij veel succes oogstte.
Deze openingsavond werd besloten met
het speien van het Nederlandse en Engelse
volkslied.

Fa G E B R .

BOS

Rijwielhandel en Reparatie-inrichting
Wij hopen U in het verschiet weer
van het beste materiaal te bedienen
Agent Raleigh, Humber, Magneet
en andere merken

Ook de JralesteinljiiiiJen" taen wcerpw!

ORANJE-VERENIGING
,,ZANDVOORT"
Maandag 28 Mei had ten raadhuize een
vergadering plaats van de ,,0ranje-vereniging Zandvoort".
De H.H. Siegers Sr, ,en Bosman, resp.
voorzitter en secretaris der Oranjevereniging
deelden mede, dat zij met het oog op drukke werkzaamheden en hun benoeming tot
voorzitter en secretaris van Nationaal Herstel te Zandvoort deze functies bij de
Oranjevereniging wensten neer te leggen
om hun taak over te dragen aan de jongere
generatie.
In dit verband waren enige jongeren uitgenodigd op voordracht van den Burgemeester van Zandvoort, den Heer H. van
Alphen.
Een voorlopig bestuur werd samengesteld,
waarbij tot voorzitter werd gekozen de
Heer A. Weber, Zuiderstraat 10, de Heer
C.Kuyper, Haltestraat 2 tot secretaris , en de
Heer Siegers Jr. Herenstraat, tot Penningmeester.
De Heer Bosman verzocht de nieuw gevormde Oranjevereniging voorlopig niet als
zodanig te betitelen, doch te noemen ,,Oranje-comite" omdat straks, wanneer de bevolking van Zandvoort weer op een enigszins
normaal peil zal zijn gekomen, uit de dan
gevormde leden een definitief bestuur zal
moeten worden gekozen.
De Heer Siegers Sr. decide mede, dat de
bevrijdingsfeesten gesteld zijn onder auspicie'n van Nationaal Herstel die echter de
voorbereidingen daarvoor in handen zal geven van het Oranje-comite.
Een geanimeerde bespreking had plaats
om deze feesten, waarop wij in het volgend nummer nog hopen terug te komen,
ook voor Zandvoort te doen slagen, waarvoor diverse voorstellen ter tafel werden
gebracht.
Daar de kas van de,,0ranjevereniging"
door de Duitsers werd geconfisceerd, zal
ten spoedigste een intensieve actie op
touw worden gezet voor ledenwerving,
waarvoor vermoedelijk een huis aan huis
lijsten-collecte zal worden gehouden.
Wij roepen reeds nu daarvoor de hulp
en steun in van onze Zandvoortse bevolking, waarbij wij de hoop uitspreken, dat
alle vroegere Zandvoortse kleingeestigheid
en muggenzifterij tot het verleden moge
behoren.
Zandvoorters, wij beginnen opnieuw, het afbreken behoort tot het verleden, de opbouw
meldt zich, toont door Uw milde gave, door
Uw daadwerkelijke steun, dat gij mede wilt
bouwen aan de groei van onze Oranje-vereniging, opdat wij daardoor het huis van
Oranje, onder welks bestuur het ons land
altijd is welgegaan, kunnen eren!
Leve ons Vaderland! Leve het Vorstenhuis!

BEKENDMAKING

dieper in de ellende werd gedompeld door
een gehate vijand. Jaren, waarin velen hun
leven gaven voor de vrijheidszaak van ons
dierbare Vaderland.
Velen onzer zien reikhalzend uit naar faDe Zandvoortse toneelvereniging ,,0ns
milieleden
of kennissen die gedurende, of
Toneel heeft na een rust-periode na de
succesvolle opvoering van de klucht ,,Wel- tijdens de onderdrukking naar het buitenkom Binnen" in Juli van het vorig jaar, land werden getransporteerd en nog niet in
thans haar werkzaamheden weer met voile ons midden zijn teruggekeerd.
Laten wij echter hopen, dat het vele leed
•energie van voorheen aangepakt.
ons
aangedaan, ons niet tot daden zal doen
Zij hoopt in September a.s. het toneelovergaan,
welke wij bij nader inzien zouden
seizoen weer aan te vangen, waarvoor de
betreuren.
Wij zullen het verleden zo spoevoorbereidende werkzaamheden thans reeds
getroffen worden. Wij hopen hierop t.z.t. dig mogelijk dienen te vergeten en gaan
nader terug te komen. De bedoeling is bouwen aan een nieuwe en betere toekomst.
wederom steeds datgene te brengen, wat Dit zal echter moeten gebeuren met alle
het Zandvoortse publiek vraagt, waarvoor middelen en krachten die ons ten dienste
van onze spelers steeds het uiterste zal staan, daar er zoveel afgebroken, en zo
onnoemelijk veel opgebouwd moet worden.
worden gevraagd.
Hierover hoeft men niet veel te schrijven,
Leden en donateurs, (het donateursschap
bedraagt f. 2.50 per jaar) zijn wederom van doch de daden zullen uitwijzen, dat ons
harte welkom en kunnen zich opgeven bij volk zich ten voile bewust is van de verden Heer J.Hagen, Kerkstraat 30, of bij on- antwoordelijke taak, die op haar schouders
rust.
dergetekende.
Ook Zandvoort heeft zijn tol betaald.
Zo beginnen wij met nieuwe moed.
Zandvoort
is Zandvoort niet meer. Is ZandZandvoorters, toont door Uw daadwerkevoort
dood?
Neen, Zandvoort i"s bewustelijke steun, dat gij ons streven op prijs
loos
en
wij
zullen al het mogelijke doen
weet te stellen !
om
die
bewusteloosheid
ongedaan te maken.
Tenslotte moge ik nog verklappen dat in
Als
onze
dorpsgenoten
terug keren van
samenwerking met de Zandvoortse toneelvereniging ,,0p hoop van Zegen" op een Noord, Zuid, Oost en van de zee, dan
der avonden van de bevrijdingsfeesten een moeten wij opnieuw begonnen zijn. Al
blijspel zal worden opgevoerd, waarover zouden wij zelf de stenen moeten aandragen.
Wij zullen een Zandvoort bouwen dat
binnenkort meer.
schoner zal zijn dan ooit. En alle liefde
C. Kuyper.
en alle genegenheid, die wij nu voor ons
Seer. Toneelver. Ons Toneel.
goede oude, dorp voelen, zullen wij in die
bouw leggen. Zandvoort zal weer bloeien
en wij zullen er weer prettig en gezond
wonen.
Laat ons streven er echter op gericht
zijn, onze badplaats zo op te bouwen en
|
is verplaatst
|
weer te herstellen, dat Zandvoort in de
~
~
toekomst ,,De Badplaats"'van Nederland
|
van de Ostadestraat naar
|
genoemd mag worden.

Zandvoortse Toneclvercniging

,,ONS TONEEr

I Vleeshouwerij D, Boon |
1

Schoolstraat 3

Seer. Oranje-Comite

Centrale Verwarming?
alleen N. J. T E E R L I N G

Op 6 Juni a.s. hoopt de Heer W. J.
G. de dag te herdenken, dat hij 25
jaar in dienst is bij de Amsterdamse
Gemeente-Waterleiding.

1
BURGELUKE STAND

C. Kuyper.
,,Zandvoort".

VISHANDEL H. SCHUT

Aan de inwoners van Zandvoort wordt bekend
K E R K S T R A A T 21
gemaakt, dat door middel van op het Bureau van
Politic, Haltestraat 1, verkrijgbare formulieren.vanBinnenkort
hopen wij U weer van alle
af Maandag 4 Juni 1945, gelegenheid bestaat om
soorten* geruokte vis en visconserven
klachten in te die.ien tegen personen, die zichhebben schuldig gemaakt aan strafbare handelingen
te voorzien. Tevens hopen wij U bij
(verraad, aanbrengen van personen bij den vijand
voldoende
aanvoer van alle soorten
enz.).Zee
en
Riviervis
te mogen bedienen.
Na invullen kunnen deze formulieren wederom
op het politiebureau worden ingeleverd. men beperke zich uitsluitend tot feiten waaryan het bewijs geleverd kan worden. De nog niet gearresteerde verdachten moeten bekend worden.
OPBOUW.
Bloemendaal 1 Juni 1945.
Met berusting denken wij terug aan de verHet Hoofd van deri Politieken Opsporingsdienst
voor Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Benne- loren jaren die achter ons liggen. Jaren,
broek en Haarlemmermeer.
waarin ons volk steeds verder en steeds

Voorlopig adres W. Versteege
TRAMSTRAAT 7 - ZANDVOORT

DER GEMEENTE ZANDVOORT.
Opgave vanaf 23 Mei tot en met 30 Mei 1945
GEHUWD:
S. I. Kluijskens en K. Loos
GEBOORTEN:
Maria Helena: dochter van C. M. van der
Klauw en H. M. Duivenvoorde; Arie
Cornells Dirk: zoon van A. van Duijn
en M. A. Vermaat.

KERKLIJST
van de parochie H. Agatha te Zandvoort.
Zondag 3 Juni, plechtige viering van H. Sacrements-dag; H.H. Missen van 7.30 en 10 uur
Hoogmis voor de parochie; om 7 u. Lof ter ere van
het allerheiligen Sacrement met rozenkransgebed
(lied 34.)- Donderdag 7 Juni, van 6 tot 8 uur gelegenheid om te biechten. Vrijdag 8 Juni: Feest
van het Allerh.Hart van Jezus; om half acht gezongen H. Mis met acte van toewijdingenalg, H.Comniunie voor de kinderen; s'avonds om half acht
Lof en litanie van het goddl. Hart met acte van
Eerherstel (Lied 114.)
Zaterdag 9 juni van 5 tot 8 u. gelegenh. om te
biechten. Zondag 10 juni H.H. Missen om half
8 en 10 uur der hoogmis voorde parochip. In de
week wordt om 7 uur de H. Communie uitgereikj
en begint de H. Mis om half 8.
NED.

HERVORMDE KERK
ZANDVOORT
'A.s. Zondag 3 Juni
v.m 9,30 uur Ds. E. Durkstra, oud-Indisch
predikant.

die wekelijks en maandelijks bij U aan huis komt,
S L U I T A L L E V E R Z E K E R l N G E N.
Vraagt premieopgave.

VeUe artik@§en
zijn
ben
Als
het

er niet meer, maar misschien hebwij nog wat U juist nodig hebt.
wij U helpen kunnen doen wij
graag

Drogisftersj L. SBSaauboes-

Voorlopige aankondiging

Melkinriclifing Louis v/d* Mi]
In de toekomst Uw aangewezen
adres voor Melk, Boter, Kaas en Eieren
L. v. d. MIJE, VAN OSTADESTR. la

Voor de eerstfi Veiling, welke zal worden
gehouden in Perceel, Brederodestraat 31,
Zandvoort, op nader aan te kondigen datum,
kunnen nette goederen worden ingebracht;
zonodig afgehaald.
Op te geven aan onderstaande adressen:
W. v. d. Mije
Makelaar W. Paap
Swaluestraat 4
Kosterstraat 13
Erkend veilinghouder

Als er weer rookartikelen -zijn
Gaat U naar
Bode van Zandvoorts Ziekenfonds

i

en Begrafenis ondernemer

Bakker's Sigarenmagazijn

woont weer in Zandvoort

Grote Krocht 25

POSTSTRAAT 4

Wij hopen spoedig weer in Zandvoort onze
zaak te kunnen openen en leveren, weer uit
voorraad Als van ouds blijft het adres voor
In en Verkoop van alle soorten Meubilair. Speciale verhuunnrichting en belasten ons met elke
veilmgopdracht.

VEILINGGEBOUW

,,DE

99

Dat wij solide repareren

H. Harms v. Ostadestr, 16
A*, J, E Spolders, Zandvoorf
KONINGINNEWEG 23

Lood en zinkwerker
Aanleg van Gas en Waterleiding
Sanitair-Inrichting

Hiermede vervullen
wij de treurige plicht
U kennis_ te geven van
hetoverlijdenvan onze
lieve man en vader
de Heer
MARTINES KEMP,
in de ouderdom van
48 jaar.
De teraarde bestelling heeft plaats gehad
op 22 Mai 1945 te
Zandvoort
C. J. KEMP-BOL
JAN
- CORRY
RUDIE
HANS

WITTE ZWAAN"

inrichten, bijhouden en controleren van
admin istraties
Uitbrengen van accountantsrapporten
Vermogensadministratie en verantwoording
Belastingzaken

M. M. J. WOLZ^K
TRAMSTRAAT 11, ZANDVOORT

ElectricifeiC op elk gebied
Keesman's Schildersbedrijf
JAN STEENSTR. 1,

De. ondervinding zal U leren

ZANDVOORT

Aanneming van Schilder,Wit,- en Behangwerk
Inzetten van ruiten.

Accountant-Belastingconsulent
Lid van: Nat. G *n. van Accountants
Bond van Belastingconsulenten
HALTESTRAAT 52
ZANDVOORT

CAFE „LIBERTY"
IEDEREAVONDCABARET
AANVANQ 7 UUR SLUITING 11 UUR
De gehele avond dansen onder
leiding van een uitstekende band
Toegangsprijzen:
Militairen f 1.50
Civielen f 2.50

Door een noodlottig
ongeval is heden van
onsweggenomenon7e:i
innig geliefdedierbare
dochter
MILANA
in de leeftijd van 19 j.
Heemstede,31Meil945
Raadhuisplein 26
S. RADITCH
M. S. D. RAD1TCHHuNECKE
BOB
De begrafenis zal
plaats vinden Maandag
4 Juni te 3 uur op de
algemene
begiaafplaats te Zandvoort.

Loodgietersleerling gevraagd.
A. J. H. Spolders, s
Koninginneweg 23 ,
Zandvoort.
j
Wie ruilt een paar
meisjesschoenen
maat 36 z.g.a.n. voor
maat 34.
Mevr. Paap, Hogeweg 63 Zandvoort
Gevraagd te Zandvoort twee gemeubileerde kamers met
of zonder pension
voor de maand Juni,
eigen voedsel en
e.v. brandstof wordt
mede gebracht.
Brieven onder No. 1
Kerkstraat 28, Zandvoort.
Te Koop\ aangeboden:
2 rollen
vlechtdraadingoede
staat.
J. Paap
Brugstraat 12.

Leerling zetter gevraagd. Drukkerij Kerkstraat 28, Zandvoort.
Door plaatsgebrek moesten wij wat stukjes laten vervallen.
red.

VOLOP Oranjelimonadesiroop verkrijgbaar

VEEL IS GEBEURD
VEEL IS VERGAAN

(ledige flessen meebrengen)
Wij wachten op aanvoer van gedistilleerd en wijn;
dat kan nog wel even duren, maar
OOK NU zorgen wij zo goed mogelijk voor U.

Van derWerff als Bakker
IS'BLIJVEN BESTAAN

E, H. BROKMEIER, HALTESTR. 50 ZANDVOORT

mmmmmmmmaamm••••••«••••••••••••
•

D.v.d,Werff,Melkhandel
K r u i d e n i e r s en
Comesiibleswaren

Van Ostadestraat 22 a

D, Vader Kerkstraat38 | Voor Kolen —
BLOEMIST
Specialiteit in het opmaken van

2

natuurlijk naar

• A. SehuiteiL Smcdestr/19

Grafkransen en Bruids-Bonquetten

TEL. 2584

••••••••••• ••••••

••••

VLEESHOUWERIJ
EN SPEKSLAGERIJ
SPECIALITEIT IN FIJNE
VLEESWAREN
A. J. VREEBURG
HALTESTRAAT 54

Eet BALK'S Brood
Haltestraat 23

Wilt U eerdaags in gaan kopen
Dan weerjylug naar ,,Het Wonder
van Zandvoort" gelopen

SWALUWSTRAAT No, 9
Cafe ,,Neuf" Haltestraat 25
Opgericht 1916
Het van ouds bekende adres
voor een gezellig zitje
Prima concumptie's
Billijkc prijzen
C. BLUIJS

Uw adres voor een goede haarverzorging zowel voor Dames als
Heren is nog steeds

Firma C, E ten Brocke & Zn*

MAIS ON ,,GERRITS"

KONINGINNEWEG 3 ZANDVOORT

GROTE KROCHT 16

Kort's IJzerhandel
Rachels - Haarden en Strandairfikelen
IJZERWAREN EN OEREEDSCHAPPEN
HUISHOUDELIJKE EN TUIN-ARTIKELEN

HALTESTRAAT 1

KEMPs FRUITHANDEL
KERKSTRAAT 35
Handel in Binnen en Buitenlandse vruchten
Groenten. en vruchten in blik en flacon
'Speciaal adres:
Voor het opmaken van fruitmanden

Timraerman en Aannemersbcdrijf
LANGELAAN 12

A PAAP
Wed. H. PAAP EN ZOON,

LOOD- EN ZINKWERKERSBEDRIJF
Aanleg van Gas- en Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alle soorten oude metalen.
TRAMSTRAAT, ZANDVOORT

Fa. L J. RINKEL
Uw adres straks voor
heerlijk Brood en Gebak

Uw aangewezen adres voor verse
groenten en vruchten is en blijft:
P. v. d. B E R G
Haltestraat 20

BENT VELD

SCHILDERSBEDRIJF
Fa. J. v. d. Bos & Zonen
TELEF. No. 2562 ZANDVOORT
gevestigd 1879
GLAS-ASSURANT1E'
Grote Krocht 19 en Hogeweg 61

POSTGIRO 70701

Voor een betere be.diening naar

Vleeshouwcrij J* }* Spiers
Haltestraat 30

ABONNEERT U OP ,,DE NIEUWE ZANDVOORTSE-COURANT'
Onderstaand formulier invullen met blokletters s.v.p.
De ondergeteekende
wonende (straat)
geeft zich op als abonn^ a 3.— pfer jaar op ,,De Nieuwe Zandvoortse-Courant"
Gaarne ingevuld terug te bezorgen Kerkstraat 28 of af te geven aan den bezorger.
Datum:

1945

Handteekening:

Vrijdag 8 Juni

No. 3

1e Jaargang

De Nieuwe
Tarleven voor geregeld
adverteren op aanvraag

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT
REDACTIE EN ADMINISTRATE KERKSTRAAT 28 - Verantwoordelijk voor de Inhoud A. BOS

VERSLAG van de bijeenkomst in de
Raadzaal op Maandag 28 Mei
1945, ter bespreking van het
werk van de Sociale Verbindingsgroep van het Nederl.Rode
Kruis Hulpkorps.
Aanwezig met den Burgemeester, den
Heer H. van Alphen, 2 officials van S.V.3
t.w. Ds. Nijholt en Mevr. van der Molen, benevens Mevr. B. Foots van Popta en de Heren C. Siegers, Wethouder, H. de Jong,
J. G. BisenbergerJ. Hagen, J. Bluijs en W.
van den Ban.
• Dr. C. A. van Fraassen kon wegens drukke werkzaamheden niet aanwezig zijn.
De Burgemeester heet de aanwezigen welkom en verleent allereerst het woord aan
Ds. Nijholt, Commandant van S.V.3.
Ds. Nijholt vertelt over de oprichting van
het Ned. 'Rode Kruis Hulpkorps in het Zuiden des lands, dat tot doel heeft in het
laatst bevrijde gebied van ons land hulp
te verlenen, waar dit nodig is, en wel op
het gebied van voeding, sociaal werk, hulp
aan repatrieringskampen enz. Voor het coordineren van het in het Zuiden verrichte
sociaal werk met dat van het Noorden, is
de S.V. groep hier.
Door Militair Gezag werd met sanctie
van de regering in het begin van dit jaar
opgericht de H.A. R. K. (Hulpactie Rode
Kruis), dat het enige door de Regering erkende apparaat is, hetwelk tot uitdeling
van de goederen mag overgaan, die ons
door het Britse, Amerikaanse en Canadese
" Rode Kruis worden gezonden
Willen de verschillende gemeenten in ons
land een deel van die goederen krijgen toegewezen, dan i^ het nodig dat in die gemeenten onderafdelingen van de H.A.R.K.
tot stand komen. In die plaatsen, waar een
afdeling van Nederlands Volksherstel bestaat zal het wenselijk zijn, dat de commissie, die zich met de uitdeling van kleding
beziggehouden heeft, thans het H.A.R.K.
comite vormt en nog aanwezige en de te
ontvangen goederen gratis uitdeelt aan de
oorlogsgetroffenen, waaronder ook de repatrierenden en onderduikers worden gerekend.
Het zal dus wenselijk zijn, in Zandvoort te
komen tot een H. A.R.K. comite. en na

enige discussie wordt het comite als volgt
geformeerd:
H-. de Jong, voorzitter, Mevr. B. Foots- van
Popta, secretaresse, D. Vader, penningmeester. B. F. Bersma, Mej. A. C. G. Regoord,
C. A. van Fraassen, een Liefdezuster en F.
Koper.
Doel:
Het doel, hetwel.k bij de uitdeling van goederen wordt voorgezeten, is te beschouwen
als een streven om het welvaartspeil der bevolking te verhogen. De daartoe strekkende verzoekschriften moeten bij het plaatselijk comite- hetwelk zijn zetel in het gebouw Grote Krocht 10 heeft- worden ingeleverd, dat na onderzoek beslist
Het comite werkt zelfstandig en is verantwoording verschuldigd aan de nationale
H. A. R. K. en behoort een eenvoudige administratie van de ontvangen en de uitgegeven goederen bij te houden.
De Burgemeester vraagt of het comite
ook vertegenwoordigd zal zijn in het meer
ceritrale comite te Haarlem. Spreker acht
zulks voor een rechtvaardige verdeling der
goederen onder de gemeenten zeer wenselijk, terwijl iedere vertegenwoordiger zijn
plaatselijke belangen kan bepleiten.
Toegezegd wordt, dat hieromtrent nadere inlichtingen zullenworden verstrekt.
Mevrouw van der Molen deelt mede, dat
de H.A.R.K. een grote hoeveelheid goederen heeft ontvangen, waarvan een deelbestemd is voor de verdeling onder de oorlogsgetroffenen in het district Haarlem.
Daarna vraagt zij naar de wenselijkhdd,
om uit Zandvoort kinderen uit te zenden
naar het Noorden of Zuiden van ons land
en naar het 'buitenland. Men acht echter
de Zandvoortse lucht en het zomerseizoen
van een dusdanige weldoende invloed, dat
men uitzending naar andere streken en
landen.'iiet nodig vindt.
Oprichting van een Comite tot Uitzending
van Kinderen, dat een afdeling zou zijn
van de Nationale Commissie tot Uitzending
van Nederlandse Kinderen 1945, welke Nationale Commissie voorlopig de enige door
de Regering erkende uitzendvereniging is,
is te Zandvoort dus niet nodig.
Hierna sloot de Burgemeester met enkele vriendelijke woorden de vergadering.

Losse nummers 10 cent

Bestrijding Coloradokever.
De Burgemeester van Zandvoort brengt
ter kennis van de aardappeltelers, dat onlangs twee levende Coloradokevers zijn
gevonden op het zuidelijk strand alhier;
nog een derde exemplaar werd door de
wind meegevoerd, zodat niet kon worden
nagegaan of dit ook nog leefde.
Met het oog op het grote gevaar, dat
de Coloradokever oplevert voor de aardappelverbouw, juist in deze tijd van het
jaar, wordt verzocht bij het aantreffen van
deze kevers, daarvan terstond ter gemeentesecretarie kennis te geven.
Zandvoort, 5 Juni 1945.
De Burgemeester voornoemd,
Van Alphen
De Heer J. Haan met pensioen.
Op Woensdag 30 Juni j.l. werd den Heer
J. Haan Directeur van het Post en Telegraafkantoor te Zandvoort, eervol ontslag verleend. Hij
heeft 46 jaar lang zijn werkzaamheden met grote
nauwgezetheid en tot voile tevredenheid van zijn
superieuren vervuld.
De Heer Haan is geboren te Uithuizermeeden (Gr.)
op 25 Mei 1880. Hij studeerde aan de H.B.S. te
Warfum, en werd later benoemd als geagreeerd
klerk te Uithuizen. Later kwam hij als klerk bij de
posterijen te Den Haag. Op 1 Juni 1900 volgde
zijn benoeming te Zandvoort, terwijl hij op 16
November 1905 werd benoemd tot commies bij
de posterijen. Sedert 1 Juli 1935 bekleeddede
Heer Haan de functie van beheerder van het bijkantoor aan de Tempelierstraat te Haarlem. Later
volgde zijn benoeming tot Directeur van hetPostkantoor te Zandvoort, waar hij zich de laatsie
5 jaren onder moeilijke omstandigheden zeer verdienstelijk maakte. Verder was de Heer Haan
voorzitter van de commissie tot wering van schoolverzuim, alsmede voorzitter van de plaatselijke
commissie van toezicht op bioscopen. Ook in
andere verenigingen en instellingen was hij zeer
gezien. Wij wensen hem verder het beste bij het
afsluiten van zijn levenswerk en hopen, dat hij
nog lang van zijn welverdiend pensioen mag genieten.

Mr. P. H. L. J. Reijinga
Volgens de ontvangen berichten, is op 4
Juni Mr. P.H.LJ. Reijinga, oud commissaris
van Politie te Zandvoort, die door den bezetter naar Duitsland was getransporteerd,
omdat hij zich niet beschikbaar stelde voor
de opleiding der landwacht Hilversum, in
Amsterdam aangekomen.

Flitsen uit onze bezettingstijd.

EEN B R I E F .

Sinds enkele weken staat onze ba'dplaats
weer voor een ieder open en reeds velen
hebben de gelegenheid aangegrepen om
een bezoek aan Zandvoort te brengen. Tussen de honderden onbekende gezichten trof
men ook vele vroegere plaatsgenoten aan
en na de eerste begroeting, kwamen al direct de verhalen los: De een was naar En-,
geland overgestoken en had de hele veldtocht in het Westen meegemaakt. Een ander had onderduikers geholpen en op het
nippertje aan de greep der S.D. kunnen ontkomen. Inderdaad ,,a narrow escape" ! Een
derde deed als lid van de ,,knock-ploeg"
mee aan overvallen op distributiekantoren
en bevolkingsregisters. "Vooral de laatste
jaren is ons land _een groot kamp geweest
van strijdsters en strijders voor de goede
zaak der bevrijding!
Met dit beeld voor ogen heeft de Redactie der ,,Nieuwe Zandvoortse Courant" het
initiatief genomen om wekelijks een ,,soldaat" uit het legioen der ondergrondse
krachten zijn ervaringen te laten meedelen.
Een Jeder wordt vanaf deze plaats opgeroepen, gesommeerd, (,,gevorderd" behoort
gelukkig tot het verleden!) om zijn bijdrage
in te zenden. Jarenlang is alles in een
sluier van geheimzinnigheid geweest, maar
nu is het ogenblik aangebroken om aan de
Zandvoorters te tonen, welke rol de bewoners der badplaats hebben gespeeld in
het gigantische gevecht tegen de overheersers! Dan moge een ieder de borst zwellen
bij de gedachte, dat ook Zandvoorters,
ondanks afbraak en evacuatie, zich in de
voorste linie's hebben geplaatst en de aanval der ,,Germanen" glansrijk hebben afgeslagen.
Vrijwilligers voor !!
d.O.

Brief van een ter dood veroordeelde
zoon, die gratie verkreeg, en naar het
concentratie-kamp in Duitsland werd gestuurd, aan zijn Zandvoortse Moeder.
Hoog-Aschberg, 10 Mei 1945
Lieve Moeder.
Eindelijk weer een brief van uw liefhebbende
zoon Dick. Het heeft wei lang geduurd, maar ja,
omstandigheden. Hoe het hier aan toe gegaan is,
<unt U zich zo half indenken, veel geknal entoen,
jelukkig Vrede. Dat er veel veranderd is kunt U
aegrijpen, dat het in Amsterdam rustig is, heb ik
ook gehoord. Moeder U zal toch zeker wel blij
zijn met een hopelijk langdurige Vrede. Maar nu
moet ik U toch schrijven, wat ik sinds een lange
tijd verzwegea heb, n.l. dat ik sinds 15 maanden
t.b c. heb, U moet niet boos worden dat ik het
niet geschreven heb, want dan had U nog meer
zorgen gehad. Mijn ziekte was toendertijd van dien
aard, dat ik altijd wel gedacht had beter te zullen
worden, doch U weet wat voor een ziekte het is
De hoofdzaak is wel het slechte eten geweest,
waardoor ik sterk achteruit gegaan ben. In die
mate, dat ik nu zo ver ben, dat nu er Vrede is,
ik niet voor transport geschikt ben. M'n toestand
is n.l. zo, dat ik hoop nog thuis te komen, maar
weten doe ik het niet. Ja moeder, U heeft al zoyeel mee moeten maken, verdriet en ellende, nu
is de Vrede daar, en nu moet ik U met deze brief
dubbel verdriet doen, ja zelfs nogdat, maar U
moet maar denken, als ik niet meer thuis kom dat
het niet voor niets is geweest Daar moet U zich
op instellen al zal het zwaar vallen, nu Moe, nu
weet U hoe m'n toestand is. Ik ben nuwelnieuws
-gierig hoe het met U is en met deanderejongens
na al die ellende dat het Duitse gespuis in zolang
in Amsterdam is geweest. Ik hoop dat U en de
andere er nog goed af gekomen zijn. Het spijt mij
ook erg, dat ik mijn brief niet zelf kan schrijven,
maar zo is het nu eenmaal. Ja maatje het valt voor
U en mij natuurlijk heel zwaar, maar ik hoop toch
dat U het weet te doorstaan en vergeet nooit, dat
het niet voor een nutteloze zaak is geweest als U
mij missen moet en daarom wens ik U sterkte en
ondanks alles nog vele jaartjes (even toe. M'n
kamervriend gaat een dezer dagen op transport
naar huis. Hij kan U altijd nog meer vertellen.
Ik hoop dat de andere jongens alien gezond en
wel thuis mogen komen. U doet ze alien maar de
hartelijke groeten. Nu Moe, eindig ik met deze
zware brief en in gedachten vele kussen en goedheid van uw altijd liefhebbende Zoon
dick

Een lage daad.
Onbevoegden hebben zich na de capitulatie toegang weten te verschaffen in het
Theater ,,Monopole", waar zij op beestachtige wijze huis hielden.
Er werd 64 m. gummiekabel van de loudspeaker vermist, terwijl bijna alle stopcontacten en electrische installaties zijn vernield.
Is deze daad een wraakneming van een
of ander symphatiserend lid der N.S.B.,
welke nog vrij rondloopt en op deze manier
probeert te beletten, dat er te Zandvoort
weer spoedig Engelse of Amerikaanse films
draaien, of is het slechts een kwajongensstreek?
Het is echter te hopen, dat de dader(s)
zo gauw mogelijk zal (zullen) worden gegrepen om hun gerechte straf voor deze
euveldaad te ondergaan.
Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor Zandvoort en het
daaronder behorende ambtsgebied werd gedurende de maand Mei ingelegd f 15864.89
terugbetaald
f 3051.Het laatste door dat kantoor uitgegeven
boekje draagt het nummer 12.614

Volksherstel

&

Op Zaterdag 9 Juni zal de reeds door
de aanplakbiljetten aangekondigde collecte
van de stichting Nederlands Volksherstel
plaats vinden.
Deze collectie heeft ten
doel zo veel mogelijk artikelen te verzamelen waaraan speciaal oorlogsslachtoffers en
repatrierende zo dringend behoefte hebben
alsdaar zijn kleding, dekking, ligging,
schoeisel, meubilair etc.
Wij --hopen dat ook de Zandvoortse ingezetenen zich niet onbetuigd laten zodat deze collecte een succes zal worden.
Het bestuur van Volksherstel Zandvoort
verzoekt alien die iets mede te geven hebben, dit vooraf klaar te zetten of in te pakken, zodat als de wagen en collectanten
aankomen, dit direct kan worden medegenomen.- Een en ander zal een vlot verloop der collecte bevorderen.
De grote schoonmaak begonnen
Onder geall. leiding is men met het
opruimingswerk van landmijnen begonnen.
Duitse krijgsgevangenen zijn bezig de terreinen rondom de Dr. Gerkestraat en Zandvoortselaan te zuiveren.

O.S.S voor en na de bevrijding!!
Qelukkig is het dan zo ver. Wij zijn bevrijd van de ,,beschermers". De jonge mannen kunnen weer voor de dag komen en
zonder angst over straat gaan.
Geleidelijk kan ook het verenigingsleven
voortgezet, opgebouwd en uitgebreid worden. Dat werk zal in Zandvoort veel moeilijkheden opleveren, daar door de vernielingen die de moffen aangebracht hebben,
vele vroegere bewoners niet naar Zandvoort
kunnen terug keren.
De Zandvoortse gymnastiek-vereniging
,,0efening
Staalt Spieren" heeft in haar
2!/2 jaar ballingschap steeds verder gewerkt.
Zowel in Zandvoort als in Heemstede bleef
een flinke kern turnen en athletiek beoefenen,
terwijl zelfs een dameselftal aan de handbalcompetitie deel nam. Uitvoeringen werden vanzelfsprekend niet gegeven, maar op
5 Maart 1944 werd te Haarlem in een reiinie
het 40 jarig bestaan der vereniging herdacht,
waarbij de grote wens werd uitgesproken
dit jubileum na de oorlog op grotere wijze
te vieren. Of hiertoe nog een mogelijkheid
bestaat, zal nader bezien worden. Op het ogenblilc staat het verenigingsleven op advies van Dr. C. A. v. Fraassen
stil, in verband met de slechte voedselpositie. Door de steeds toenemende verbetering hierin, hopen wij binnen niet al
te lange tijd weer te beginnen, waartoe
zowel in Zandvoort als in Heemstede nadere
mededelingen zullen volgen.
Met de wederopbouw van Zandvoort
moet ook 0. S. S. haar plaats als een der
belangrijkste Nederlandse gymnastiek-verenigingen weer trachten in te nemen. Het
is daartoe nodig, dat elk lid zijn/haar voile
medewerking verleent.
In de 5 jaren bezetting heeft de lichamelijke opvoeding onder dwang steeds een
beTioorlijke plaats ingenomen. Laat dit nu,
ook van vreemde smetten vrij, het geval
zijn.
Daarom, straks iedere Zandvoorter lid
van O.S.S.!!!!
J. H. B. Brink
Voorz. O.S.S.
Sport
De Zandvoortmeeuwen
hebben de voetbaltraining weer opgenomen.
Elke Donderdag van 7.30
uur tot 9.30 uur rolt de
bal weer op het hockeyterrein, daar het voetbalveld nog onbruikbaar is. Spoedig zullen er ook enige wedstrijden gespeeld worden.Mededelingen van het Nederlandse
Rode Kruis
Oorlogsslachteffers.
Opnieuw is een lijst van slachtoffers tengevolge van oorlogshandelingen gepubliceerd
en wel van midden Limburg, v.n. van Roermond, Weert, etc.Door het Rode Kruis is besloten geen
verdere lijsten te publiceren en het publiek
te verzoeken zich voor inlichtingen, direct
te willen wenden tot het informatiebureau
van het Nederlandse Rode Kruis, J.P. Coenstraat 10 te ' s Qravenhage.

Commissie van Advies

Gertenbach-Comité.

Opheffing Waterdistributieregeling

voor de zuivering van: Gemeente Perso- Wij zijn er van overtuigd, dat er voor een OerDe Burgemeester van Zandvoort maakt
neel Zandvoort, secretariaat Kerkstraat 30. te nbach-monument, ter ere van de gevallen legabekend,
dat vanaf heden de in October 1944
le
en
illegale
dorpsgenoten,
veel
belangstelling
Een ieder wordt opgeroepen in het belang van
vastgestelde waterbezuinigingsmaatregelen
de wederopbouw van het Vaderland gerechivaar- zal bestaan.
Toont dit, door Donderdag 14 Juni a.s, als er (o.a. afsluiting closetreservoirs) buiten werdige klachten of ter zake dienende gegevens over
een lijstcollecte huis aan huis zal plaats hebben, king zijn gesteld.
bovengenoemd naar voren te brengen.
De klachten moeten als regel behoorlijk gemo- een milde gift ter hand van de collectanten te
Zandvoort, l Juni 1945.
tiveerd, schriftelijk en ondertekend worden inge- stellen. Mocht U niet thuis zijn, dan kunt U alsdiend bij den Secretaris der betrokken Commissie nog uw gave ter hand stellen aan de U bekende
De Burgemeester,
adressen.
en wel uiterlijk voor 23 Juni 1945.
van Alphen.
Het adres van den aanklager moet bij de aanklacht worden vermeld.
BURGELIJKE STAND
Geheimhouding ten aanzien van de aanklager
is gewaarborgd.
DER GEMEENTE ZANDVOORT.
Klachten, welke na de gestelde uiterste datum Strandpachters die eventueel ook in 1945
worden ingediend kunnen niet meer in behandeling strand wensen te pachten moeten daar- Opgave vanaf l Juni tot en met 8 Juni 1945
worden genomen.
GEBOORTEN:
r
Het plaatselijk secretariaat van de commissie van SCHRIFTELIJK opgave doen aan
Kees, zoon van K. Loos en M. E. Keur,
Burgemeester
en
Wethouders
uiterlijk
voor de zuivering van het POLITIE-PERSONEEL
Koningstraat
73.
is gevestigd alhier Zuiderstr. 10, alwaar eveneens op Maandag 11 Juni a s.
tot 23 Juni e.k., klachten ingediend kunnen worden.

STRANDPACHT

KERKLIJST

CAFÉ „

van de parochie H. Agatha te Zandvoort.

Iedere avond Cabaret.

Zondag 10 Juni: H.H. Missen om 7.30 en 10 u.
Hoogmis voor de parochie; om 7 u. 's avonds
Lof ter ere van de H. Agatha met gebed en verering van hare reliquie (lied 135). Woensdag l •
Juni: Feestdag van de H. Antonius; 's avonds om
7.30 u. Lof ter ere van de H. Antonius (lied 126).
Donderdag 14 Juni: Om 7.30 u. gezongen requiem-Mis voor de zielerust van al degenen die
in de strijd voor ons Vaderland en onze Koloniën
het offer van hun leven hebben gebracht. De gelovigen worden verzocht om voor die Intentie
daarbij de H. Communie te ontvangen. Vrijdag
15 Juni: Om 7.30 u. 's avonds Lof ter ere van
H. Hart van Jesus met Litanie en acte van toewijding (lied 113). Zaterdag 16 Juni: Van 5 tot 8 u.
gelegenheid tot biechten. Zondag 17 Juni: H.H.
Missen om 7.30 en 10 u. Hoogmis voor de parochie. In de week wordt om 7 u. de heilige Communie uitgereikt en begint de H. Mis om 7.30 u.

De gehele avond dansen onder Beiding van een uitstekend® band

„PATRIOTJES"
Gevraagd tegen 15 Juni gemeubileerde
slaapkamer voor ongeveer 3 maanden.
Aanbiedingen Versteege, Tramstraat 7.
H.H. Kappers terstond gevraagd,aankomende bediende 'of leerling.
Ie Bentveldse Heren Kapper Bentveld.
Gevraagd: Herenschoenen maat 44. Brieven onder No 2 Kerkstraat 28 Zandvoort
Voor direct gevraagd meisje voor de
dag,'of voor dag en nacht. "'Mevr. Gatsonides, Bentveldseweg 8 a, Bentveld.
In ruil aangeboden: Een paar meisjesschoenen maat 35 of 36 voor maat 37. W.
Paap, Haarlemmerstraat 44.
Gevraagd: Vonr dag en nacht een net
dienstmeisje, Mevr. Quarles van Ufford,
Duindoornlaan l Bentveld.
«Te Koop: 22 terrasstoelen en 2 zo goed
als nieuwe garnaalseinen te bezichtigen E.
Paap, Kanaalweg 33 Zandvoort.
Aankomende Verstel-naaister kan nog
werk aan huis aannemen.
M. Kuik, Tramweg 30 rd.
Gevonden: Een dames-rijwiel door een
Engels soldaat naast „Monopole" Terug
te halen: Politiebureau Zandvoort

Aanvang 7 uur sluiting 11 uur

Toegangsprijzen: Militairen f 1.50

Fa M, KEMP
KERKSTRAAT 35
Handel in alle soorten groenten en
fruit. Uw winkelier voor zuurwaren
Bier voorradig (ledige flessen medebrengen.)

Civielen f 2.50

Wilt U eerdaags in gaan kopen
Dan weer vlug naar „Het Wonder
van Zandvoort" gelopen

SWALÜËSTRAAT No, 9

Vis-

en

Z. J. LEEN
TRAMSTRAAT 11, ZANDVOORT

Elcctriciteit op elk gebied
Vele artikelen
zijn er niet meer, maar misschien hebben wij nog wat U juist nodig hebt.
Als wij U helpen kunnen doen wij
het graag
Drogisterij L. Blaauboer
Haliestraat 46
Inrichten, bijhouden en controleren van
administraties
Uitbrengen van accountantsrapporten
Vermogensadministratie en verantwoording
Belastingzaken

M. M. J. WOLZ&K
Accountant-Belastingconsulent
Lid van: Nat. Gen. van Accountants
Bond van Belastingconsulenten
HALTESTRAAT 52
ZANDVOORT

Halteste-aat 3,
Zandvoort
FiüaaE: Spskstr. 3

Als er weer rookartikelen zijn
Gaat U naar

Bakker's Sigarenmagazijn
Grote Krocht 25

GHelijle school, Herottaai
Nieuwe Leerlingen worden aangenomen en
kunnen worden aangegeven aan de school

Brederodestraat 15
Dagelijks van 11 tot 12 uur

Vertegenwoordiger van de Levensverzekering Maatschappij „Utrecht", verzorgt Uw verzekeringen op elk geliied
Gratis inlichtingen omtrent verandering of verhoging van Uw bestaande polissen
Vraagt premie opgave
Evacuatie-adres: ZONNEBLOEMSTRAAT 9,

HAARLEM
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D,v.d.Werff,Melkhandel
naar

Vleeshouwerij D* Boon
Schoolstraat 3

K r u i d e n i e r s en
Comestibleswaren

Van Ostadcstraat 22 a

5 Voor Kolen
natuurlijk naar

• A Schuiten» Smedestr, 19 |
m
ï

TEL. 2584

POSTGIRO 70701

•
•
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P* Koper, Swaluëstr, 3

D, Vader Kgrkstraat 38

Zaterdag 9 Juni a.s.

Horloger
Byoutier
H. L. C. LANSDORP

Heropening Melkzaak

KERKSTRAAT 33
ZANDVOORT

Specialiteit in het opmaken van
Grafkransen en Brttids-Booquetten

Lood- en Zinkwerkersbedrijf

Zij komen weer de goede

BLOEMIST

Kcesman's Schildersbedrijf

SIGARETTEN EN SIGAREN!!!

W. G. van der Wolde

Het aangewezen adres daarvoor is:

Aanleggen van Gas- en Waterleidingen
Sanitair-Inrichting

W, LOOS, HALTESTR 22

Uw adres voor opbouw, geen afbraak
Zeestraat 54,
Zandvoort

Aanneming van Schilder, Wit,- en Behangwerk
Inzetten van ruiten.

Firma C» E ten Broeke ö Zn*

Melkinrichting Louis v. d, Mije

Timmerman en Aannemersbedrijf

Opening Zaterdag 9 Juni

99

Esvé"
s. v.

f

S. VERLOOP

Uw adres voor een goede haarverzorging zowel voor Dames als
Heren is nog steeds

KONINGINNEWEG 3
LANGELAAN 12

P. v. d. B E R G
.Haltestraat 2O

GROTE KROCHT 16

Kachels - Haarden en Strandartikelen
- IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN
HUISHOUDELIJKE EN TUIN-ARTIKELEN

HALTESTRAAT 1

BENTVELD

Uw aangewezen adres voor verse
groenten en vruchten is en blijft:

MAISON „GERRITS"

Kort's Ijzerhandel

ZANDVOORT

SCHILDERSBEDRIJF
Fa. J. van den Bos & Zonen
TELEF. No. 2562 ZANDVOORT
gevestigd 1879
GLAS-ASSURANTIE
Grote Krocht 19 en Hogeweg 61

JAN STEENSTR. l,

ZANDVOORT

In de toekomst Uw aangewezen
adres voor Melk, Boter, Kaas en Eieren
L. v. d. MIJE, VAN OSTADESTR. la

A. PAAP
Bode van Zandvoorts Ziekenfonds
en Begrafenis ondernemer
woont weer in Zandvoort
POSTSTRAAT 4

Café „Neuf"
Opgericht in 1916
Het van ouds bekende
adres voor een gezellig zitje.

Billijke prijzen
Prima consumptie's
C. G. BLUIJS

Haltestraat 25
Established in 1916
The old well-known
adress for a pretty
seat.

Moderate prices
The best drinks
ZANDVOORT

Thans voor BRANDSTOFFEN naar C BEEKHUIS
PAKVEL.DSTRAAT 19

ZANDVOORT

Vrijdag 15 Juni

No. 4

1e Jaargang

De Nieuwe
Tarieven voor geregeld
adverteren op aanvraag

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT
REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28 - Verantwoordelijk voor de Inhoud A. BOS

Met „DE KLEINE PA' RIOT" in het Zuiden
Vrolijk scheen de zon en helder was de lucht middelpunt van deze prachtige streek, is totaal
toen wij uit Zandvoort vertrokken, een ideale met de grond gelijk gemaakt. Er is niet één huis
weersgesteldheid voor het ondernemen van een :e vinden. De verwoesting is volkomen. Maar ook
tocht door ons land. De auto liep goed en voor lier wordt gewerkt, ondanks mijnengevaar en puinik er eigenlijk erg in had, wa^en we al in Utrecht. hopen gaan de mensen hun gang. Zij weten, dat
Tot daar was er nog niet veel bijzonders te zien er opgebouwd moet worden en tezamen met het
geweest. De eerste verwoestingen die wij te zien Rode Kruis en de U.N.R R.A. zijn zij weer aan het
kregen waren bij de Qrebbelinie, nog voor Ede. werk geslagen. We rijden dwars door deze woesDaar waren de sporen van het geallieerde granaat- tenij naar Nijmegen. Bij het zien van de grote brug
vuur duidelijk merkbaar. Langs de weg lagen de over de Waal dicht bij de stad, klopt ons hart
overblijfselen van allerlei Duitse wagens, personen- sneller. Hier werd historie gemaakt. Hier werden
zowel als vrachtwagens, slachtoffers van Spitfires staaltjes van dapperheid en zelfopoffering getoond,
en Hurricanes. Duitse en Amerikaanse tanks lagen die de gehele wereld in verwondering heeft gelangs de weg, droevige overblijfselen van eens zo bracht. Zwemmende, met de wapens tussen de
trotse en gevreesde oorlogsmonsters. De huizen, tanden, zijn hier de eerste afdelingen van het gemaar vooral de kerken, hebben ontzettend geleden allieerde leger op de brug aangekomen en behieldoor het vuur, alle kerktorens werden door de den die, tot er versterkingen kwamen. In het
Moffen als waarnemingsposten gebruikt en daarom midden van de brug is nog een stuk „Meccanoprompt door de Engelsen in brand geschoten. brug" aangelegd, omdat de Duitsers er eenmaal
Bruggen waren opgeblazen, spoorrails vernield, in slaagden om een voltreffer te plaatsen.
versperringen aangelegd en alles lag onder de
Wij rijden verder en komen in Nijmegen zelf.
mijnen. Ziedaar het werk der Vandalen.
Deze stad heeft zich verwonderlijk vlug hersteld
Koeien, paarden, varkens en schapen werden en alles gaat daar zijn gewone gang.
louter uit willekeur doodgeschoten, de cadavers
Van Nijmegen gaat het door naar Den Bosch;
liggen nu nog in het veld. Maar de Hollanders hier valt het nog al mee, er zijn weLveel huizen
zijn niet gebroken, zij zitten niet bij de pakken beschadigd, maar zij zijn toch allen te herstellen,
neer. Dat is iets wat mij in het gehele land is op- wat veelal gebeurd is, zodat Den Bosch al aardig
gevallen. De mensen komen weer terug naar hun zijn oude aanzien heeft teruggekregen. Alleen • de
huis, soms is het niet eens meer huis te noemen, St. Janskathedraal heeft wel iets van het granaatspannen een paar doeken, plakken de kapotte vuur te lijden gehad. We komen in Tilburg, waar
ramen weer dicht en wonen weer. Zo wordt ons weinig schade is aangericht. Hier ligt de Ireneland weer opgebouwd, zo zijn de Hollanders weer Brigade, die het leeuwenaandeel had in de bebezig aan het herstel van alles wat vernietigd is. vrijding dezer stad.
De boeren werken op de akker, hoewel het gevaar
(Wordt vervolgd.)
lang niet denkbeeldig is, dat zij er mijnen zullen
tegen komen, want overal langs de weg staan nog
borden^ met „Mijnengevaar".
'Doof Ede, langs de kazerne waar de Duitse S.S
Bureau roerende goederen van
zijn bivak had opgeslagen, komt men op de grote
vijanden en landverraders.
weg naar ArnhPm. Overal ziet men hetzelfde;
verbrande auto's, tanks en kapot geschoten huizen.
Door
het Militair Commissariaat voor het
Arnhem zelf is geweldig beschadigd, vooral in de
Rechtsherstel
(M.C.R.H.) is bepaald, dat
omgeving van de brug. Hier was het, dat op
17 September 1944 de „Rode Duivels" de grote alle roerende goederen van vijandelijke onluchtlandingen uitvoerden. Aan Arnhem is te zien, derdanen, N.S.B.-ers en andere landverdat zij werkelijk als duivels gevochten moeten raders in bezit moéten worden genomen en
hebben, want in de omgeving van de brug staal
niets meer. Langs de weg liggen zij begraven, de beheerd.
Voor de uitvoering van deze instructie
helden die voor onze vrijheid het offer van hun
leven gaven.
is aangewezen een „Gemeentelijk Bureau
R.I.P. Unknow Soldier 18 th. of September 1944. roerende goederen van vijanden en landDe graven zijn nu versierd met witte en rode verraders" hetwelk is gevestigd Grote Krocht
bloemen; Nêerlands hulde aan deze dappere mannen. 10 kamer 6.
De bruggen bij Arnhem zijn opgeblazen, maar
de genietroepen hebben direct een schipbrug over
Aangifteplicht:
de Rijn geslagen. Deze brug is nu vervangen door
De bovenstaande instructie bepaalt verder
een dubbele brug, in de volksmond „Meccanoo.m dat een ieder die inlichtingen of aanbruggen" genoemd.
Van Arnhem gaat onze trip door de Betuwe wijzingen kan verschaffen omtrent de hier
naar Nijmegen. De Betuwe, het land van de boom- bedoelde goederen van vijandelijke ondergaarden en de jam-industrie, is nu niets anders
meer dan puinhopen. Eist, eenmaal het trotse danen, van N.S.B.-ers of andere landver-

Losse nummers 10 cent

raders, verplicht is hiervan onmiddellijk
aangifte te doen bij het bureau. Ook dus
degenen, dié inlichtingen of aanwijzingen
<unnen geven omtrent hiervoorbedoelde goederen, welke uit gebouwen of woningen
zijn ontvreemd — waar zij zich ook bevinden — zijn verplicht mededeling te
doen aan genoemd bureau. Art. 44 E 133
stelt het nalaten van de aangifte als misdrijf strafbaar met een gevangenisstraf van
ten hoogste 4 jaren of een geldboete van
ten hoogste vijftigduizend gulden.
In verband hiermede is door het Militair
Gezag bepaald, dat het vervoer van meubelen binnen deze Gemeente slechts mag
plaats hebben op schriftelijke vergunning
van het voornoemde bureau.
ORANJE-COMITÈ „ZANDVOORT"
De bevrijdingsfeesten naderen.
In verband met deze feesten, en mede
door het feit, dat de kas van de Oranjevereniging door de Moffen werd geconfiskeerd, zal een dezer dagen een huis aan
huis collecte worden gehouden, waaruit
de kosten voor deze feestdagen zullen
moeten bestreden worden.
Er is daarvoor veel geld nodig, terwijl
een ieder ervan overtuigd zal zijn, dat
het organiseren van feestdagen, waarbij
ook aan een kinderfeest een bijzondere
plaats zal worden ingeruimd, in deze tijd
reeds vele moeilijkheden biedt.
Daarnaast zit de penningmeester van het
Oranje-comité met een geheel ledige kas,
zodat wij een dringend beroep doen op
de goedgeefsheid van onze Zandvoortse
bevolking met wier medewerking wij hopen,
de feestelijkheden volledig te doen slagen.
Het Oranje-comité vertrouwt erop, dat
de telling van de lijsten-collecte dit alles
op ondubbelzinnige wijze zal bevestigen!
Zandvoorters, wij rekenen op U!!
Aanmelding nieuwe Leerlingen.
De aanmelding van nieuwe leerlingen
voor de U.L.O. School kan dagelijks geschieden bij het Hoofd der3 School! in de
Herenstraat van 9--12 en ! /4 tot 4 /4 uur.

Flitsen uit onze bezettingstijd
Lezing Mej, ten Boom
Op Maandagavond 4 Juni werd in de
nieuwe Consistoriekamer der Ned. Hervormde Kerk door Mej. C. A. J. ten Boom
(„Tante Kees".) uit Haarlem, gesproken
over het onderwerp „Ervaringen in 't concentratiekamp te Ravensbrück (D.)." In een
ademloze stilte vertelde spreekster, hoe er
in April 1944 een inval geschiedde in haar
horlogezaak in de Barteljorisstraatte Haarlem, waar behalve 7 onderduikers, nog 38
figuren uit de illegale wereld aangetroffen
werden, die allen naar Scheveningen werden getransporteerd. Haar bejaarde Vader
kon de ontberingen niet meer verdragen
en overleed na 10 dagen, verheugd, dat hij
zijn leven voor zijn medemensen had mogen
geven.
Na een verblijf van 3 maanden werden
Mej. ten Boom en haar zuster veroordeeld
tot „Kriegsdauer" en overgebracht naar de
barakken van Vught. Hoewel het werk zwaar
was, was hier de toestand dragelijk. Maar
toen in Sept. de geall. legers meer en meer
naderden, werden alle gevangenen opeengepakt in beestenwagens en weg gevoerd,
tot ze na drie dagen het Vernichtungslager
Ravensbrück binnen marcheerden, ondanks
alle ellende met opgeheven hoofd.
De toestanden hier waren onbeschrijfelijk, maar niettegenstaande de strenge contrôle wist Mej. ten Boom aan haar medegevangenen de Blijde Boodschap nog door
te geven.
ledere dag maakte zij en haar zuster
nieuwe plannen, die zij uit zouden voeren
na terugkeer in Holland, doch na enkele
maanden werd haar zuster door de dood
van haar weggerukt. Kort daarop werd
Mej. ten .Boom plotseling in vrijheid gesteld en kon na veel moeite Groningen
bereiken.
Thans vertelt zij bijna dagelijks haar ervaringen, niet om onthullingen te doen,
maar uitsluitend om te tonen, hoe zelfs in
de grootste nood het Evangelie nog blijft
werken! Na afloop werd een collecte gehouden voor haar Evangeliesatiewerk onder
zwakzinnigen en voor een nieuw tehuis
voor verzwakte politieke gevangenen, die
ruim f 156.00 opbracht.
d.O.

Verheugend Nieuws.

Oranje-Comité Zandvoort.
In aansluiting op een bericht elders in
dit blad, kan thans worden medegedeeld,
dat de bevrijdings-feesten voor Zandvoort
op bescheiden schaal zullen worden' gevierd op Vrijdag 29 en Zaterdag 30 Juni a.s.
De Vrijdag zal hoofdzakelijk gewijd zijn
aan kinderfeesten, terwijl des avonds een
toneeluitvoering zal plaats vinden in gebouw
„Monopole" gevolgd door een bal tot drie
uur des nachts.
Zaterdag zal getracht worden een voetbalwedstrijd te organiseren tussen een
Zandvoorts en Canadees of Engels team,
terwijl des avonds een reprise van toneeluitvoering en bal zal plaats hebben daar
gebouw Monopole op één avond niet alle
gegadigden zal kunnen bevaten. Het officiële programma van de feestelijkheden zullen wij U naar wij hopen in
het volgend nummer kunnen bekend maken,
doch reeds nu doen wij een beroep op alle
Zandvoorters, door-het uitsteken der vlaggen
en aanbrengen van passende straat- of huisversiering de feestvreugde zooveel mogelijk
e verhogen.
De Postfanfare uit Haarlem zal de gehele
dag aanwezig zijn, terwijl nog enkele andere
verrassingen in voorbereiding zijn, waarop
wij eveneens in het volgend nummer hopen
erug te komen.
Het Oranje-Comité.

Cabaret in Theater „Monopole"
Donderdagavond j.l. vond de opening
plaats van Café „Liberty", welke verhuisd
was van het Kerkplein naar het Stationsplein, naar „Monopole", omdat de ruimte
veel te klein was geworden.
De avond mag een groot succes genoemd
worden, mede dank zij het optreden van
de verschillende artisten.
Hierbij kunnen genoemd worden het
orkest van Johny Steggerda, hetwelk uit 15
man bestaat, met medewerking van de ladycrooner Mitzy Smeekens. Verder verzorgden
de Muriloff-girls op uitstekende wijze enige
tapnummers; terwijl het danspaar Clivia en
José met tapdance en rhytmische dansen
op het eerste plan genoemd mogen worden.
Memoreren wij verder het optreden van de
zangeres Mary van den Berg, welke vooral
„Ave Maria" op uitstekende wijze naar
voren bracht.
^ Engel Paap, onze Zandvoortse harmonica-speler, had een groot aandeel in het
succes van deze avond, mede door het vertolken van „Cavaleria Rusticana".
Wij kunnen nog toevoegen, dat Café
„Liberty" U op het ogenblik van een cabaret-programma laat genieten, dat op sublieme manier ten uitvoer wordt gebracht,
door eerste klas artisten.

Van een teruggekeerde Zandvoorter uit
Duitsland, vernamen wij, dat P. Paap en
IJ. de Jong, de twee illegale werkers "van
Zandvoort, zich in goede welstand bevinden,
en op weg zijn naar hun woonplaats.
P. Paap vond zich dol gelukkig een
Zandvoorter te hebben ontmoet. (Deze ontmoeting had plaats in de stad Dessau.)
Of de heren reeds in Holland gearriveerd
zijn, er zjjn nog geen nadere berichten binnen gekomen.
Laten wij hen op een warme ontvangs
onthalen!!
* * *
Nader vernemen wij dat de Heer IJ. de
Jong zich in goede welstand bevind en op
Hollandse bodem is aangekomen. Momenteel is de Jong in Enkhuizen.

Mevr» G, K. G* Pagée-Vierdag
Inrichting voor heilgymnastiek en massage
(Dames en Kinderen)

STAATSDIPLOMA

(Uitsluitend op medisch advies)

J. A. B. Pagée, Brederodestraat 35
Zandvoort

GODSDIENST.OEFENINGEN
KERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AQATHA
TE ZANDVOORT
Zondag 17 Juni: De H.H. Missen om 7.30 en 10 u.
de Hoogmis voor de parochie; collecte voor onze
parochiekerk; om 7 u. Maria-lof met rozenkransgebed (lied 41).
Donderdag21 Juni: Om 7.30 u. gezongen RequimMis voor de zielen voor de zielenlijst.
Vrijdag 22 Juni: Om 7.30 u. 's-avonds Lof ter
ere van het H. Hart van Jezus met litanie en acte
van toewijding (lied 26).
Zaterdag 23 Juni: Van 4 tot 9 u. gelegenheid
om te biechten.
Zondag 24 Juni: Feest van Aanbidding; de gehele dag blijft het Allerheiligste Sacrament ter
aanbidding uitgesteld, de H.H. Missen om 7.30 en
10 uur de plechtige Hoogmis voor de parochiej
Alg. H. Communie voor de gehele parochie; wij
houden ons aanbevolen voor bloemen.
NED. HERV. KERK
17 Juni v.m. 9.30 u: L. J. Bloemsma, hulppred.
24 [un. v.m. 9.30 u: L. J. Bloemsma, hulppred.

Causerie
Woensdagavond hield Pater Zegwaard
M.S.C, 'n causerie in het Patronaatsgebouw,
op initiatief van N.V.H. afd. Zandvoort.
De heer C. Slegers heette alle aanwezigen
hartelijk welkom en gaf het woord aan
Pater Zegwaard.
Spreker schetste de stemming in het
Zuiden, sprak achtereenvolgens over de
hulp aan het Noorden geboden, zuivering,
behandeling van colaborateurs, zwarte handelaren, landverraders, enz.
Spreker drong aan op snelle en rechtvaardige, maar geen mensonterende berechting. Daarna ging Pater Zegwaard over
tot het onderwerp „Marine" en vertelde
iets over het doel van de Marine, de bevrijding van Ned. Indië, waarover de jeugd
zich enthousiast uitlaat.
Sprekende over Engeland wees hij op de
ontzaggelijke opofferingen die het volk zich
heeft getroost. Met „Safe your matches"
hebben zij bij wijze van spreken de oorlog
gewonnen. Tot slot werd aangedrongen op
het vormen van een hechte eenheid om
Nederland weer op te bouwen. Geen enghartigheid meer, maar brede opvattingen
zullen het herstel van ons land bevorderen.
Na het vertonen van enige aardige films
(o.a. over Zandvoort voor de oorlog), en
het uitvoeren van enige muziekstukken, die
ten gehore werden gebracht dóór Mevrouw
Merten de Boer en B. F. Bersma, werd de
avond gesloten.

O. S. S. begint weer!! '
Het bestuur heeft besloten zo spoedig
mogelijk haar lessen weer te hervatten. De
Heer en Mevr. Pagée werden bereid gevonden de leiding in Zandvoort op zich te
nemen, zodat wij beginnen op:
Maandag 18 Juni voor kleuters (jongens
en meisjes van 6 tot 10 jaar) van 4% tot
5'/2 uur.
Dinsdag 19 Juni voor jongens (10 tot 16
jaar) van 7—8 uur.
Voor meisjes (10 tot 16 jaar) van 8—9 uur.
Voor dames van 9—10 uur, in het gymnastieklokaal van school D.
Onze leden in Heemstede moeten nog
even geduld hebben, daar de hiervoor in
aanmerking komende zaal, nog niet beschikbaar is.
In Zandvoort is echter iedereen welkom.

BURGELUKE STAND
Opgave tot 14 Juni 1945
GEBOREN: 6 Juni: Irene Constanze Maria,
dochter van W. J. P. Versteege en P. C. M. Stavenuiter; 8 Juni: Hendrik, zoon van H. Paap en
W. Kraaijenoord, Duinstraat 3; 12 Juni: Gerardina,
dochter van A. A. Koper en M. Paap, Schoolstr. 11.
ONDERTROUWD: 7 Juni: Jan Smits en Alida
O. J. ter Wolbeek, Haarlemmerstraat 39.
OVERLEDEN: 8 Juni: Cathrina v.d. Werff, oud
73 j., echtgenote van Jb. Hollenberg, Brederodestraat 33.

DANKBETUIGING
Ik breng mijn zeer
hartelijke dank over aan
al mijn Buren en Kennissen, voor de belangstelling ondervonden tijdens
het verblijf van mijn
zoon in Duitsland en
bij zijn thuiskomst.
Wed. A. KOPER
v. Ostadestraat 24
Zandvoort
Tot onze diepe
droefheid is heden
van ons heengegaan
in de ouderdom van
bijna 74 jaar, onze
lieve zorgzame
Vrouw, Moeder,"Behuwd- en Grootmoeder
Catrinavan der Wcrff
Echtgenote v.d.heer
Jb. Hollenberg Jzn.
Zandvoort:
Jb. Hollenberg Jzn.
Heemstede:
P. C. BruinsmaHollenberg.
W. Bruinsma.
Zaandam:
C. P. K. LuteijnHollenberg.
A. Luteijn.
Zandvoort:
H. J. Hollenberg.
J. Hollenberg
en Kleinkinderen.
Zandvrt,8Juni'45.
Brederodestr. 33.
De begrafenis heeft
inmiddels plaats gehad.

Heden ontvingen
wij het bericht, dat
op 24 April j.l. te
Ede is overleden
de Heer
JohannusJacobus
van Dam
in de ouderdom
van 84 jaar.
H. v. Dam, Breda.
J. C. Schouten -v.
Dam.
Th. Schouten
en kleinkinderen,
Zandvoort.
Zandvrt, 14 Juni'45

In de hope des
Eeuwigen Levens
ontsliep Ie Baarn,
alwaar zij geêvacueerd was, Mevrouw
Cornelia Driehuizen
weduwe v. d. Heer
Hendricus Cornelis
Voet
in de ouderdom van
79 jaar.
Uit aller naam:
B. M. SERNÉ
ex. test.
Baarn, 9 Juni 1945.
Vaaselialaan 41.
De begrafenis heeft
in alle stilte te
Baarn plaats gehad

„PATRIOTJES"
Te Huur of te Koop gevraagd Winkelhuis. Haltestraat, Grote Krocht
of Kerkstraat. Brieven
G.G. Bur. van dit blad.
Voor direct gevraagd
Flinke Jongen voor aller
lei bezigheden, ongeveer
15 jaar oud, goed loon.
Aanmelden „Ons Huis",
Gr. Krocht 14, Zandv.

C. A. GROOS
Vertegenwoordiger van de Levensverzekering Maatschappij Jlreclit", verzorgt Uw verzekeringen op elk gebied
Gratis inlichtingen omtrent verandering of verhoging van Uw bestaande polissen
Vraagt premie opgave
Evacuatie-adres: ZONNEBLOEMSTRAAT 9, HAARLEM

Haitestraat 3,
Zandvoort
Filiaal: Spekstr.3 Haarlem

KERKSTRAAT 35
Handel in alle soorten groenten en
fruit. Uw winkelier voor zuurwaren
Bier voorradig (ledige flessen medebrengen.)

ilicta, en Wertluiot Bureau

Als er weer rookartikelen zijn
Gaat U naar

Voorlopig adres

Z. J. LEEN
TRAMSTRAAT 11, ZANDVOORT

Bakker's Sigarenmagazijn

Eiectriciteif op elk gebied

Grote Krocht 25

Inrichten, bijhouden en controleren van
administraties
Uitbrengen van accountantsrapporten
Vermogensadtninistratie en verantwoording
Belastingzaken

Babykleding aangeboden in ruil voor een paar
jongensschoenen m. 29.
Haarl.str. 52, Zandvoort.

Vele artikelen
zijn er niet meer, maar misschien hebben wij nog wat U juist nodig hebt.
Als wij U helpen kunnen doen wij
het graag
Drogisterij L. Blaauboer
Haltestraat 46

M. M. J. WOLZAK
Accountant-Belastingconsulent
Lid van: Nat. Gen. van Accountants
Bond van Belastingconsulenten
HALTESTRAAT 52
ZANDVOORT

Te Koop gevraagd
Houten Strandtent. Br.
onder no. 3 bureau van
dit blad.
In ruil aangeboden
l paar witte damesschoenen m. 42 voor l paar
jongensschoenen m. 36
of 37. W. Koper, Koningstraat 60, Zandvoort.

Fa M, KEMP

Vis- en Garnalenhandel
Gebr. Molenaar

ZANDVOORT UW WOONPLAATS

D. BOON

UW SLAGER

CAFÉ „ L l B E RT Y''

Stationsplein „Monppole"

Iedere avond Cabaret. Aanvang 630 uur sluiting 11 uur

Ruil: Een paar Ieren
sandalen z.g.a.n. maat
39 voor een paar meisjesschoenen m. 37. Haarlemmerstraat 44.

De gehele avond dansen onder leiding van een uitstekende band

KLACHTEN

ABONNEERT U OP „DE NIEUWE ZANDVOORTSE-COtlRANT"

over het niet ontvangen
van „De Nieuwe Zandvoortse Courant" af te
geven aan ons bureau.
Bij verandering v. adre
ook het oude adres
vermelden.

CENTRALE V E R W A R M I N G ?

alleen N. J. TEERLINK
Voorlopig adres W. Versteege
TRAMSTRAAT 7
ZANDVOORT

Onderstaand formulier invullen met blokletters s.v.p.
De ondergetekende
wonende (straat)
geeft zich op als abonné a 3.- per jaar op „De Nieuwe Zandvoortse-Courant"
Gaarne ingevuld terug te bezorgen Kerkstraat 28 of af te geven aan den bezorger.
Datum:

1945

Handtekening:

Lood- en Zinkwerkersbedrijf

Keesman's Schildersbedrijf

W. G. van der Wolde
Aanleggen van Gas- en Waterleidingen
Sanitair-Inrichting
Uw adres voor opbouw, geen afbraak
Zeestraat 54,
Zandvoort

JAN STEENSTR. I,

i Voor Kolen —
H

§

W. LOOS, HALTESTR. 22

D, Vader Kerkstraat 38

D.v.d.Werff,Melkhandel

i A. Schuiten* Smedestr, 19 |Specialiteit
POSTGIRO 70701

Kort's Ijzerhandel

in het opmaken "van
Grafkransen en Bruids-Bouquetren

HALTESTRAAT 1

Wilt U eerdaags in gaan kopen
Dan weer vlug naar „Het Wonder
van Zandvoort" gelopen

Uw adres voor een goede haarverzorging zowel voor Dames als
Heren is nog steeds

SWALUËSTRAAT No. 9

K r u i d e n i e r s en
Comestibleswaren

Van Ostadestraat 22 a

A. PAAP
Bode van Zandvoorts Ziekenfonds
en Begrafenis ondernemer
woont weer in ' Zandvoort
POSTSTRAAT 4

Kachels • Haarden en Strandartikelen
IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN
HUISHOUDELIJKE EN TUIN-ARTIKELEN

Het aangewezen adres daarvoor is:

BLOEMIST

K

TEL. 2584

SIGARETTEN EN SIGAREN!!!

Aanneming van Schilder,Wit,- en Behangwerk
Inzetten van ruiten.

natuurlijk naar

H

ZANDVOORT

Zij komen weer de goede

MAÏS ON „GERR1TS"
GROTE KROCHT 16

99

99

S. V.

S. VERLOOP

A, PAAP
v.h. Wed. H. PAAP EN ZOON.

LOOD- EN ZINKWERKERSBEDRIJF
Aanleg van Gas- en Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alle soorten oude metalen.
TRAMSTRAAT, ZANDVOORT

Uw aangewezen adres voor verse
groenten en vruchten is en blijft:

Firma C, H, ten Broeke & Zn.

Melkinrichting Louis v, d* Mijc

Timmerman en Aannemersbedrijf

P. v. d. B E R G
Haltestraat 2O

KONINGINNEWEG 3 ZANDVOORT

In de toekomst Uw aangewezen
adres voor Melk, Boter, Kaas en Eieren
Prima bediening
Goede waar
L. v. d. MIJE, VAN OSTADESTR. la

Café „Neuf"

Haltestraat 25

Opgericht in 19l'6

Established in 1916

Hei van ouds bekende
adres voor een gezellig zitje.

Billijke prijzen
Prima consumptie's
C. G. BLUIJS

The old well-known
adress for a pretty
seat.

Moderate prices
The best drinks
ZANDVOORT

LANGELAAN 12

BENTVELD

SCHILDERSBEDRIJF
Fa. J. van den Bos & Zonen
TELEF. No. 2562 ZANDVOORT
gevestigd 1879
GLAS-ASSURANTIE
Grote Krocht 19 en Hogeweg 61

Uw adres
voor verpakte Binnen- en Buitenlandse geneesmiddelen, Chemicaliën, Verbandstoffen,
Parfumerieën en Huishoudelijke artikelen.

A, B, STRQYCKENS, ApotLass,
ZANDVOORTSELAAN 337, BENTVELD

Thans voor BRANDSTOFFEN naar C BEEKHUIS
PAKVELDSTRAAT 20

ZANDVOORT

Tel. 2385

Vijrdag 27 Juli

No. 7

Ie Jaargang

De Nieuwe
Tarieven voor geregeld
adverteren op aanvraag

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT
REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28 - Verantwoordelijk voor de inhoud A. BOS

VROUWEN IN DE CEL (O
„Uitstappen! Snel!
Mond houden! Doorlopen, vlug een
beetje!"
We worden uitgeladen op de binnenplaats
van de Amstelveense weg en door een zijdeur betreden we de gevangenis. We lopen
door een aantal gangen en beklimmen veel
trappen. Hoeveel? Ik weet het niet. Ik kan
niet meer denken en toch moet ik denken.
M'n hoofd is net een malle molen.
„Halt! In die hoek!" "
Gezichten tegen -de muur! Mannen hier
alles afdoen. Snel!"
Dat woord snel, daar krijg ik nog eens
wat van. Alles moet snel en vlug gaan.
De mannen en jongens beginnen hun
bretels en sokophouders los te maken
en automatisch begin ik m'n ceintuur van
mantel en jurk los te knopen.
Want we komen uit de Euterpestraat,
daar hebben we enkele uren in een hok in
de kelder gezeten en nu weten we al dat
we niets mogen behouden waar we ons
eventueel aan op kunnen hangen.
M'n naam wordt afgeroepen.
„Snel omdraaien, komt U hier!"
Een wachtmeester duwt me naar een tafel.
Daarachter zit een grijze heer in een bruin
jasje. Een andere heer telt m'n geld, de
wachtmeester schudt m'n_ rugzak uit. M'n
kleren mag ik houden. Foto's van de kinderen, m'n bijbeltje en m'n ceintuurs verdwijnen weer in de rugzak en dat gaat in
een kast. Een waskaart wordt ingevuld,
dan ben ik klaar.
Een belletje * gaat, iemand schreeuwt
„Vroüwenafdeling"!
De wachtmeester duwt me naar een deur,
dan een kort gangetje en een glazen deur
door. Een nijdige stem zegt: „Kom maar
mee."
Voor mij staat een bewaakster. Fraulein
S. Ze betast me, voelt m'n zakken na, duwt
me dan twee dekens, een beker en een lepel
in de armen en neemt me mee naar 't
einde van een brede gang.
Ze rammelt vervaarlijk met een bos grote
sleutels.
Cel I, D-15.
De sleutel gaat in het slot, de deur springt
open en dan treed ik m'n voorlopig ver-

blijf binnen. De deur wordt achter me gesloten. Ik hoor een gilletje en nog een en
van een stapel strozakken rollen twee
meisjes en een derde kruipt uit een hoek.
„Ha, een nieuwe! Welkom in ons kasteel! Ik ben Mikky en dit is Miesje, dat
is Pietertje. Geeft Uw spullen maar hier en
maak het U gemakkelijk."
Mikky is een lang brood mager kind van
25 jaar. Pietje een klein zwart meisje van
17 jaar en Miesje een vrolijke dikkert van
ook 25 jaar.
„U had vanmorgen moeten komen," zegt
Mies, „we hebben Rode Kruis pakketten
gehad, kijk eens hoe heerlijk"!
Verrukt stallen ze van allerlei lekkers voor
me uit. Ik weet dan nog niet wat het betekent, een Rode Kruis pakket. Later doe
ik net zo hard mee, turf de dagen af, die
er van deze dag scheiden.
Ik zit op een krukje bij een klaptafeltje.
Kijk de cel rond. Er is één ijzeren brits.
„Daar mag U vannacht op slapen," zegt
Mies, „omdat U de oudste bent."
In de deur zit een luikje, opeens gaat
het open, een stuk brood en een beker
koffie.
„Negerzweet!" zegt Mikky. „Voor U,
mogen we tante tegen U zeggen?"
„Ja hoor!" glimlach ik en dan ineens
huil ik.
„Stil maar, toe U zult zien, het valt hier
best mee."
„Laat haar maar even," zegt Mies.
Kleine Pietje droogt m'n tranen, laat me
een slokje water drinken.
Een bel gaat. De boel moet klaar gemaakt worden om te gaan slapen. Ze maken
m'n strozak in orde, keurig model zoals
het moet. Versuft luister ik naar alles wat
ze vertellen. We kleden ons uit, of liever
gezegd, ik alleen. Zij hadden allen een
onderjurk aan en zo kropen ze ook op de
strozak. Ik heb gelukkig van alles mee
genomen en ook een pyama.
„Wat bent U netjes!" zegt Mikky en bekijkt me van alle kanten. „En nu op de ton".
„Tante Suus, kom!" Mies wijst me hoe
dat mechaniek werkt. Ik schaam me dood
als ik voor het eerst van dit meubel gebruik
maak.
Wordt vervolgd

Losse nummers 10 cent

WAT HET RODE KRUIS DEED
Geeft U op als Lid v. h. Rode Kruis
WIST U, dat het Nederlandse Rode Kruis
tijdens de bezetting bij evacuatie hulp verleende aan 3027 liggende en 38.183 zittende patiënten?
WIST U, dat het Nederlandse Rode Kruis
tijdens de oorlogsjaren meer dan een millioen kinder-legitimatiekaartjes heeft uitgereikt?
WIST U, dat het Nederlandse Rode Kruis
gedurende de bezettingsjaren aan gevangenen in Nederland in concentratiekampen
en gevangenissen meer dan 500 000 levensmiddelen pakketten deed toekomen, waaraan velen hun leven te danken hebben?
WIST U, dat het Nederlandse Rode Kruis
in de jaren 1940 t/m 1944 aan de Ned.
krijgsgevangen officieren en manschappen,
pi.m. 70.000 Rode Kruis-pakketten zond en
rond 900.000- pakketten van familieleden
doorzond?
WIST U, dat het iN'ederlandse Rode Kruis
tijdens de oorlogsjaren 443.550 25-woorden
brieven naar het buitenland doorzond?
WIST U, dat het Nederlandse Rode Kruis
600 hulpposten langs de wegen in stand
houdt, welke op de buitenwegen vrijwel
alle slachtoffers eerste hulp verleenden?
WIST U, dat door de Inlichtingendienst
voor Burgers van het Nederlandse Rode
Kruis in duizenden gezinnen sinds lang
verbeid nieuws over zeevarenden en arbeiders in het buitenland werd gebracht?
WIST U, dat door middel van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode
Kruis jaarlijks 10.000 bloedtransfusies plaats
vinden, welke reeds veler leven hebben
gered ?
WIST U, dat in het Herstellingsoord
Kareol van het. Nederlandse Rode Kruis
vele Nederlandse militaire- en later ook
burgerslachtoffers van de oorlog werden
verpleegd?
WIST U, dat het Nederlandse Rode Kruis
in 1940 zorgde voor de terugvoering naar
Nederland van de zieken onder de 30.COO
Nederlandse vluchtelingen uit Zuid-Frankrijk?

Brandgevaar
Door het afschieten van lichtkogels is
Zondagavond brand ontstaan in de duinen
achter de Kostverlorenstraat. Wij maken
de burgers nogmaals altent op het grote
gevaar dat kan ontstaan door het omgaan
van uw kinderen met munitie.
De lichtkogels die nu brandstichten in de
duinen kunnen ook op de opslagplaats terecht komen, dus zie vooral toe dat de
jeugd geen munitie met zich draagt.

De weg terug

Dezer dagen keerde een bekend Heemstedenaar
lit Dachau terug en wij hadden het voorrecht in
en kort onderhoud een en ander omtrent zijn
aptiviteit te mogen vernemen, een indruk te
irijgen van de gevoelens, welke een intellectueel
vervullen in levensomstandigheden,- die beneden
lle peil zijn. Men zou geneigd zijn aan te nemen,
^at het lijden voor allen even zwaar Is geweest
n dat zij, die lichaamlijk letsel hebben opgelopen
door de brutaliteiten van de S.S., het meest te
beklagen zijn. „Te beklagen zijn wij, die terug
mochten "keren, geen van allen! Alleen zij, die
'hans rusten in de massagraven, of wier as verZandv. Toneelvereniging
Araaid is via de lijkenovens!".
1
„Op Hoop van Zegen '
Het is echter een vaststaand feit, dat zij, die
Na een noodgedwongen stilstand van bijna geestelijk leefden, mensen die het materieele gedes levens als onbelangrijk betrachten, toch
drie jaren heeft bovengenoemde toneelver- deelte
wel het allerzwaarste geleden heboen. Bijvoorbeeld
eniging haar werkzaamheden weer hervat. Mj het ondergaan van een lichamelijke kastijding
Veel is er op toneelgebied veranderd en ou een niet-intellectueel de blauwe plekken vrezen,
ook „Op hoop van Zegen" heeft hiervan lij den intellectueel echter slaan bloedige striemen
zijn moraal.
veel hinder ondervonden, b.v. door het niet n Het
met zo'n idealist, dat wij het genoegen
lid worden van de Cultuurkamer en door addenwas
van gedachten te wisselen. Zijn eerste
het overlijden van haar regisseur, den Heer mededeling was de verzekering, dat hij zich niet
als martelaar wenste te laten beschouwen, doch
J. H. L. Hendriks.
de martelaren te zoeken waren onder hen, die
Het bestuur is echter niet van plan bij de dat
•ier jaren of soms nog langer in de hel der conpakken te gaan neerzitten en a.s. Maandag entratiekampen hun trieste leven leidden, een
zal dan ook de eerste ledenvergadering even dat hen snel en zeke_r tot de physieke onderworden gehouden. Besproken zal worden gang bracht, om maar niet te spreken van de
aftakeling. Uit ervaring weten wij, d_at
een leden- en donateursactie, terwijl tevens geestelijke
mensen onder omstandigheden aan dieren gelijk
een nieuwe regisseur benoemd zal moeten kunnen worden. Zij verliezen dan al die gevoelens,
worden.
die ons veredelen, ja dikwijls het hoogste dat wij
De Zandvoortse bevolking wordt dan ook bezitten: de liefde!
heeft er onder de Hollanders in Dachau
opgewekl deze toneelvereniging in financi- eenToch
goede eendrachtsgeest geheerst, aldus onze
eel opzicht te steunen, opdat binnenkort zegsman.
Noemen we bijv. dr. Drost uit Rotterdam,
weer het verenigingsleven kan gaan draaien. die meer dan het mogelijke deed om allen te
Binnenkort zullen nadere mededelingen helpen en hij was niet de enige. Bloedtransfusie
was aan de orde van de dag. Velen gaven van
volgen.
hun weinige bloed nog aan de kameraden, dikwijls
zelf het slachtoffer wordend van hun menslievendPro Justitia
heid. Een der Duitse S.S.-artsen (zij oefenden uitDe groentehandelaar E. B. is door de sluitend controle uit op de gevangenen, die als
werkzaam mochten zijn), gaf te kennen,
rechtbank te Haarlem, wegens zwarte han- geneesheer
er voor de gevangenen maar twee geneesdel, veroordeeld tot drie maanden ge- dat
middelen waren: het bloed van de medegevangenen
vangenisstraf met aftrek van preventieve en de wil om te leven.
De doctoren kregen vanzelfsprekend absoluut
hechtenis.
geen geneesmiddelen. Het is aldus niet te verdat velen der ongelukkigen met vreseIn de afgelopen week werden weer tal- wonderen,
ziekten rond liepen, zonder de kans op ook
rijke personen aangehouden wegens diefstal lijke
maar de elementairste geneesmiddelen. Zo vervan hout, afkomstig uit de bunkers.
dwenen er in de loop der jaren duizenden uitgeteerde lijken in de vier lijkenovens, die vooral in
Ten nadele van een Zandvoorts inge- de laatste tijd onophoudelijk hun 30 lijken per
zetene werden de volgende zaken ontvreemd: vier uur verwerkten. Desondanks vonden de Amebij hun aankomst in het kamp gruwelijke
Een colbertjasje, inhoudende 1100.— een rikanen
lijkenmassa's, die de ovens niet hadden kunnen
zilveren horloge en een persoonsbewijs. verwerken. Dit vervulde de bevrijders met afschuw.
Het is de politie echter gelukt om in Delen van de 45th. U.S. Tank-division bereikten
Haarlem de hand op de daders te leggen het kamp, dat reeds gedeeltelijk vrij was, dank zij
opstand van een groot aantal Russen, Oostenwelke naar Zandvoort werden overgebrach de
rijkers en Duitsers, dat daags te voren op tranen ingesloten.
sport gesteld werd naar Tirol. Deze dappere lieden
De twee daders; resp. 21 en 17 jaar oud wisten zich, zij het ook gebrekkig, te bewapenen,
sloegen zich door en smeekten de inmiddels nahebben bekend.
derende Amerikanen het kamp te bevrijden. Dit
geschiedde op 29 April, de dag waarop ook duiLET OPÜ
zenden andere mjserabelen, die door de S.S. in
In verband met de toeneming van hè de dood moesten worden gedreven, gelukkig
rijverkeer wijst de Politie de bevolking op werden bevrijd.
De Amerikanen, zo vervolgde de gelukkige bede grote gevaren verbonden aan het niet- vrijde,
ondernamen direct alles wat zo hoog noodnaleven der verkeersvoorschriften. Een ver- zakelijk was: eerste hulp aan talloze slachtoffers
keersongeval der laatste dagen leverde hè der vlektyphus, die onbarmhartig woedde; zij bonbewijs, dat de jeugd niet meer van de ge- den krachtig de strijd aan met het ongedierte
de luis. Zij brachten de overlevenden
varen van een verkeerschaos doordrongen is hoofdzakelijk
weer terug in de beschaving, deden hen, die dij
Ouders en opvoeders, houdt U aan de haast vergeten waren, weer voelen dat ook zij
verkeersregels en prent ze Uw kinderen in nog mensen waren. Natuurlijk kwamen allen in
strengste quarantaine, die slechts langzaam gentilderd kon worden
Nu verschenen spoedig voor de diverse nationaliteiten délégués, zelfs met autobussen om reed;
mensen te kunnen terug brengen. Uit Holland
weder te ZANDVOORT GEVESTIGD echter
kwamen weinig levenstekenen. De Noren
en Denen waren reeds lang voordien door be
KONINGINNEWEG 5

Schildersbedrijf G, DE LEEUW

Een Stille Been.
Nog eenmaal liep ik te dwalen
"n ons dorpje, dicht aan 't strand,
Nog eenmaal zag ik de golven,
Die zacht rolden over het strand.
Nog eenmaal zag ik ze bloeien,
Viooltjes, zo teder en blauw,
n 't duin achter het stille kerkhof,
Daar eenzaam, in diep Zandvoorts rouw.
Want wreed is ons dorp verbrokkeld,
Al het oude, dat verdween;
',en stukje levenshistorie,
Der vissers van Zandvoort, is heen.
Nog eenmaal heb ik gelopen,
Door straatjes, zo smal en zo nauw,
En in mijn hart voelde ik pijnlijk
En intens een diepe rouw.
Fel voelde ik de smart van de oudjes,
Die eens zullen komen daar weer;
Want niemand van hen vindt zijn huisje
Of iets, wat hij lief had, daar weer!
Droef zag ik naar al die ruïnes,
k luisterde naar de ruisende zee
En aan deze bruisende golven
Schonk ik mijn laatste beê.
Dat onze mooie badplaats,
Nimmer verloren mag gaan;
En dat van ons oude kerkje,
De spits mag blijven bestaan!
Dat eenmaal wij mogen helpen
Te bouwen, daar omheen.
Dat Zandvoort zal herrijzen,
Dat is mijn stille been.
Zandvoort, 14 Mei 1945
Sijtje Westerneng
middeling van het Zweedse Rode Kruis in veiligheid gebracht. Tenslotte kwam echter ook de
beurt aan hen en spoedig bereikten ze nu de
grens. De ontvangst in Nijmegen was boven alle
lof. Respect voor de onvermoeide werkers van de
Dominicus-stichting! Zij,spaarden tijd noch moeite
om de terugkeer tot een onvergetelijk gebeuren
te maken. Ook droegen zij er zorg voor, dat het
transport van Nijmegen naar huis, juist het traject
waar de spanning der betrokkenen het hoogst is,
vlot verliep. Wij voegen hier toe, dat dit helaas
niet gezegd kan worden van andere repatrieeringscentra. Maastricht en Roermond hebben bijv. een
heel slechte pers.
Tot besluit vroegen wij den oud-gevangene,
waarvan wij weten dat hij volkomen onschuldig
ingesloten werd, zijn mening over de steun die de
regering terugkerende politieke gevangenen zou
kunnen verlenen. Zijn antwoord was eenvoudig en
juist. De belangrijkste plicht, die de regering
tegenover hen heeft, zo zeide hij, is zorg te dragen, dat zij, die door hun dikwijls langdurige
gevangenschap noch positie, nog middelen bezitten, zich er een te verschaffen, geholpen worden
een waardige plaats in de maatschappij te veroveren. Doch dan dient eerst terdege te worden
onderzocht, waarom zij in gevangenschap geraakten. Helaas zijn dikwijls zij, die „saboteerden" voor
eigen rekening om zichzelf te verrijken, het snelste
bij de hand om beloond te worden voor hun
„vaderlandsliefde", terwijl werkelijk nuttige mensen
zich het liefst op de achtergrond houden. Daarom
moet het initiatief van de regering en niet van
den vroegeren gevangene zelf behoeven uit te gaan.
Tot zover het relaas van onzen zegsman.
Moge deze welwillende mededelingen van een
hoogstaand mens en een oprecht vaderlander, die
zijn vrijheid gaf om illegaalwerkenden te dekken,
iets ertoe bijdragen dat al het grote, vooral geestelijke lijden der ongelukkige „politieken", niet te
spoedig vergeten zal worden, dat de Nederlandse
regering de nood waarin velen van hen verkeren,
spoedig en afdoende zal lenigen.

Distributie nieuws
OFFICIËLE BONNENLIJST
geldig van 29 Juli t.m. 4 Aug.
Nieuw aangewezen bonnen
161, 162, 163, '
177, 178
400 gram brood
179
600 gram biscuits
R 33
250 gr. rijst of kindermeel
164
200 gram bloem
165
1 tablet chocolade (55 gr.)
166, R 34
125 gram suiker
167
100 gram vette kaas (vóórinleveren uiterlijk 28 Juli)
168, R35, R36 2 liter melk
169, 170, 180 l kg. aardappelen
171
100 gr. vers vlees of 4 oz.
(112 gr.) vlees of vis in blik
172
4 oz. (112 gr.) vlees of vis
in blik
Nog geldige bonnen t.m. 4 Augustus
151
125 gram boter
152, 153, 154 125 gram margarine
13$
100 gram kaas
A
GB501,QC501
(inlegvej)
4y2 liter melk
De levering van rijst of kindermeel is afhankelijk van de voorraad bij de winkeliers;
DANKBETUIGING
Langs deze weg betuigen
wij allen, in het bijzonder Ds. Bloemsma, onze
oprechte dank, voor de
vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij
het overlijden van onze
innig geliefde dochter
MILANA
Uit aller naam:
S. RADITCH
Heemstede

Op 21 Juni 1945 nam
God tot zich, in het
Diaconessenliuis te
Haarlem, na een geduldig gedragen lijden, onzen lieven
man,vader,behuwden grootvader

MAARTEN PAAP
in de leeftijd van
72 jaar.
C. Paap-Koning
M. Wijburg-Paap
J. Wijburg
J. Paap
J. Paap-Koper
A. Paap
en kleinkinderen
Zandvrt, 25 Juli '45
Kruisstraat 3
De begra'fenis heeft
plaats gehad op
25 Juni 1.1. op de
algemene begraafplaats te Zand voort.

„PATRIQTJËS"
Huishoudster biedt zich
aan bij weduwnaar met
kinderen, oud 54 jaar,
l kind. Ned. Her/, gezin.
Br. A 11 bur. v. d. blad.
Kamers gevraagd voor
echtpaar en 2 kinderen.
Brieven Mevr. van Zeijl,
Regentesseweg 3.
Dame biedt zich aan als
huishoudster, 40 jr. met
l kind v. 8 jr., bij heer
alleen of kl. gezin. Br.
onder A 12 bur. v. d. bl.
Kamers gevraagd voor
Augustus, voor 2 dames
en 3 kinderen. Br. Mevr.
v. Zeijl, Regentessew. 3.

de keuze berust derhalve niet bij het publiek.
Op bonnen 171 zal zo mogelijk vers vlees
worden afgeleverd; is dit niet mogelijk, dan
wordt vlees in blik of vis verstrekt.
Bovengenoemde bonnen, met uitzondering
van die voor melk en vette kaas, mogen
eerst bij aflevering der goederen aan de
winkeliers worden afgegeven. Ongeoorloofde
voorinlevering kan tot misbruik ten nadele
van het publiek aanleiding geven.
Bij deelneming aan warme maaltijden uit
de Centrale Keukens, moeten aldaar de
bonnen 171 voor vlees en de bonnen 169
en 170 voor aardappelen worden ingeleverd.
De bonnen zijn met ingang van Zondag
29 Juli geldig. Er mag evenwel reeds des
Zaterdags 28 Juli op worden gekocht, met
uitzondering van de^artikelen melken aardappelen, welke eerst op Maandag 30 Juli
mogen worden gekocht. Winkeliers die
voortijdig op de bonnen verkopen, zullen
niet worden herbevoorraad.
BURGELIJKE STAND

TRAMSTRAAT 13

Betoger, Meerder en Bedtamaker
Laat Uw bedden opnieuw opmaken, Uw
meubelen opnieuw stofferen, Uw lopers en
kleden nazien. U doet er langer mee

Zondag 29 Juli: H.H. Missen om 7.30 u. en 10 u.
Hoogmis; collecte voor onze eigen parochiekerk;
om 7 u. Maria lof met rozenhoedje (lied 54).
Donderdag 2 Aug.: Van 6—8 u. gelegenheid om
te biechten.
Vrijdag 3 Aug.: Ie Vrijdag v. d. maand; om
7.30 u. gezongen H. Mis; 's-avonds om 7.30 u. Lof
en litanie ter ere v. h. goddelijk Hart (lied 113).
Zaterdag 4 Aug.: Ie Zaterdag v. d. maand; om
9 u. Veni Creator en gezongen H. Mis tot zekere
Intentie; 's-avonds om 7.30 u. Maria lof met rozenhoedje (lied 50); van 5—8 u. gelegenheid om te
biechten.
Zondag 5 Aug.: H. H. Missen om 7.30 u. en
10 u. Hoogmis. Vanaf Zaterdagmiddag 12 u. en
Zondag a.s. kan de gehele dag de Partium culaaflaat verdiend worden onder de gewone voorwaarden.

Uw

HANDELAAR
is nog steeds

J. K E M

CAFÉ CABARET NEW LIBEÜTY
Under the auspices of the British Military Autorities

„Monopole"
Zaterdag-28 en Zondag 29 Juli
Aanvang 7 uur

—

Stationsplein
-

Geheel nieuw Cabaret programma

Toegangsprijzen: Militairen f 2.50,

Civielen f 5.—

Ook

KEUNING'S
is weer

geopend
Breng Uw oude Tandenborstel
bij

KLACHTEN

L. Balledux & Zn.

KERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AGATHA
TE ZANDVOORT

OVERLEDEN: Anna E. G. Pelt, oud 38 jaar,
echtg. van C. L. Kerkman, Haarlem; Mina v. d.
Plas, oud 55 jaar, wed. v. A. Flipse, Koningstr. 95;
Maartje Kerkman, oud 79 jaar, wed. van J. v. d.
Wolde, Zeestraat 54.

over het niet ontvangen
van „De Nieuwe Zandvoortse Courant" af te
geven aan ons bureau.
Bij verandering v. adres
ook het oude adres
vermelden.

Heden weer gevestigd:
Woninginriching

GODSDIENST-OEFENINGEN

perf
Uw adres is dus

EVSaison Gerrits
Gr. Krocht 16

Drogisterij L. Blaauboer
Haltestraat 46

U krijgt hem als NIEUW terug

^

C. A. GROOS
Vertegenwoordiger van de Levensverzekering Maatschappij „Utrecht", verzorgt uw verzekeringen op elk gebied
Gratis inlichtingen omtrent verandering of verhoging van Uw bestaande polissen
Vraagt premie opgave
Evacuatie-adres: ZONNEBLOEMSTRAAT 9,
HAARLEM

CENTRALE VERWARMING?
alleen N. J. T E E R L I N K
Voorlopig adres W. Versteege
TRAMSTRAAT 7
ZANDVOORT

Inrichten, behouden en controleren van
administraties
Uitbrengen van accountantsrapporten
Vermogensadministratie en verantwoording
Belastingzaken

A, PAAP
Wed. H. PAAP EN ZOON.

LOOD- EN ZINKWERKERSBEDRIJF
Aanleg van Gas- en Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alie soorten oude metalen.

M. M. J. WOLZAK
Accountant-Belastingcon sulent
Lid van: Nat. Gen. van Accountants
Bond van Belastingconsulenten
HALTESTRAAT 52
ZANDVOORT

TRAMSTRAAT, ZANDVOORT

99

•••••••
a

SCHILDERSBEDRIJF
Fa. J. van den Bos & Zonen
TELEF. No. 2562 ZANDVOORT
gevestigd 1879
GLAS-ASSURANTIE
Grote Krocht 19 en Hogeweg 61

iv Voor Kolen ____ lm
g

natuurlijk naar

*

§

SCHRIJFMACHINE-LINTEN,
CARBON EN REPARATIE
GROTE KROCHT 17f
TELEFOON 2281 ZANDVOORT

s

l A Schuiten» Stnedestr, 19 g
l

<a

1 EL. 2584

ELK

POSTGIRO 70701

e

voor

ELK

bij'

DIRK VAN DER WERFF
Uw aangewezen adres voor verse

Zij komen weer de goede

groenten en vruchten is en blijft:

SIGARETTEN EN S I G A R E N ! ! !

P. v. d. B E R G
Haltestraat 2O

Het aangewezen adres daarvoor is:

W, LOOS, HALTESm 22

ZANDVOORT UW WOONPLAATS

D. BOON
D, Vader Kerkstraat 3§
BLOEMIST
Specialiteit in het opmaken van
Grafkransen en Bruids-Bouquetten
Café „Neuf"
Opgericht in 1916
Het van ouds bekende
adres voor een gezellig zitje.

Billijke prijzen
Prima consumptie's
C. G. BLU1JS

UW SLAGER

Lood- en Zinkwerkersbedrijf
W. G. van der Woida
Aanleggen van Gas- en Waterleidingen
Sanitair-Inrichting
Uw adres voor opbouw, geen afbraak
Zeestraat 54,
Zandvoort

Keesman's Schildersbedrijf
JAN STEENSTR. l,

Fa M, KEMP

ZANDVOORT

Aanneming van Schilder,Wit,- en Behangwerk
Inzetten van ruiten.

KERKSTRAAT 35
Handel in alle soorten groenten en
fruit. Uw winkelier voor zuurwaren

Haltestraat 25
Established in 1916
The old well-known
adress for a pretty
seat.

Moderate prices
The best drinks
ZANDVOORT

Firma C H. ten Broeke & Zn,
Timmerman en Aannemersbedrijf
KONINGINNEWEG 3 ZANDVOORT
LANGELAAN 12

v. OSTADESTR. 22a
Levert Uw melkbonnen tijdig in!!
Ook prompte bezorging aan huis

BENTVELD

Kort's Ijzerhandel
Kachels • Haarden en Strandartikelen
IJZERWAREN EN G E R E E D S C H A P P E N
HUISHOUDELIJKE EN TU1N-ARTIKELEN

HALTESTRAAT 1

A. PAAP
Bode van Zandvoorts Ziekenfonds
en Begrafenis ondernemer
woont weer in Zandvoort
POSTSTRAAT 4

Als

er weer rookartikelen zijn
Gaat U naar

Bakker's Sigarenmagazijn
Grote Krocht 25

i. en
Z. J. LEEN
TRAMSTRAAT 11, ZANDVOORT

Electriciteit op elk gebied

Thans voor BRANDSTOFFENnaar C BEEKHUIS
Tel. 2385

Vrijdag 3 Augustus

No. 8

1e Jaargang

De Nieuwe
Tarieven voor geregeld
adverteren op „aanvraag

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT

VIERING KONINGINNEDAG
Zaterdag j.l. was ik in Haarlem en ik
heb versteld gestaan!
Hoe keurig waren in de binnenstad en
ook in vele buitenwijken de gevels en de
straten versierd, soms met zeer primitieve
middelen en toch een aardig effect.
Ik dacht zo bij mezelf: „Kan dat nu in
Zandvoort óók niet?" Natuurlijk kan dat
en we doen het óók!
31 Augustus, de verjaardag van onze
Koningin, dan zullen wij, Zandvoorters, eens
laten zien, wat we op dit gebied presteren
kunnen, er moet practisch geen onversierd
huis overblijven. Met dennegroen en- oranje
zijn zulke aardige effecten te verkrijgen.
En de winkeliers verzorgen hun etalages
extra natuurlijk! Wij van onze kant, zullen
zien, wat we doen kunnen om dit te animeren. Ik denk b.v. aan een gevel-wedstrijd,
aan hec beschikbaar stellen van prijzen en
de benoeming van een jury om te oordelen.
31 Augustus a.s. moet er feest zijn, werkelijk FEEST in Zandvoort, de eerste verjaardag van onze landsvrouwe in ons bevrijde Vaderland.
Daarom zal geen moeite ons teveel zijn,
ons dorp ZAL er feestelijk uitzien en daaraan willen we allen van harte gaarne medewerken.
Het Oranje-comité heeft grote plannen.
Allereerst de optocht, in de morgen-uren,
denkt U erom, die is niet alleen voor de
kinderen, tot nu toe melden zich alleen de
kinderen bij ons aan. Ook de groten doen
mee, natuurlijk! Er is genoeg te verzinnen.
Geeft U zich zo spoedig mogelijk op bij
ondergetekende of bij den Heer Weber, óp
de afdeling bevolking?
En dan s'middags volksspelen voor volwassenen en wellicht behendigheidswedstrijden met kano's in de vijver! U doet
toch allen mee?
Wie voor dit doel een kano een uurtje
wil afstaan kan dit eveneens nu reeds opgeven.
s'Avonds toneel-voorstelling en bal, we
zullen doen wat we kunnen om U te amuseren, maar het moet alles geschieden in
een feestelijk^uitziend dorp. Daarom: vlaggen, groen, oranje, en slingers aan elke

Losse nummers 10 cent

REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28

gevel, Zandvoorters het wordt een reuze
feest!!
En tenslotte, ik wil niet bedelen, maar
willen de H. H. winkeliers eens nagaan, of
ze voor die dag nog iets beschikbaar zouden kunnen stellen als prijs? We zullen
die dan met vermelding van de naam van
den schenker enkele dagen tevoren laten
tentoonstellen.
Als we niets van U horen, komen we een
dezer dagen wel eens even aan.
Wacht echter met opgeven voordeel name
aan optocht of wat dan ook niet tot de
uiterste inschrijfdatum 25 Augustus a.s.,
zulk een feest te organiseren eist voorbereiding, ook daarbij en vooral daarbij hebben we Uwe medewerking nodig!

BEKENDMAKING
De „Town Major" schrijft mij:
„Mijnenvelden zijn aangeduid en soms
afgezet met in de grond geslagen houten
paaltjes. Aangezien sommige van deze mijnenvelden niet officieel te boek staan is de
enige weg om ze terug te vinden en te
verwijderen met behulp van die paaltjes.
Medegedeeld wordt, dat burgers deze
palen verwijderen.
Het gevolg hiervan is, dat deze velden
door het wegnemen van die houten paaltjes
niet ontdekt en verwijderd kunnen worden.
Wil voorschriften uitvaardigen ten einde
dit te voorkomen.
Het is een aangelegenheid van openbare
veiligheid.
Haarlem, 30 Juli 1945."

Namens het Oranje-comité
Ik moge de ingezetenen met de meesC. Kuyper, Secretaris te aandrang verzoeken aan vermelden oproep gevolg Ie geven en de aanduiding
van mijnenvelden niet te verwijderen of te
beschadigen.
R ij kspostspaarban k
Zandvoort, l Aug. 1945
Aan het postkantoor Zandvoort werd geDe Burgemeester van Zandvoort,
durende de maand Juli ingelegd f 135488.98
VAN ALPHEN
Terugbetaald f6565.31

ZANDVOORT

HERENSTRAAT (bij de tram)

12 AUGUSTUS
VERMAAK VOOR JONG EN OUD!!
ONDER ANDERE

* ZWEEFf
• AUTO-S
SCHIETTEWT
EN DIVERSE ATTRACTIES

KOMT ALLEN!!

JUBILEUM BIJ DE POLITIE

VROUWEN IN DE CEL OO

l Augustus j.l. was het de dag, dat een
populaire en geziene inwoner van Zand- Dan kruip ik in de schillenbak op m'n strozak. 25 Mei 1944, de eerste dag van een reeks dagen
Er wordt gepraat, de meisjes hebben de grootste breekt aan. Alles doet me pijn, ik heb een gevoel
voort een jubileum vierde.
pret nog. Ik kan het me niet indenken, hoe ze
alles gebroken is.
Het was de Heer Andr. v. d. Wal, geb.zo'n pret kunnen maken. Duisternis valt, het wordt of „Over
een week bent U er aan gewend, voelt U
te den Helder, 26 Juli 1897, welke die dag rustiger op de afdeling.
geen pijn meer en slaapt U wat lekker op een
het feit herdacht dat hij een kwart-eeuw Af en toe hoor ik roepen, „Vrouwenafdeling". strozak". Mikky kan het weten. Zij zit al een half
wipt Mikky gauw van haar strozak, luistert jaar en voor de derde keer.
geleden in dienst trad bij het politie-corps Dan
met haar oren tegen de kier van de deur. Bekers
Die eerste dag in de gevangenis, de eerste inte Zandvooit.
en lepels rinkelen, het bekende geluid, als er drukken, die angst, die zenuwen, zij blijyen me in
Na zijn dienst als wachtmeester bij de nieuwen gebracht worden.
de herinnering als een kwade nachtmerrie.
veld-artillerie te hebben verlaten werd hij Roerloos stil lig ik op de harde strozak. 'k Ben Om 7 uur gaat er een bel, dan is het opstaan,
en m'n hart knijpt zo angstig.
de strozakken netjes op de krib stapelen met de
op T Augustus 1920 aangesteld als agent zo moe
kinderen, de jongens! Hoe zal alles gaan.
dekens er boven op. Dan worden de deuren gevan politie te Zandvoort, waarna, nadat hij De
Naast onze cel gaat een deur open. „Weer een opend en moet je snel waswater uitzetten en
eerst tijdelijk enige tijd bij de recherche nieuwe", zegt Pietje.
schoon water inhalen.
Snel, alles snel! De zenuwen heb je de eerste
was werkzaam geweest, op l Januari 1938 „Ze tikken ons", zegt Mies.
Ja, ik hoor tikken tegen de muur. Mikky kruipt dagen, als je nog de regels van het huis niet kent.
zijn benoeming volgde tot rechercheur.
de hoek van de verwarming, tikt terug, dan Mikky licht me geheel in en na enkele dagen
De Heer v. d. Wal heeft zich een aparte in
volgt een gesprek.
weet ik wat iedere bel betekent. Ook weten we de
plaats niet alleen bij superieuren en collega's De nieuwe is in mijn huis gearresteerd, 't Is tijd zo ongeveer, tenminste als de zon schijnt, op
verworven, doch heeft zich wegens zijn Bep. Ik zit zenuwachtig recht op, doe allerlei de stenen van onze cel. ledere dag verschuift het
die Mikky overbrengt. Ik hoor, de kinderen een beetje, kwart steentjes tegelijk. En als de zon
plichtsgetrouw optreden ook bij de inwo- vragen,
waren er al niet meer, toen ik gepakt werd. Dus op dat puntje is gekomen, worden de beesten geners van Zandvoori algemeen gezien en be- ergens hier in dit huis zitten zij dan ook.
voederd. Om 8 uur 's morgens komt het brood en
mind gemaakt In Sept. 1929 behaalde hij „Morgen zullen we informeren", troost Mies me. de koffie. Als ons ontbijt op is, gaan we de cel
zijn politie-diploma met aantekening, en Ik klapper van de zenuwen. Heel de nacht gooi schoonmaken. Ruimen de toilet- en etensplankjes
me om en om. Honderden gedachten werken netjes op en vooral alle dingen die verboden zijn
ontving tijdens zijn diensttijd talrijke tevre- ik
door mijn hoofd. Heel die lange dag gaat weer om te bezitten. En dat is heel wat in Cel 15. Het
denheidsbetuigingen o. a. wegens het tot door mijn geest. Hoe ik uit mijn bed werd ge- is de laatste cel van de gang, recht over de trap,
staan brengen van een op hol geslagen haald 's morgens om zes uur. Hoe al die kerelsdie naar de luchtgangen loopt. Hier eindigen ook
paard en het aanhouden van een beruchte door het huis renden, de laden en de kasten open de verwarmingsbuizen. En daar heeft Mikky een
rukten, de kinderen uit bed sleurden. En dan na complete bibliotheek in verstopt. Alle boeken die
rijwieldief.
de klok te hebben horen slaan, komt de mooi zijn, drukken we achterover. Verschillende
De jubilaris werd deze dag danig in de eindeloos
slaap en ontfermt zich over me.
spelletjes hebben we. Mens-erger-je-niet! enz. Heel
bloemetjes gezet, terwijl hij door collega's Zes uur in de morgen strompel ik naar de ton. primitief gemaakt, maar je kunt er mee spelen. Ik
heb een nagelvijl en dat blijkt een geweldige aanen superieuren gehuldigd werd waarbij hem Ergens kraait een haan.
winst. We hebben elk een steen met onze letters
een cadeau werd overhandigd, en zijn chef,
erin gekrast. En daar lurven we de dagen op af.
de Heer Vreman hem -toesprak, daarbij de
Op mijn drinkbeker kras ik het wapen van Zandnadruk leggende op de trouw en de nauwvoort en als ze tot de ontdekking komen, dat ik
Vernietiging van munitie
een beetje kan tekenen, is de boot aan. Hele
gezette plichtsbetrachting die hem bij de
Vanaf Donderdag 22 Aug, j.l. des voor- boekjes closetpapier verdwijnen er om tekeningen
uitoefening van zijn functie altijd bezielde.
te maken. De meisjes op de ton in de cel, van
Bij deze huldiging waren o.m. aanwezig middags 9 uur zijn de Zandvoortse en Bloe- van
alle kanten bekeken. Het glazen oog boven ons
mendaalse
Zeewegen
voor
het
verkeer
geMr. B. v. d. Burg, officier van Justitie te
etensluik is kapot, heeft Mikky gedaan met haar
Haarlem, en Mr. G. W. F. v. d. Valk-Bou- sloten wegens het laten springen van klomp. Met een stopnaald weet ze handig het
man, officier van Justitie bij de Economische munitie in de duinen in de nabijheid van ijzeren plaatje op te tillen en dan kun je van
het Ronde Huis (Bloemendaai) op Zand- alles op de gang zien.
afdeling van de Rechtbank te Haarlem.
Als er begonnen wordt met luchten, kan ik
De burgemeester de Heer van Alphen, voorts grondgebied. Dit terrein is gelegen iedereen langs zien gaan en zo zie ik enige vrouwen,
tussen
het
Ronde
Huis,
een
punt
2
km.
die in mijn huis gearresteerd zijn en ook opeens
kwam den jubilaris met zijn jubileum persoonlijk met zijn echtgenote aan' huis ge- langs de Zeeweg in de richting Overveen m'n dochter. Ik gil buiten m'n zelf. „Toet, toet"!
(Klein Schapenvlak) dan 2 km. in zuidelijke Spierwit draait ze zich om, krijgt meteen van een
lukwensen.
cpl-genote een duw, want Fr. S. schreeuwt „doorDe Heer v. d. Wal, die thans deel uit- richting naar Zandvoort en van dit laatste lopen"! Ik steek m'n vinger door het oog en als
punt
2
km.
naar
het
Westen
tot
de
Zeeze op de trap omkijkt, ziet ze dat.
maakt van de zuiveringscommissie voor po(Wordt vervolgd).
litie- en gemeente-personeel te Zandvoort, weg naar een punt 2 km. ten Zuiden van
heeft ook als illegaal werker ten tijde der het Ronde Huis.
Het is niet bekend gedurende welke tijd
bezetting veel en belangrijk werk verricht,
dit
springen verder zal plaats hebben, zor en trad jaren lang op als captain van de
dat
tot nadere aankondiging deze wegen
' politie-voetbalvereniging Z. P. S. V. Des
avonds had voor genodigden een gezellige gesloten blijven en men bij het bemerken
van ontploffingen zijn ramen het beste open
Maandag 6 en Dinsdag 7 Augustus,
bijeenkomst plaats.
8 uur, presenteert PAUL OSTRA
Wij hopen den Heer v. d. Wal nog jaren kan zetten, het gevaar van gebroken ruiten
zo klein mogelijk te maken.
DE DAVERENDE CABARET REVUE
lang in ons midden te mogen zien.
-i

MOMOPOLE

Zandvoortse Toneelvereniging
„Op Hoop van Zegen"
Deze toneelvereniging hield Maandag j.l.
een algemene ledenvergadering in „Ons
Huis", welke zeer druk bezocht was. De
volgende punten werden in behandeling
genomen. Bestuursverkiezing waarbij het
oude bestuur volledig werd herkozen ; Aan. nemen van een regisseur, wat tot later werd
verschoven daar nog geen beslissing kon
worden genomen. Verder werd de Heer
J.H.L. Hendriks herdacht, welke precies een
jaar geleden, door ziekte, van deze vereniging weggenomen was.
Een donateursactie zal ingezet worden,
waarvan de contributie f 0.15 per maand
per persoon zal bedragen.

Jongeren bijeen
Ongeveer 130 jongeren, voortkomende uit
de kringen van Orth. Protestanten, Vrijzinnig protestanten, Vrijzinnig democraten, Communisten en Sociaal democraten waren Zaterdag 28 en Zondag 29 Juli bijeen in gebouw „Ons Huis" voor het houden van een
Jongere oriënteringsbijeenkomst.
Ds. F. Kuyper uit Alkmaar sprak over
„Rusland", Ds. P. Mackaay van Haarlem
hield een wijdingsdienst, terwijl Mr. Herman Maas van Haarlem een rede hield over
„Planmatige economie".
De bijeenkomsten, die een zeer geanimeerd verloop hadden, stonden onder leiding
van den Heer W. Mensink uit Haarlem,
oud voorzitter van de A.J.C.

9

T BS WEER OKÉ
Met
Berry Kïevits, Neerlands
eerste ,Revue-ster

Gerard Walden,
de populaire komiek uit de
SNIP EN SNAP REVUE
Paul Ostra, speelt, zingt en
confereert

Wouter Denijs laat alle
toetsen dansen

Fietv. Leeuwen, Jos de Klerk
ENTREE: f 1.00 tot f 4.00 bel. inbegr.
Plaatsbespreking op de dagen der voorstellingen van 1O tot 12 en 2 tot 4 uur

Verloofd:
ANNIE VINK
en
JACOB KOPER
5 Aug. 1945
Vijfhuizerd.176, Vijfhuizen
Potgieterstr. 1O, Zandvoort

MAKELAAR J. BOOGAARD Jr.
zoekt voor zijn kantoor
ASSISTENTE
Te huur gevraagd:
bekend met kantoorwerkzaamheden, AanZit-Slaapkamer of Ziten Slaapkamer, m.gebr. melden: Haarlemmerstraat 43
van keuken, 3 weken in de
AANGIFTE LEERLINGEN
maand Aug, Br. onder no.
6 bur. van dit blad'.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort brengen

„PATRIOTJES"

Te koop gevr. Electrisch
| Op 3 Augustus 1945 |
fornuis, liefst m. pannen,
| hopen onze geliefde S
of kolenfornuis. J. Mulder,
g ouders.J.KEUNING |
Hogeweg 16, Zandvoort.
S enG.M.KEUNING- |
• v. INGEN, de dag |
Gevr. per 15 Augus| te herdenken, dat zij |
tus, gedurende enige
S voor 35 jaar geleden °
maanden,
g in het huwelijk traden. °
|
Hun dankbare kin- § gemeubileerde
of
g
deren en klein- °
ongein, kamers met
§
kinderen.
§
gebr. v. keuken, voor
§ Zd. Afrika:
§
2
personen. Br. aan
g
Dirk - Coos
g
0
Hanneke en Dicks. | Winkel, Lange Bo| Haarlem:
| gaartsstr. 28, H'lem.
§
Truus - Ge en °
1 Brammy,
I HUWELIJK. Dame, niet
onvermogend, zoekt kenlndie:
f
l
nismaking m. net persoon,
|
Bertus.
| tussen 50 en 60 jaar. Br.
x
§ Heemstede:
|
A 13, bur. van dit blad.
g
Jaap - Rie en °
Verloren beige damesg
Bertje.
g
schoudertas, inhoudende
g Assen:
g
twee portefeuilles, disg
Siebe.
g
o

o

o

o

goOOOOaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoo

DANKBETUIGING
Daar het mij niet mogelijk
is van alle buren, vrienden
en bekenden persoonlijk
afscheid te nemen bij mijn
vertrek naar Overveen, doe
ik het langs deze weg.
In het bijzonder hen, met
wie ik al die jaren heb
samengewerkt in verschillende verenigingen. Ook
namens mijn vrouw en
kinderen.

•
B

e
a
s
B

e

tributie-bescheiden en "
ziekenrantsoenen. Tegen M
hoge beloning terug te
bezorgen bij H. v. Eldik,
Haltestraat 5.
Gevr.: Net dagmeisje
van 8.30 uur tot 2 uur.
Mevr. Lavoo, Dr. Gerkestraat 44 zw., Zandvoort.

Voor
V \S\Jl
natuurlijk naar

A, Schuiten, Smedesfr* 19
TEL. 2584

POSTGIRO 70701

in het gebouw Oude Bewaarschool. Aanvang 10 uur
Zaierdag 4 Augustus
van 9-12 en 2-5 uur en
Zondag 5 Aug. v. 2-4 u.
Goederen voor de eerstvolgende
veiling kunnen worden ingebracht
bij Makelaar W. Paap, Kosterstr. 13
en W. van der Mije, Swaluëstr. 4

Schildersbedrijf G, DE LEEUW
weder te ZANDVOORT GEVESTIGD
KONINGINNEWEG 5

Hijwieirianclel en

A. HESSELINK,
Tetterodeweg 2
Overveen

VleeshoEwerij
Firma van Eldik

GEBR. BOS

KLACHTEN
over het niet ontvangen
van „De Nieuwe Zandvoortse Courant" af te
geven aan ons bureau.
Bij verandering v. adres
ook het oude adres
vermelden.

ter algemene kennis, dat op Dinsdag 7 en Woensdag
8 Augustus a.s., nogmaals gelegenheid zal bestaan
voor aangifte van kinderen, die met ingang van de
cursus 1945/46 de school voor gewoon lager onderwijs D zullen bezoeken.
De aangifte moet geschieden tussen 10 en 12 uur
ter gemeente-secretarie (boven).
Trouwboekje mede te brengen.
De kinderen moeten vóór 1 October 1945 de leeftijd
van zes jaren bereiken of bereikt hebben.
Zandvoort, 31 Juli 1945.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester, VAN ALPHEN.
De Secretaris, W. BOSMAN.

Op DINSDAG 7 AUGUSTUS
zal door Makelaar W. Paap
— ten overstaan van deurwaarder J. Hollenberg —
worden 'geveild

SPOEDIG

levering van de

MAGNEETRIJWIELEN

HALTESTRAAT 53
Inrichten, bijhouden en controleren van
administraties
Uitbrengen van accountantsrapporten
Vermogensadministratie en verantwoording
Belastingzaken

Z. J. LEEN
TRAMSTRAAT 11, ZANDVOORT

Electdciteit op elk gebied

M. M. J. WOLZAK
Accountant-Belastingconsulent
Lid van: Nat. Gen. van Accountants
Bond van Belastingconsulenten
HALTESTRAAT 52
ZANDVOORT

C. A. GROOS

Olie verkrijgbaar!!
J. ZWEMMER
Oosterparkstraat 8
Breng Uw oude Tandenborstel

Vertegenwoordiger van de Levensverzekering Maatsenappij Jlrecnt", verzorgt Bw verzekeringen op elk gebied
Gratis inlichtingen omtrent verandering of verhoging van Uw bestaande polissen
Vraagt premie opgave
Evacuatie-adres: ZONNEBLOEMSTRAAT 9,

HAARLEM

Drogisterij L. B9aaubo@r
Haiiesfirsat 46

U krijgt hem als NIEUW terug

Kort's Ijzerhandel
Kachels • Haarden en Strandartikelen
IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN
HUISHOUDELIJKE EN TUIN-ARTIKELEN

HALTESTRAAT 1

D, Vader, Kerkstraat 38
BLOEMIST
*f

Uw

BRANDSTOFFENHANDELAAR

Specialiteit in het opmaken van
Grafkransen en Bruids-Bouquetten

is nog steeds

J. K E M P

ZANDVOORT UW WOONPLAATS
Keesman's Schildersbedrijf
JAN STEENSTR. l,

ZANDVOORT

Aanneming van Schilder,Wit,- en BehangwerkInzetten van ruiten.

D. BOON
Uw aangewezen adres voor verse
groenten en vruchten is en blijft:

Firma C* H, ten Broeke & Zn,

P. v. d. B E R G
Haltestraat 20

KONINGINNEWEG 3 ZANDVOORT
LANGELAAN 12
BENTVELD

59

99

SCHRIJFMACHINE-LINTEN,
CARBON EN REPARATIE

UW SLAGER
Timmerman en Aannemersbedrijf

^llllllllltUUIIIIllllllllllIllllllllllDIUllllllllllllinilllllllHll&IIlIlUIIIIIUIlllllUlllllUlllllllliii,^

Horloger
Byoutier
H. L. C. LANSDORP

TELEFOON 2281 ZANDVOORT
CENTRALE

KERKSTRAAT 33
ZANDVOORT

alleen N. J. TEERLINK
Voorlopig adres W. Versteege
TRAMSTRAAT l
ZANDVOORT

Voor een betere bediening naar

Vleeshouwerij J» J, Spiers

vooi tttf haak

Zij komen weer de goede

met onze veilige
PERMANENT-WAVE

SIGARETTEN EN S I G A R E N ! ! !

Uw adres is dus

W. LOOS, HALTESTR, 22

Het aangewezen adres daarvoor is:

BVSaison Gerrits

Haltestraat 30

Gr. Krocht 16

Café „Neuf"

voor

Opgericht in 1916

bij

DIRK VAN DER WERFF
v. OSTADESTR. 22a
Levert Uw melkbonnen tijdig in!!
Ook prompte bezorging aan huis

Het van ouds bekende
adres voor een gezellig zitje.

Billijke prijzen
Pritaa consumptie's
C. G. BLU1JS

Wed. H. PAAP EN ZOON.

Established in 1916
The old weli-known
adress for a pretty
seat.

Moderate prices
The best drinks

LOOD- EN ZINKWERKERSBEDRIJF
Aanleg van Gas- en Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alle soorten oude metalen.
TRAMSTRAAT, ZANDVOORT

ZANDVOORT

W. G. van der Wolde

SCHILDERSBEDRIJF
Fa. J. van den Bos & Zonen

Aanleggen van Qas- en Waterleidingen
Sanitair-Inrichting

TELEF. No. 2562 ZANDVOORT
gevestigd 1879

Uw adres voor opbouw, geen afbraak
Zeestraat 54,
Zandvoort

GLAS-ASSURANTIE
Grote Krocht 19 en Hogeweg 61

Lood- en Zinkwerkersbedrijf

A. PAAP

Haltestraat 25

Fa M. KEMP
KERKSTRAAT 35
Handel in alle soorten groenten en
fruit. Uw winkelier voor zuurwaren

naar C BEEKHUIS
ZANDVOORT

Tel. 2385

Tweede Blad

ZUIVERING

van „De Nieuwe Zandvoortse Courant" Waaraan ik de bijzondere eer te danken woorden en uitdrukkingen in het Nederlands
van Vrijdag 3 Augustus
had, zal wel altijd blijven behoren tot die zijn binnengedrongen, die wij nu volkomen
DE VLAGGEN UIT!
Zondag, 5 Augustus a.s. gedenkt heel
Nederland de verjaardag van Prinses Irene.
Haar eerste verjaardag in ons bevrijde Nederland.
Zaterdag, 4 Augustus zal zij met haar
zusjes, en haar ouders, onze Kroon-prinses
en Prins Bernhard, terugkeren in het Koninklijk paleis te Soestdijk.
Moge haar jonge leven daar opgroeien
in geluk, vrede en voorspoed!
Oranje hoort bij, Oranje hoort in Nederland, nu dit weer zo zal zijn is er dus
reden te over onze blijdschap hierover te
tonen. Zandvoorters, blijft hierbij niet achter,
toont Uw vreugde over de weerkeer van
ons Prinselijk gezin, en vlagt!
5 Augustus moet zijn: Geen huis zonder
vlag!
Kermis
In verband met de a.s. viering van Koninginnedag heeft het Oranje-comité besloten op de verjaardag van Prinses Irene
geen feestelijkheden te doen plaats vinden.
Het comité heeft echter een kermis op
bescheiden schaal georganiseerd, welke zoals reeds eerder gemeld, zal gehouden
worden van 4 t.m/12 Augustus a.s.
Wij rekenen op de medewerking van de
gehele Zandvoortse bevolking. Het moet
een ouderwetse, ongedwongen en gezellige
feestweek worden. De tram rijdt weer, brengt
dus allen familie, vrienden en bekenden
uit de omtrek mee!
Vrouwelijke werkkrachten
De Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau verzoekt ons het volgende mede te
delen:
Er bestaat in Zandvoort momenteel dringend behoefte aan vrouwelijke werkkrachten.
Voor het schoonmaken van huizen en
scholen zijn nog een aantal vrouwen of
meisjes nodig. De verdiensten bedragen
f5.- per dag.
Daar deze zaak van het allergrootste gewicht is en de toename van het aantal inwoners in ons dorp ons aller belang, wekken
wij ieder op, die meent, yoor dit werk nog
enkele dagen beschikbaar" te hebben, zich
te melden bij het Arbeidsbureau.
Ook aan vrouwelijk huispersoneel, zowel
extern als intern bestaat grote behoefte.

ondoorgrondelijke raadselen, die we op dit
ondermaanse, optimisten zeggen in dit
tranendal, niet vermogen te ontsluieren.
Maar een feit is, dat hij mij bezocht, schuilgaande onder veel oranje. Zonder plichtplegingen nestelde hij zich in mijn beste
voor-oorlogse zetel, stak de brand in een
dikke sigaret en blies enige rookwolken
in mijn richting, mij op bescheiden wijze
deelgenoot makende van zijn nicotinegenot.
„Ja ziet U", ontlaadde hij zich, als U,
zoals ik, jarenlang in de illegale beweging
had gezeten en Uw leven had ingezet, wat
zeg ik, had veil gehad om een betere
maatschappij daar te stellen, dan zou U
moeten beseffen, dat het nu de hoogste tijd
is, dat er spoedigst maatregelen worden getroffen om volksvreemde elementen, die een
landverraderlij ke rol hebben gespeeld, uit
onze samenleving te bannen. Wat hierbij
maatgevend zal zijn . . . .
Ik waagde een wantrouwende blik in de
richting van dezen volksgenoot, vastbesloten
hem aan de deur te zetten, indien hij volhardde in het benutten van zijn eigendommelijke taal. .
In de grootste begeestering voer hij voort:
„Zuivering, Mijnheer, dat is het, waarom
het zich überhaupt handelt".
Ik stuitte zijn woordenstroom en viel
hem bars in de rede: „Mijnheer de volksgenoot, U komt bij mij, slaat op Uw borst
en beroemt U op een groots verleden als
vaderlander en toch kunt U niet nalaten,
ieder ogenblik een aanslag te plegen op
een kostbaar volksbezit, onze Nederlandse
taal." „Ik weet, dat er in de loop der tijden

aanvaarden". „Daar is", en ik maakte een
veelzeggend eigendommelijk gebaar, „daar
is het woord rotting, overgenomen uit het
Maleis, daar is het woord karwats, ontleend aan het Turks en het woord knoet,
overgenomen uit het Russisch".
Met één sprong was hij overeind, vloog
door de kamer, rende naar de voordeur
en sloeg ze met een harde slag achter zich
dicht.
Ja waarde lezer(es), is het niet indroevig,
dat sommige onvolkse lieden kans hebben
gezien tijdens de bezetting Uw taal te
schenden op een manier, die alle perken
te buiten gaat. Wat dunkt U van het volgende fraais? (Ik doe slechts een greep):
Aus(be)weis, spergebied, arbeidsinzet, de
afgeworpen pakketten, de grootmachten,
daadzaak? Is het niet de hoogste tijd, dat
er een einde komt aan de verbastering van
een taal, die U en mij dierbaar is, de taal,
die we van onze moeder leerden, toen we
onze eerste wankele schreden zetten op
het levenspad? Ik nodig U uit plaats te
nemen in een zuiveringscommissie en Uw
klachten, aangaande de vreemde indringers pp te geven aan de Redactie van
„De Nieuwe Zandvoortse Courant", Kerkstraat 28. Te zijner tijd hoop ik ze op
deze plaats te signaleren. Het is toch nog
altijd waar, wat de grote Vlaamse dichter
Guido Gezelle eens dichtte:
Die geen taal heeft
is geen naam weerd,
waar geen taal leeft
is geen volk!
D. O. Sen.

Ruiling

Wie vermist een distributiebonkaart?
Op kamer 6 van 't perceel Gr. Krocht 10,
is achtergelaten een bonkaart V A (noodkaart). Eigenaresse wordt verzocht deze
af te halen.

In de afgelopen week werd een statenloze uit Amsterdam aangehouden en in
verzekerde bewaring gesteld 'wegens het
ruilen van diverse voorwerpen tegen sigaretten, welke dan weer in de zwarte handel terecht kwamen. De man was in het
bezit van diverse horloges, ringen, armbanden, colliers en sigarenaanstekers welke H. H. R O K E R S !
door de Politie in beslag werden genomen.
Tot 8 Augustus kunt U inleveren
De geruilde sigaretten en horloges echter
Bon R 15 van de Tabakskaart
werden door de geallieerde militaire politie
voon bevoorrading
in beslag genomen, waarbij bleek dat deze
persoon liefst 800 sigaretten in zijn bezit Beleefd aanbevelend:
had.
G. CH. VUN DER VORST Jr.
Er wordt dringend aangeraden geen ruil' Sigarenmagazijn „C O R O N A"
handel met militairen te beginnen in sigaTijdelijk: Grote Krocht 20 B
retten, daar hiertegen streng zal worden
opgetreden.

Voor

MANUFACTUREN en
WERKKLEDING
naar de van ouds bekende Firma

A. van der Veldt-Schuiten
Adres alléén: K R U I S S T R A A T 5
Beleefd aanbevelend,
P. M.' Draijer v. d. Veldt

Under the auspices of the Britislv Military Autorities
99

„ËVBonopole

Zaterdag 4 en Zondag 5 Aug.
Aanvang 7 uur

—

Stationsplein

-

Geheel nieuw Cabaret programma

Toegangsprijzen: Militairen f 2.50,

Civielen f 5 . -

GODSDIENST.OEFENINGEN

kfüid'eni'efs efi andere zaken, welke vóór
D ïstr i b ut i e nieuws4deSept.
1944 droge biscuits plachten te

NED, HERV. KERK
OFFICIËLE BONNENLIJST
5 Aug. v.m. 9,30 u.: L. J. Bloemsma, hulppred.
geldig,van 5 Aug. t.m. 11 Aug.
12 Aug. v.m. 9.30 u.: L. J. Bloemsma, hulppred.
Openbare Belijdenis des Geloofs.
Nieuw aangewezen bonnen
N.m. 6 uur: L. J. Bloemsma, hulppred. Heilig
500, 501, 502,
Avondmaal.
KERKL1JST VAN DE PAROCHIE H. AQATHA
TE ZANDVOORT
Zondag 5 Aug.: H. H. Missen om 7.30 u. en 10 u.
Hoogmis; collecte voor onze Kerk; om 7 uur
Partium cula-lof met de litanie van Alle Heiligen
(lied 123). - Zondag 5 Aug. kan de gehele dag door
de Partium cula-aflaat verdiend worden onder de
gewone voorwaarden.
Donderdag 9 Aug.: Om 10 u. Veni-Creator en
gezongen Huwelijks-Mis; 's-avonds om 7.30 u. Lof
ter ere v.h. Allerh. Sacrament met rozenhoedje
(hed 25).
Zaterdag 11 Aug.: Van 5—8 u. gelegenheid om
te biechten.
Zondag 12 Aug.: H. H. Missen om 7.30 u. en
10 u. Hoogmis; die dag de grote jaarl. collecte
voor de armen van onze parochie.

A 550, A 551,
A 552
B 553
503
505
506, B 550
513,B551,B552
B 13, C 13
(inlegvel)
514

400 gram brood
250 gr. rijst of kindermeel
200 gram bloem
l tablet chocolade (55 gr.)
125 gram suiker
2 liter melk

l '/2 liter melk
100 gr. vers vlees of 4 oz.
(l 12 gr.) vlees of vis in bHk
515*
4 oz. (112 gr.) vlees of vis
in blik
516,517,A555 l kg. aardappelen

Geldig t.m. 18 Augustus:
A 553
600 gram biscuits
IGELUKE S T A N D
504
50 gram zout
GEHUWD: A. Paap en B. Hölzken, Kanaalweg 23. 507, B 554
125
gram boter
OVERLEDEN: W. Zwemmer, oud 79 jaar te
508, A 554
125 gram margarine
Diepenheim.
509
100 gram vet
510
100 gram kaas
Gymnastiekvereniging
511
100 gram eipoeder
„Oefening Staalt Spieren"
512
Ongeveer 50 gram zeep
Nu door het evacuatie-bureau de terugVerlengde bonnen
keer naar Zandvoort van bijna alle vroegere
96,
136
en
156
verse vis t.m. 11 Aug.
bewoners is toegestaan, lijkt het ons noodzakelijk te wijzen op het feit dat de gym- R 24 en 111 petroleum t.m. 11 Aug.
De levering van rijst of kindermeel is afnastiekvereniging „O.S.S.", hoewel ook tijhankelijk
van de voorraad bij de winkeliers;
dens de bezetting doorgewerkt hebbende,
de
keuze
berust
derhalve niet bij het publiek.
reeds sedert half Juni onder leiding van
den Heer en Mevr. v. Pagée haar lessen Op bonnen 514 zal zo mogelijk vers vlees
te Zandvoort in het gymnastieklokaal van worden afgeleverd; is dit niet mogelijk,
school D aan de Herenstraat, heeft hervat. dan wordt vlees in blik of vis verstrekt.
Op de vleesbonnen 514 en 515 is, behalve
Vanzelfsprekend hopen wij dat er nog
de
bovengenoemde artikelen, ook een rantvelen lid of donateur van onze vereniging
soen
vleeswaren per bon verkrijgbaar. worden, daar niet alleen goede lichamelijke
Het vet op bon 509, het zout op bon
opvoeding van het grootste belang is, maar
de finantiele steun van onze donateurs 504 en het eipoeder op bon 511 zullen
daarbij onontbeerlijk is. Zowel voor het niet onmiddellijk bij de aanvang der periode
lidmaatschap als donateurschap kan men van .5 t.m. 18 Aug. verkrijgbaar zijn, doch
zich melden bij den voorzitter, J.H.B. Brink, zullen in de loop van dit tijdvak betrokken
kunnen worden.
Tolweg 4, alhier.
De> biscuits op bon A 553 zijn niet "meer
Voorlopig tot nader order zijn de turnlesuren in het gymnastieklokaal van school verkrijgbaar bij de bakkers, doch alleen bij
D vastgesteld als volgt:
Na een gedwongen afwezigheid is
Maandag: Jongens, en meisjes-kleuters
tot 10 jaar, van 4.30 - 5.30 uur.
Meisjes van 11,12 en 13 jaar, van 7-8 uur.
weer terug
Dinsdag: Jongens van 10-16, jaar, van

UW BAKKER

7 - 8 uur.
Meisjes van 14, 15 en 16 jaar, van 8-9 uur.
Dames, van 9 - 1 0 uur.
De herenles vastgesteld op Maandag van
8 - 9 uur, zal eerst op 3 Sept. a.s. beginnen.

Van Sta veren's
Brocdbakkerij

H EL M ER STRAAT 2

verkopen.
Bovengenoemde bonhen, met uitzondering
van die voor melk, mogen eerst bij aflevering der goederen aan de winkeliers
worden afgegeven. Ongeoorloofde voorinlevering kan tot misbruik ten nadele van
het publiek aanleiding geven.
Bij deelneming aan warme maaltijden uitde Centrale Keukens, moeten aldaar de
bonnen 514 voor vlees en de bonnen 516
en 517 voor aardappelen worden ingeleverd.
Inlevering tabaksbou R 15
Zij, die in het bezit zijn van een tabakskaart, moeten uiterlijk op 8 Aug. a.s. bon
R 15 van deze kaart' inleveren bij den winkelier, van wien zij tabaksproducten wensen
te betrekken.

„Zandvoortmeeuwen"
De voetbalvereniging zal ook weer spoedig, d.i, in September1, acte de presence geven.
Getracht zal worden met vier «elftallen aan
de Districts-competities deel te nemen. Elke Vrijdagavond vergadert het Bestuur in
Café Bluijs. Zij die' nog als lid willen toetreden, kunnen 1 zich opgeven bij den Secretaris, Oranjestr. 14.
Wij verzoeken" de oud-leden, die niet
meer wensen te k spelen en die in het bezit
zijn van voetba'lsicKoenen, broekjes en shirts,
deze tegen ' vergoeding af te willen staan
aan onze vereniging, aangezien hieraan grote
behoefte is onder ortze spelers.
Elke Donderdagavond wordt getraind op
het hockey4veld. -Wij verzoeken onze leden
hiervan in' ruime mate' gebruik te maken.
Wij moeten' tot 'samenstelling der elftallen
komen. Begin^ September wordt deelgenomen aan het Elswtfut-rournooi, georganiseerd
door de voetbalvereniging DJ.O.
Helpt allen mede,1 onze vereniging op te
bouwen!! !

GELDSANERING

i

,

De^Min. vaYi Financien hééft'de
mogelijkheid geopend, om VRIJWILLIG eön verbeterde 'aangifte
Inkomöterf<-,- Vermogens-, Verïnootschap-^' of -Onderndmersbelasting m'te dienen, waarbij slec'h'ts
een boete'van 10 a 20°/0 geheven
zat'worden.'Voor'nadere inlichtingen welide rneïf 2ich tot:

M. M. J. WOLZAK
Accountant-Belastingcónëuleiit' '
5270ZAI^D'VOO'RT

op als lid van het

Nederlandse Rode Kruis!!

Vrijdag 1O Augustus

No. 9

1e Jaargang

De Nieuwe

Zandvoor
Tarieven voor geregeld
adverteren op aanvraag

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT
REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28

VROUWEN IN DE CEL (m)
Als ze dan van het luchten terug komt, uit de pan. Het zijn oude roestige pannen
stevenen al haar celgenoten met een bocht en de eerste dagen eet je met tegenzin.
langs ons en lachen. Ik zie, ze zit met een Later bik je soms met de ogen dicht. Viezigpaar keurige oudere meisjes en dat stelt heidjes leggen we op een closetpapiertje
me wat gerust, hoewel ik het verschrikkelijk en geven dat weer terug. Mikky heeft
vind, dat ze hier ook is. De S.D.-vent be- ziekeneten en krijgt pap toe. Die is meest
loofde haar thuis te laten.
aangebrand, maar ook dat bikt wel.
Eindelijk is het onze beurt en zo kom ik
De meisjes hangen in een hoek op de
voor het eerst in de luchtcel, langwerpige grond, want Mikky heeft een nierziekte en
apenkooien. De meisjes doen gymnastiek ligt hele dagen op de strozak. Met Pietje
en zingen en rennen als uitgelaten kinde- ga ik aan de tafel zitten. Ik voel er niets
ren. Ik durf nog amper mee te doen. Een voor, om als een beest in een hoek te
paar maal worden ze verboden. Na 20 min. zitten, 's Middags doe ik mijn strozak uit
gaan we weer naar boven en lukt het dat en ga rusten. Maar lieve deugd, daar komt
ik op de trap Bep van cel 13 enkele din- Saar en jaagt me er af. Dat mag alleen op
gen kan vragen. Zij is 's-avonds met nog dokters attest.
een heel stel lui in 'mijn huis gepakt. Ook
Toch ga ik iedere dag stiekum rusten,
zij heeft prettige celgenoten. Er wordt op tot dokter Fraassen een ziekenbriefje uit
de Amstelveense weg niet gewerkt, dus de Zandvoort voor me heeft gestuurd. Van dat
dagen, zijn lang. Je krijgt één boek per papiertje heb ik veel plezier^ gehad, vooral
week, als je dus met een paar lui zit, kun later in Utrecht, waar we hele'dagen moesten
je tamelijk veel lezen. Er zijn echter veel werken en je rug dan gebroken was.
boeken niet te genieten en dat is lam. Af Betrekkelijk snel gingen de eerste dagen
en toe komt er een bewaakster kijken. Er voorbij. Er was veel te praten. Ieder op. z'n
zijn er drie. Fraulein S., Fraulein M. en beurt vertellen we waarvoor en hoe we geFrau V. Deze laatste is een erg lief mens. pakt waren.
Is er iemand niet goed, komt ze dadelijk
Als er geen onraad op de gang was,
met aspirine. Altijd heeft ze een opwekkend kloppen we cel 13 en op ons knieën, met
woord als je in de put zit en nooit hoor je mond tegen de verwarmingsbuizen aan,
je haar schelden of vloeken. Fraulein M. kunnen Bep en ik heel veel praten. Zo kom
is een ordinair iemand, erg humeurig. Als ik van alles aan de weet, wat er alzo nog
ze met haar vriend uit is geweest, is ze te gebeurd is in mijn huis en welke mannen
spreken, maar o-wee als er iets niet naar en jongens er gepakt zijn. Maar als ik die
haar zin is. Ze heeft een vals gezicht en avond doodvermoeid in de schillenbak lig,
rookt eeuwig. Een akelig zenuwziek hondje kon ik het uitschreeuwen van ellende, al
is haar afgodje en je bent nog niet jarig ik denk misschien maanden of jaren opgeals ze de p... aan je heeft. Fraulein S. is sloten te zitten. En mijn laatste gedachten
ook niet makkelijk en honderden vrouwen zijn, voor ik inslaap: „Oh, God! Help me!
zouden haar levend willen villen. Ze is een Laten ze me er niet onder krijgen en ree
klein dik propje met een niet arische neus. de kinderen uit deze hel"!
Saar noemen wij haar. Mikky haat haar ge(Wordt vervolgd).
weldig en zij Mikky en in de komende
Schept vreugde in het leven
weken maak ik heel wat drama's mee tussen
In de afgelopen week heeft het niet aan
die twee.
Ongeveer van elf uur af, gaat er vaak belangstelling van de zijde van het publiek
een bel en als je dan hoort roepen ontbroken voor de diverse attracties, aanwezig
„Vrouwenafdeling", schrik je een beetje. op het kermisterrein, alsmede voor de dansDan beginnen de verhoren. Ik zit dan te gelegenheid, welke op het Tramplein een
trillen op mijn stoel, alhoewel de meisjes stroom van danslustigen te verwerken kreeg.
He* publiek is nog in staat om tot Zonzeggen, „de eerste tien dagen verhoren ze
dagavond a.s. van deze vermaken te proU niet".
Om 12 uur krijgen we warm eten. Dat fiteren.
Het sluitingsuur van kermis en dansgeis zo ongeveer, soep, stamppot of pap en
dan begint het weer van voren af aan. Een legenheid is op Zaterdag en Zondag een
grote pan met één oor wordt naar binnen uur verzet, zodat de pret dan tot 12 uur
geschoven, borden heb je niet, je bikt maar kan voortduren.

Losse nummers 10 cent

BEKENDMAKING
Het Hoofd van de Plaatselijke Politie, als bedoeld
n artikel l van de Vreemdelingenyerordening, in
de gemeente Zandvoort, gezien artikel 4 van voornoemde verordening, vordert en zulks onverminderd de bijzondere verordeningen, die, ingevolge
dat artikel, door de daartoe bevoegde ambtenaren
*tinnen worden gesteld:
dat alle vreemdelingen, die hun woon- of verblijfplaats hebben of vertoeven in de gemeente
Zandvoort, zich op 15 Augustus 1945 van 9 tot 12
en van 14 tot 17 uur, in persoon, voorzien van hun
identiteitspapieren bij hem aanmelden ten burele
van politie, Haltestraat l alhier.
Onverminderd de andere maatregelen, welke
kunnen worden getroffen ten aanzien van den
vreemdeling, die voornoemde aanmeldingsplicht
niet nakomt, wordt deze, als schuldig aan overtreding ingevolge artikel 26, Ie lid van het Besluit
op de bijzondere staat van beleg, gestraft met
hechtenis van ten hoogste l jaar of geldboete van
ten hoogste fl. 2000.—.
Deze verordening is niet van toepassing op:
/. vreemde burgelijke ambtenaren, geen vijandelijke oncerdanen zijnde, die in het in bijzondere
staat van beleg verkerende gebied moeten verblijven of dit moeten verlaten, mits voorzien van
een diplomatiek visum, verleend door een daartoe
bevoegden Nederlandsen diplomatie"ken ambtenaar.
2. de personen, die behoren tot de geallieerde
strijdkrachten of met toestemming van de militaire
overheid onderdelen van die strijdkrachten vergezellen of volgen.
Zandvoort, 8 Augustus 1945.
De Commissaris van Politie,
VREMAN, wnd.
Hoofd van de Plaatselijke Politie voornoemd.

Fietsers op het rijwiel pad
De Burgemeester van Zandvoort verzoekt
ons mede te delen dat thans de toegangswegen naar Zandvoort via de Zandvoortselaan geheel hersteld zijn, zowel voor het
auto-, rijwiel- als wandelvcrkeer.
Het fietsend publiek schijnt echter nog
niet te beseffen, dat de rijwielpaden bestemd
zijn voor de rijwielen. Zondag j.l. werd er
maar raak gereden, zonder van deze rijwielpaden gebruik te maken.
De politie heeft opdracht ontvangen deze
week het verkeer te ordenen en het nog
bij waarschuwingen te laten. Vanaf Zaterdag 11 Augustus a.s. zal echter geen pardon meer gegeven weiden en bij overtreding direct proces verbaal worden opgemaakt.
Men zij dus gewaarschuwd en houde zich
aan de voorschriften van het wegverkeer.

Slachtoffers van de zee!!
Deze week is het lijk aangespoeld van
een Amerikaans piloot, die ten prooi is gevallen aan onze vriend en vijand de zee.

„Zegt het met bloemen!

GODSDIENST-OEFENINGEN
Mevrouw van Alphen verzoekt ons ter kenNED. HERV. KERK
nis te brengen, dat in Zandvoort is opgericht een afdeling van het Nationaal Comité 12 Aug. v.m. 9.30 u.: L. J. Bloemsma, hulppred.
Maandag 13 en Dinsdag 14 Augustus
Belijdenis des Geloof s.
„Bloemen - Tolk van onze dankbaarheid". Openbare
Aanvang 8 uur
N.m. 6 uur: L. J. Bloemsma, hulppred. Heilig
Dit Nationaal Comité stelt zich ten doel alle Avondmaal.
DEDAVERENDEACTUALITEITEN REVUE
Nederlanders — vrouwen, mannen en kinderen — in de gelegenheid te stellen bin- KERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AGATHA
nen de kortst mogelijke tijd, en wel in
TE ZANDVOORT
Met
het voorjaar van 1946, hun dankbaarheid Zondag 12 Aug.: H. H. Missen om 7.30 u. en
Sylvain Poons, Kees Manders,
te tonen voor het vele goede, dat zij van 10 u. Hoogmis; die dag de grote jaarl. collecte
voor de armen van onze parochie; om 7 uur Lof
onze bondgenoten en van het Zweedse en ter
Mary
Gabriel, Frans Bogaerts
ere v. H. Agatha met verering van haar
Zwitserse Rode Kruis aan zendingen levens- reliquie
en vele anderen
(lied 137).
middelen, pakketten uit de lucht, hulp en Dinsdag 14 Aug.: Van 6—8 uur gelegenheid om
Muzikale leiding:
steun bij onze wederopbouw, enz. enz.te biechten.
John Kappers Orkest
Woensdag 15 Aug.: Feest van Maria's ten Hemel
mochten ontvangen. In October van dit jaar opneming,
te vieren als Zondag. H.H. Missen als
ENTREE: f 1.00 tot f 4.00 bel. inbegr.
zullen in de tuinen der regeringsgebouwen op Zondag om 7.30 u. en 10 u. Hoogmis; collecte
Plaatsbespreking op de dagen der voorin de hoofdsteden onzer bondgenoten en in voor de St. Pieters-penningen; om 7 u. Lof ter ere
stellingen van 1O tot 1 uur
die van Zweden en Zwitserland millioenen v. Maria, met rozenhoedje (lied 120).
18 AUR.: Van 5—8 u. gelegenheid om
bloembollen, heesters enz. worden geplant.te Zaterdag
biechten.
Voor de aankoop van deze planten, het Zondag
Drukte op het strand
19 Aug.: H.H. Missen om 7.30 u. en 10 u.
verzenden naar diverse hoofdsteden en het Hoogmis; die dag de grote jaarl. collecte voor
Een gezellige en bijna voor-oorlogse drukte
planten is geld nodig. Voor het ophalen onze Kerk.
heerste Zondag op het strand. De intocht
van dit geld nu — liefst zoveel en zo
begon reeds des morgens vroeg toen vele
snel mogelijk - roept het Comité Uw alBURGELIJKE STAND
wandelaars uit de omtrek arriveerden. De
Ier medewerking in. Het vertrouwt, dat het
dankbare Nederland en dus ook Zandvoort GETROUWD: L. Gerrits en J. Zwemmer, Noor- stroom bezoekers was zo groot, dat de
Zandvoortse laan op sommige ogenblikken
met milde hand zal geven en dat het op derduinweg 35.
Uw volledige hulp en steun bij het inza- OVERLEDEN: Maartje Kraaijenoord. oud 88 j., het aspect verkreeg van de Kalverstraat.
Het weer werkte de gehele dag bijzonder
wed, van J. Visser, Spoorbuurtstr. 12.
melen der giften zal mogen rekenen.
mee, en het Lunapark mocht zich dan ook
Het Plaatselijk Comité bestaat uit:
's
middags en 's avonds in een enorme beMevr. W. L. van Alphen-van der Valk,
langstelling
verheugen. Een muziekcorps uit
Hoe
bouw
ik
mijn
huis
op?
Brederodestraat 93, Voorzitster
Van de week werden twee inwoners van Haarlem bracht op het strand de nodige
J. C. L. Lindeman, Wilhelminaweg 23,
Zandvoort aangehouden, die zich meester gezelligheid, terwijl de Zandv. ReddingsSecretaris-Penningmeester.
hadden gemaakt van een closetpot en een brigade met een materiaalwagen aanwezig
Leden:
waterreservoir
uit een tot nu toe onbewoond was om toezicht te houden bij het baden.
Mevr. D. J. van Kuijk-Koning, Wikkelaan 4
Deze mooie dag is dan ook niet door
huis. Dergelijke practijken kunnen in deze
Mej. M. Bol, Haltestraat 45
ongelukken
verstoord.
moeilijke
tijden
nog
minder
worden
geA. Kerkman, v. Haemstedeweg 15 zw.
tolereerd
dan
anders
en
het
is
dan
ook
te
De bedoeling is, op 27 en eventueel op
Uitbreiding Tramdiensten
28 Augustus a.s. te collecteren. Het comité hopen dat in deze gevallen streng zal wor- Met ingang van Maandag 13 Augustus a.s., zal
roept collectanten op en verzoekt zich daar- den opgetreden,
de N.Z.H.T.M. haar diensten iets uitbreiden
toe aan te melden bij een der bovenverDe vertrektijden vanuit Zandvoort naar Amstermelde personen.
Mededelingen „Zandvoortmeeuwen" dam zijn nu als volgt: 7. -, 7.45, 8.25, 8.45 en
elk uur tot 17.45. De laatste tram naar
Vele handen maken licht werk, een werk, De training op j.l Donderdagavond vond wegens vervolgens
Haarlem (Tempeliersstr.) vertrekt om 18.45 u., terdat helaas tengevolge van de inkrimping het slechte weer geen doorgang. De leden worden wijl men om 19.45 u. nog tot de Remise kan komen.
van ons dorp, vergeleken bij vroeger reeds verzocht volgende week allen te komen. Aanvang
acht. — A.s. Zondagavond 12 Aug. spelen
beduidend verminderd is. Moge velen zich half
twee proefelftallen om 7 uur een wedstrijd tegen Copy en advertenties voor „De Nieuwe
voor dit sympathieke doel „aanmelden", kan elkaar op het hockeyveld. — De wekelijkse vergahet zijn vóór 22 Augustus a.s. n.m. 7 uur.deringen van bestuur en elftalcommissie vinden in Zandvoortse Courant" kunnen tot uiterhet vervolg niet meer Vrijdagavond plaats maar lijk Donderdags vóór 12 uur worden
des Maandags, in Café Bluys, alwaar zich nieuwe aangenomen.
Verzoek
leden kunnen aanmelden.
De Redactie.

ONOPOLE

GROTE SCHOONMAAK

De Burgemeester verzoekt ons melding te maken
van het feit, dat de Town Major hem heeft medegedeeld, dat door burgers electrische draden enz.
benodigd voor de vernietiging van munitie en
mijnen, worden mede genomen.
In het algemeen belang verzoekt hij, indien zulks
ook in deze gemeente mocht plaats vinden, deze
draden onaangeroerd te laten.

Vleeshouwerij Fa, VAN ELDIK
HALTESTRAAT 53

-

eo mi

Fa M, KEMP
KERKSTRAAT 35

Z. J. LEEN

Handel in alle soorten groenten en
fruit. Uw winkelier voor zuurwaren

TRAMSTRAAT 11, ZANDVOORT

Electriciteit op elk gebied

Zandvoort

Mevrouw!
Alle begin is moeilijk, vooral nu er
inwoners nog niet terug zijn. Wij
danken U voor het vertrouwen, dat
wij hebben behouden, daar wij Vrijdag
j.l. bij de opening vele bekende gezichten zagen. Er zijn echter nog oude
klanten, die wij spoedig hopen te bedienen, desgewenst wordt het thuis
bezorgd. Deze week kunnen wij U
CORNED^PORK en MEAT HASH
aanbieden?
Aanbevelend, Fa. VAN ELDIK

C. A. GROOS
Vertegenwoordiger van de Levensverzekering Maatschappij „Utrecht", verzorgt Uw verzekeringen op elk geliieii
Gratis inlichtingen omtrent verandering of verhoging van Uw bestaande polissen
Vraagt premie opgave
Evacuatie-adres: ZONNEBLOEMSTRAAT 9,

HAARLEM

DANKBETUIGING'
Langs deze weg betuig
ik mijn oprechte en hartelijke dank voor de vele
blijken van belangstelling, die ik mocht ondervinden van vrienden,
kennissen en buren, bij
mijn verlof, na een gedwongen
afwezigheid
van 5l/2 jaar uit Holland.
C. HOOGENDIJK
Mevr. A. HOOGENDIJK-TEROL
Kanaalweg 17
DANKBETUIGING
Zondag 5 Augustus a.s.
is lMej. GRETA VISSER
12 /2 jaar bij ons in
dienst. Mede langs deze
weg betuigen wij haar
onze hartelijke dank,
voor het eerlijke en
plichtgetrouw werk voor
ons verricht.
Fam. KUNEMAN
Haltestraat 33

„PATRIOTJES"
Gevr. per 15 Augustus, gedurende enige
maanden,
gemeubileerde of
ongem. kamers met
gebr. v. keuken, voor
2 personen. Br. aan
Winkel, Lange Bogaartsstr. 28, H'lem.
Flink meisje geyr. Goed
loon. Mevr. Lindeman,.
Wilhelminaweg 23.

Weer evestj d: J
Net dagmeisje gevr. v.
de huishouding. Van 8
r
Makelaar in vaste goederen en assurantiën
tot 2 u. To v. WoudenBelast zich met de verkoop en verhuur
berg-de Jong, Stations- Gegadigden worden opgeroepen voor de betrekking
van huizen en bouwterreinen,
straat 14, Zandvoort.
van •
met het aanmelden van oorlogsschaden,
STRAATMAKER
met het innen van huren te Zandv. en A'dam
Twee als heren geklede
boeven hebben Zondag- Loon f31.10-f 36.86 per week (6 éénjaarlijkse Haarlemmerstraat 43, Zandvoort
plus de aangekondigde loonsvermiddag 28 Juli, uit mijn verhogingen)
betering. Schriftelijke aanmelding op zegel van
huis, een aan ene zijde 30
cent, bij burgemeester en wethouders vóór
groen geschilderd raam
gestolen, groot 1,24 X 15 Augustus a.s. Geen bezoek.
1,60 m. met 2 ruiten.
B D B H
0
de dienst der
Die het heeft gelieve
&
B*
zich te melden. H. E.
naar
n
PUBLIEKE
WERKEN
g
Boddé, Paradijsweg 17. kunnen geplaatst worden:
Gevr.: Een jonge hond. Eén werkster
» l»ja4JVtAIL/L»lA«
F. v. Deursen, ZandR
Eén
straatmaker
en
voortselaan 142, Z'voort.
TEL. 2584
POSTQIRO 70701
S
3
Twee
personen,
op
te
leiden
tot
chauffeurGuitaarles gevr. door
e
2 dames. M. Lavertu, werkman.
Kostverl str. 87, Z'voort. Schriftelijke aanmeldingen vóór 20 Augustus 1945
te richten aan den Burgemeester.
Behangerij, Stoffeerden], Beddenmakerij
Ruilen: l p. 1. h.-schoenen z.g.a.n. m. 41, voor
MELKBESLUIT
herenondergoed. Adres
te vern. bur. Kerkstr.28.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
TRAMSTRAAT 13
maken bekend, dat zij hebben besloten voor deze Mevrouw: Spreekt U vroegtijdig af voor het
Weggelopen op Zondag gemeente van toepassing te verklaren artikel 32
5 Aug. een kl. zw. glad- van het Melkbesluit, met ingang van heden.
nazien van Uw bedden en meubelen l
harig hondje m. bruine
Dit wil zeggen, dat zij, die na heden een bedrijf
vlekjes bov. de ogen, van melkverkoper openen, uitbreiden enz. de melk
luisterend n. d. naam en/of melkproducten slechts mogen vervoeren, in
Dikkie. Julianal. l.Z'vrt. voorraad hebben of behandelen, indien het bedrijf
8 er
aan de eisen gesteld in het tweede lid van
Specialiteit op gebied van
Ruil: l p. hoge kinder- voldoet
schoenen m. 27 z.g.a.n. genoemd artikel. Zandvoort, 3 Augustus 1945.
MELKPRODUCTEN
voor een p. damesschoeBurgemeester
en
Wethouders
voornoemd,
Dus
nu
met
Uw
bonnen voor Boter en Kaas naar
nen m. 41 m. pi. hak.
De Burgemeester, VAN ALPHEN.
Boon-Koopman
- Grote Krocht 20a
Brugstr. 2.
De Secretaris, W. BOSMAN.

Gemeente Zandvoorf

Gevr.: Net meisje in gezin zonder kinderen.
Goede kost en goed loon.
Ext. of int. Mevr. Muider. Bentveldseweg 4,
Bentveld.

M. M. J. WOLZAK
Accountant-Belastingconsulent
Lid van: Nat. G?n. van Accountants
Bond van Belastingconsulenten
HALTESTRAAT 52
ZANDVOORT
een

g - BOOGAARD j .

„HET KAASPALEIS" , ween

Inrichten, bijhouden en controleren van
administraties
Uitbrengen van accountantsrapporten
Vermogensadministratie en verantwoording
Belastingzaken

Na

g

gedwongen

afwezigheid

is

W.M.

De A.N.B afd. Zandvoort heeft zijn legale werkzaamheden hervat en hoopt binnen korte tijd een organisatie te worden, zo
groot en sterk, als nimmer te voren.
Dus Grondwerkers, Metselaars, Opperlieden, Schilders, Stratenmakers, Stucadoors, Timmerlieden, enz.:
Rffleidt U zo spoedig mogelijk

Oude leden, die zich vóór 15 Aug. '45
genieten hun oude rechten. - U kunt U
A. KERKMAN,
D. VAN DUIJN,

UW BAKKER
weer terug

Van Staveren's
Broodbakkenj
HELMERSTRAAT 2
WEER GEOPEND vanaf 13 Augustus
Schoenmaker!] W. GISKES
Onder Rijksloezicht. - Ged. Schoenhersteller
Bakkerstr. 5 (b.d. Kerkstr.) - Zandvoort

Breng Uw oude Tandenborstel
bij
Drogisterij L. Blaauboer
Haltestraat 46

U krijgt hem als NIEUW terug

welke wordt gehouden in „ONS HUIS",
Dorpsplein, kunnen nog dagelijks van
9 tot 5 uur
worden ingebracht bij
Makelaar W. Paap, Kosterstr. 13
en W. van der Mije, Swaluëstr. 4

aan!

als lid gemeld hebben,
aanmelden bij:
Dr. Gerkestraat 15rd.
Burg. Beeckmanpl. 15

van onze Meikzaak
OP MAANDAG 13 AUGUSTUS A.S.
WEE?. D. VAi^ DER WEF1FF
Pakveldstraat .30
CENTRALE ^

alleen M. J. TEERLINK
Voorlopig adres W. Versteege
TRAMSTRAAT 7
ZANDVOOR F

Na 4 jaar gedwongen sluiting

HEROPEND
STATIONSSTRAAT 14
vroe

!C5

GEEN BEHANG???
Dan met VLO El BA Uw kamer behangen!!
KEESMAN'S SCHILDERSBEDRIJF - Jan Steenstraat l, Zandvoort
Zij komen weer de goede

CAFÉ CABARET NEW LIBERTY

SIGARETTEN EN SIGAREN!!!

Under the auspices of the British Military Autorities

Het aangewezen adres daarvoor is:

„Monopoie"

W, LOOS, HALTESTR, 22

Zaterdag 11 en Zondag 12 Aug.

A, PAAP
H. PAAP EN ZOON.

LOOD- EN ZINKWERKERSBEDRIJF
Aanleg van Gas- en Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alle soorten oude metalen.
TRAMSTRAAT, ZANDVOORT

-

Geheel nieuw Cabaret programma

CABARET

Aanvang 7 uur
Wed.

Stationsplein

—

DANSEN

Toegangsprijzen: Militairen f 2.50,

WEDER GEVESTIGD:

C. MEYER, Sigarenmagazijn „De Krocht"
Grote Krocht 26 - Zandvoort
Lood- en Zinkwerkersbedrijf

IL LB W

W. G. van der Wolde
Aanleggen van Gas- en Waterleidingen
Sanitair-Inrichting
Uw adres voor opbouw, geen afbraak
Zeestraat 54,
Zandvoort

Schildersbedrijf G, DE LEEUW

Uw adres is dus
Gr. Krocht 16

Kachels - Haarden en Strandartikelen
IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN
HUISHOUDELIJKE EN TUIN-ARTIKELEN

HALTESTRAAT 1

bu

DIRK VAN DER WERFF
v. OSTADESTR. 22a
Levert Uw melkbonnen tijdig in!!
Ook prompte bezorging aan huis

m

Haltestraat 25

Café „Neuf"
Opgericht in 1916

Established in 1916
The old well-known
adress for a pretty
seat.

lig zitje.

Kort's Ijzerhandel

voor

ELK

Aannemen van alle SCHILDERWERKEN Het van ouds bekende
adres voor een gezelKONINGINNEWEG 5

~*

Civielen f 5.-

Moderate prices
The best drinks
ZANDVOORT

Billijke prijzen
Prima consumptie's
C. G. BLUIJS

Uw aangewezen adres voor verse
groenten en vruchten is en blijft:
P. v. d. BERG
Haltestraat 20

ZANDVOORT UW WOONPLAATS

UW SLAGER
Uw

D* Vader, Kerkstraat 38
BLOEMIST

voor nu en later
Koninginneweg 14

Specialiteit in het opmaken van
Grafkransen en Bruids-Bouquetten

Firma C. H, ten Broeke & Zn,
Timmerman- en Aannemersbedrijf
KONINGINNEWEG 3 ZANDVOORT
LANGELAAN 12

BENTVELD

naar C. BEEKHUIS
Tel. 2385

Vrijdag .17 Augustus

No. 10

1e Jaargang

De Nieuwe

Zandvoorts
Tarieven voor geregeld
adverteren op aanvraag

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOQRT
REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28

,Bloemen - Tolk van onze dankbaarheid"
In Zandvoort is opgericht een afdeling met milde hand zal geven en dat het op
van het Nationaal Comité „Bloemen - „Tolk Uw volledige hulp en steun bij het inzavan onze dankbaarheid".
melen der giften zal mogen rekenen.
Dif Nationaal Comité stelt zich ten doel alle
Het Plaatselijk Comité bestaat uit:
Nederlanders - vrouwen, mannen en kinMevr. W. L. van Alphen-van der Valk,
deren — in de gelegenheid te stellen bin- Brederodestraat 93, Voorzitster
nen de kortst mogelijke tijd, en wel in J. C. L. Lindeman, Wilhelminaweg 23,
het voorjaar van 1946, hun dankbaarheid Secretaris-Penningmeester.
te tonen voor het vele goede, dat zij van
Leden:
onze bondgenoten en van het Zweedse en
Mevr. D. J. van Kuijk-Koning, Wikkelaan 4
Zwitserse Rode Kruis aan zendingen levensMej. M Bol, Haltestraat 45
middelen, pakketten uit de lucht, hulp en
A. Kerkman, v. Haemstedeweg 15 zw.
steun bij onze wederopbouw, enz. enz.
mochten ontvangen. In October van dit jaar
De bedoeling is^ op 27 en eventueel op
zullen in de tuinen der regeringsgebouwen 28 Augustus a.s. te collecteren. Het comité
in de hoofdsteden onzer bondgenoten en in roept collectanten op en' verziekt zich daardie van Zweden en Zwitserland millioenen toe aan te melden bij een der bovenverbloembollen, heesters enz. worden geplant. melde personen.
Voor de„ aankoop van deze planten, het
Vele henden maken licht werk, eelfi werk,
verzenden naar diverse hoofdsteden en het dat helaas tengevolge van de inkrimping
planten, is geld nodig s Voor het ophalen van ons doip, vergeleken bij vroeger reeds
van dit geld nu — liefst zoveel en zo beduidend verminderd is. Moge velen zich
snel mogelijk - roept het Comité Uw al-voor dit sympathieke doel „aanmelden", mIer medewerking "in. Het vertrouwt, dat het dien mogelijk vóór 22 Augustus a.s., na
dankbare Nederland en dus ook Zandvoort 7 uur 's avonds.

DANKLIED

Een kort woord tot onze winkelstand
H.H. winkeliers, het is ditmaal om U
Laat klinken nu de zangen
begonnen. We zullen maar meteen met de
voor onze Koningin,
deur in huis vallen. Het Oranje-comité
nu wij Haar weer ontvangen
vraagt U, voor de^a.s. feesten iets beschikmet 't Prinselijk'Gezin.
baar te willen stellen. We hebben zéér veel
prijzen nodig. We hebben zó gerekend: als
Wij volk der Nederlanden
elke winkefier twee prijzen of prijsjes bewij blijven Haar getrouw!
schikbaar stelt, dan zijn we een heel eind
hernieuwd d' Oranjebanden
in de goede richting. Alles is welkom,
met 't fiere rood wit blauw!
boter, vet, kaas, vlees, fruit, worst, gebak,
Dat God U moge hoeden
enz enz. Wij stellen óns voor, de beschikgeliefde Koningin
baar gestelde prijzen met de naam van den
en zeeg'ne Hij d' Algoede
schenker, ergens in ons dorp te etaleren,
het Prinselijk Gezin.
zodat wij op deze wijze voor Uw zaak
reclame maken.
Wilhelmus van Nassouwe
^
Mogen wij op Uw aller medewerking
getrouw tot in den dood,
rekenen? Natuurlijk. Een dezer dagen hopen
zoo gaven Uw getrouwen
wij U te komen bezoeken en U kunt er van
hun leven in den nood . . .
op aan, wij zullen, geen mens vergeten.
Mocht U er echter de voorkeur aan geven
Wij willen dankbaar juichen
de door U beschikbaar te stellen prijzen
want Nederland is vrij!
\•
bij ons te bezorgen, dan kunt U dit doen
God alle dank betuigen
bij een van onderstaande adressen.
Hem zij de heerschappij.
Namens het Oranje-comité,
O God, hoor onze bede
A. Weber, Zuiderstraat 14. Voorz.
erbarm U over d' aard,
C. Kuyper, Haltestraat 2. Secr.
geef ons Uw heil'ge Vrede
A. Slegers, Herenstr. Penningm.
zoo zijn wij wel bewaard! 9
N.B. Het spreekt vanzelf, dat ook gaven
Ria Draak-Groenveld van niet winkeliers van harte welkom zijn.

Losse nummers 10 cent

Opgave van hier verblijvende
badgasten en vreemdelingen
De Commissaris van Politie brengt in herinnering
het bepaalde bij art. 116 der Algemene Politieverordening voor deze gemeente, luidende:
„Zij, die hetzij geregeld, hetzij tijdelijk, tegen
betaling aan personen nachtverblijf verschaffen
dan wel aan personen gemeubileerde huizen of
kamers verhuren (hun vervangers hieronder begrepen), zijn — onverminderd het bepaalde in de
artt. 194 en 195 - verplicht, overeenkomstig door
den Burgemeester gegeven voorschriften, aan de
politie opgave te doen van de personen, die bij
hen zijn aangekomen tot het houden van nachtverblijf, dan jvel zijn aangekomen om de gehuurde
huizen te betrekken."
Aangezien verschillende kamerverhuurders hun
gasten niet hebben opgegeven, wordt hun m
overweging ^gegeven, dit alsnog ten spoedigste te
doen. Bij nalatigheid volgt proces-verbnal.

Mededelingen „Zandvoortmeeuwen"
Zondag 1.1. speelden twee proef-elftalen
een wedstrijd tegeji elkaar. Het was een
vlotte - wedstrijd. Er waren verschillende
jonge spelers, die opvielen door enthousiast
spel. Elftal B won tenslotte niet 4-0.
Voor a s. Zondag is wederom een proefwedstrijd vastgesteld. Aanvang 7 uur, op
het hockey-veld.
Dit jaar zal weder een algemene ledenvergadering worden gehouden en wel op
3 September a.s. in „Ons Huis".
Op de agenda komen zeer belangrijke
punten voor, o.a. verkiezing van een nieuw
bestuur en een elftalcommissie.
De training-blijft iedere Donderdagavond
•doorgang vinden. Aanvang half acht. Wij
verzoeken de leden hieraan in ruime mate
deel te nemen.
Elke Maandagavond 7.30 uur bestuursen elftalcommissie-vergadering in Café Bluys.

o.s.s.
In verband met'de duisternis woiden aüe
aanvangsuren der turnlessen een half uur
vervroegd. Houdt daar allen rekening mee!
De Fcleurer-lessen van Maandagmiddag,
van 4.30 tot 5.30- uur, moeten wegens de
te geringe deelname, gedurende de vacantie
worden gestaakt.
De handbaltraining is op Vrijdag 17 Augusius weer begonnen en zal in het veivolg elke Vrijdag om 7 uur op het hockeyveld plaats vinden. Handballers, die zich
nog willen opgeven, kunnen dit doen bij
J. H. B. Brink, Tolweg 4; evenals diegenen
die lid of donateur van O.S.S. wensen te
worden.

KONINGINNEFEESTEN

Aan de slag, dorpsgenoten, deze optocht
GODSDIENST.OEFENINGEN
moet Uw optocht zijn.
TE ZANDVOORT
Des middags van 2 tot 5 uur zullen op
NED. HERV. KERK
'
een feestterrein Volksspelen plaats vinden
Het Oranje-comité heeft vergaderd en be- voor
19 Aug. v.m. 9.30 u.: Ds. v.d.Sluys te Zuidland.
personen
van
18
tot
80
jaar
en
ouder.
langrijke besluiten genomen.
Het volgende programma zal worden af- KERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AGATHA
Of er feest gevierd zal worden in Zand- gewerkt:
, TE ZANDVOORT
voort? Niet zo zuinig! Of wij de mede1.
Tonnetje
steken.
2.
Mastklimmen
(alléén
Zondag
19
Aug.: H.H. Missen om 7.30 u. en 10 u.
werking van de burgerij nodig hebben? voor personen boven de 40 jaar). 3. Wedgrote jaarl. collecte voor onze parochieVanzelfsprekend! U zult dit uit de aard strijd in langzaam fietsen. 4. Kruiwagen- Hoogmis;
kerk; om 7 uur Maria-lof met rozenhoedje (lied 41).
van het programma, dat wij gezamelijk even race voor paren. 5. ^Waterblikjesbehendig- .Donderdag 23 Aug.: Om 7.30 uur gezongen
willen bespreken, zelf kunnen opmaken.
Requiem voor de zielen van de zielenlijst; 's-avonds
heidswedstrijd. 6. wedstrijd in-kaakhappen. om
7.30 u. Lof met rozenhoedje (lied 33).
In de eerste plaats worden de feesten 7. Boegsprietvechten.
25 Au?.: Van 5—8 u. gelegenheid om
gehouden in een feestelijk uitziend dorp. Aan al deze spelen kan zowel door te Zaterdag
biechten.
Zoals ik reeds eerder schreef; dat gedeelte dames als heren worden deelgenomen.
Zondag 26 Aug.: H. H. Missen om 7.30 u. en'
van ons programma moet geheel door* U
10 uur Hoogmis.
Wij stellen ons voor, deze wedstrijden
worden verzorgd. Buurt en straat-comité's bij inschrijving te houden, geeft U dus
BURGELIJKE STAND
zullen zich daarvoor moeten spannen, het heden SCHRIFTELIJK op, voor een of meerwordt geheel aan eigen initiatief overge- dere wedstrijden. Er zullen mooie prijzen
ONDERTROUWD: W. B. Stroyckens en J. M.
laten. Veel groen en veel oranje, lampions beschikbaar zijn en U kunt lachen, dat ver- Heyligers,
Zandvoortselaan.
en slingers en de zaak is voor elkaar. Wij zeker ik U. Nogmaals: inschrijving uitsluivan onze kant zullen trachten, van gemeente- tend schriftelijk bij ondergetekende.
Revue in „Monopole"
wege ook het een en ander te laten doen.
Des avonds om 8 uur zal een opvoering
Geen huis zonder versiering, blijft onze plaats hebben van de samenwerkende toneel- Maandag- en Dinsdagavond j.l. hield het Cabavan Kees Manders, in gebouw „Molijfspreuk voor 31 Augustus, dit moet verenigingen „Ons Toneel" en „Op Hoop ret-gezelschap
nopole", voor een uitverkochte zaal, een goedgeieder dus voor zichzelf opknapen.
van Zegen" van de klucht: „In 't gouden slaagde avond. 'De schetsjes, die door de medeEn dan de winkeliers! Die doen natuur- haantje", in gebouw Monopole, uitsluitend werkenden werden vertoond, vielen zeer in de
lijk allen mee aan de etalage-wedstrijd, ik :oegankelijk voor personen boven de 15 smaak van het publiek, terwijl het vocale ^gedeelvan deze revue op een zeer goed peil stond.
behoef hiervoor geen richtlijnen te geven aar. Daarna zal een bal worden gehouden te Het
muzikale gedeelte werd verzorgd door het
een ieder voor zich weet wel, wat hem in ;ot 2 uur des nachts. Deze uitvoering zal orkest van John Kapper.
t
x
deze te doen staat. Zorgt in elk geval dat worden herhaald op Zaterdag l en Dinsdag
Wegens plaatsgebrek moet het vervolgartikel
Uw etalage's enkele dagen van te voren 4 September.
„Vrouwen in de Cel", een week blijven overstaan.
gereed zijn. Tracht elkaar de loef af te
Wij zullen trachten, des avonds in het
Redactie.
steken, dan zal ook dit onderdeel van ons dorp wat verlichting te krijgen, hierover
programma zeker slagen!
hoort U nog %el meer en in het dorp, door
En nu ons programma! Of er reden is, gelegenheid te geven tot dansen of iets
om feest te vieren ? Meer dan één reden! dergelijks, wat gezelligheid te arrangeren.
Thans, nu de Jappen zich hebben o'vergeOp l September zal voor de kinderen in
geven, nu er weer vrede heerst op deze Monopole een matinee gegeven worden, "
Op a.s. DINSDAG'21 AUG."
wereld, dubbele reden. Laat dat ons allen waarop wij hopen te laten optreden een
v.m. 10 uur in „ONS HUIS"
bezielen, nu wij, Zandvoorters ons opmaken, poppenkast, muzikale clown, buikspreker,
om dit, naast de verjaardag van onze goochelaar enz., een en ander afgewisseld
KIJKDAG:
Koningin, op 31 ^Augustus en l September met kinderfilms. Over een voetbalwedstrijd
Zaterdag'18 Aug. van 9—12 u.
te vieren!
op die dag wordt nog onderhandeld, teren van 2—5 uur
Het programma zal inzetten des avonds wijl des avonds in gebouw Monopole
Makelaar
W. Paap, Kostverl str. l
30 Augustus met een concert van onze wederom „In 't gouden haantje" wordt geen
W.
van
der Mije, Swaluëstr. 4
opnieuw herrezen „Zandvoortse muziek- geven.
kapel." Daarna zullen wij trachten eveneens
Zandvoorters, zo ongeveer zal ons proop het tramplein gelegenheid tot dansen te gramma zijn, wijzigingen blijven natuurlijk
geven.
voorbehouden.
31 Augustus zal worden ingeluid met
We hebben o.a. nog getracht, de feesten
muziek waarna < om 10.15 de opstelling en in te zetten met een vuurwerk. Dit bleek
afmars van de optocht zal plaats hebben. door verschillende omstandigheden helaas
Maandag 20 en Dinsdag 21 Augustus
Deze optocht, als grootste onderdeel van onmogelijk. Het blijft echter in de pen voor
Aanvang
8 uurx
onze teesten, MOET SLAGEN, denk daar een later datum.
allen aan, want wij hebben hiervoor Uw
Het ligt geheel aan U, de feesten te doen
bijzondere medewerking nodig. Ik wek dan slagen. Medewerking en nog eens mede*
^
ook iedereen nogmaals op, die hieraan kan werking, die hebben wij van U allen nodig.
en wil meedoen, met het opgeven voor deel- Ik doel hier nogmaals op versiering, etalagename niet te lang te wachten.
wedstrijd en optocht. Stelt ons niet teleur,
Ik wek onze badgasten op, die op deze en werkt allen mee. Het moet een feest
NON-STOP LACH met:
feestdagen nog in ons dorp verblijven, niet worden, waarover wij nog lang zullen naHan Verne, Nol van Dijk,
achter te blijven, ik wek alle Zandvoortse praten. Wij van onze kant zullen alles doen
verenigingen op, met of zonder vaandel, wat mogelijk is. Laat ons daarom allen de
Willy Wlus,
toch vooral mee te doen. Er is in deze tijd handen ineenslaan. Zandvoorters, wij rekenen
Sloom en Sloom,
zoveel te verzinnen. Ik wek onze winkel- op Uu
stand op, om mede te werken aan dit zo
De twae Rolaasc,
C. Kuyper,
bij uitstek geschikte object om reclame
Secr. Oranje-comité.
Rommico's
voor hun zaak te maken.
Aan de vleugel Willy Rex
Mocht U mee willen doen, doch niets
Verbinding met N O. Indië
weten, vervoegt U zich eens bij mij of een De Secretaris van 'het RODE KRUIS deelt mede,
ENTREE: f1.00 tot f4 00 bel. inbegr.
der andere leden van het Oranje-comité, dat nog geen formulieren zijn ontvangen welke
Plaatsbespreking op de dagen der voorwellicht kunnen wij U aan het een of andere via het Rode Kruis moeten wo'den gebruikt, om
stellingen van 1O tot 12 uur
idee helpen en misschien zelfs wel terwille in contact te komen met verwanten in Ned. Oost
Kaartverkoop uitsluitend 'aan de cassa op
de vastgestelde uren. (Niet per telefoon)
zijn met costuums of iets dergelijks, in elk Indië.
Zodra deze zijn aangekomen, zal in .dit blac;
geval U raad geven.
daarvan mededeling worden gedaan.

ONOPQLE

Gabaret-Revue

Lach en vergeet

v

„PATRIOTJES"

Eerst thans vernamen wij officieel,
dat Vader,
Coenraad Pieter
Dekker
•
Gezagvoerder s. s.
„Merope" der
K.N.S.M.
op 27 April '43 bij
het vervullen "van
zijn plicht, ten gevolge van vijandelijke actie, op zee
gebleven is.
PIET
COEN
Zandvoort,
15 Aug. 1945

Te koop gevr.: Kachel.
Br. onder no. K 14, bur.
van dit blad.
Ruilen: l p. d.schoenen
m. 38 of l p. kinderschoenen m. 26, z.g.a.n.
voor l p. lage kinderschoenen m. 28. R. v. 't
Hoff, Oosterp.str. 50a.

CAFÉ CABARET NEW LIBERTY
„IVIonopole"

Geheel nieuw Cabaret programma

Zaterdag 18 en Zondag 19 Aug.

CABARET
Aanvang 7 uur

-

Toegangsprijzen:

D. RUITER
Kruidenierswaren

H. Keur beveelt zich beleefd aan voor het verspreiden van alle soorten
DRUKWERK.
Koningstr. 71, Z'voort.

RU3SWEG

THANS GEVESTIGD:

22

Fa M, KEMP
Uw

Ruilen: l p. nieuwe Eng.
h.schoenen m. dikke zool
maat 44/45 voor dames,
sportschoenen maat 41.
Kosterstraat 11.

BONSET

.KERKSTRAAT 35
Kandel in alte soorten groenten en

J.

MUZIEKLERAAR
Piano - Orgel - Compositie
heeft zich weer gevestigd

fruit. Uw winkelier voor zuurwaren

KESVIP Koninginneweg 14

r.

Spreekuur: Maandag 1—2 uur

Inrichten, bijhouden en controleren van
administraties
Uitbrengen van accountantsrapporten
Vermogensadtninistratie en verantwoording
Belastingzaken

i, en

m. m. j. WOLZ&K

Z. J. LEEN

Haarlemmerstraat 26, Zandvoort

Accountant-Belastingconsulent
Lid van: Nat. G-.ii. van Accountants
Bond van Belastingconsulenten
HALTESTRAAT 52
ZANDVOORT

TRAMSTRAAT 11, ZANDVOORT

Electriciteit op elk gebied

De vraag van
iedere week is;

CENTRALE

inleveren?

Ik

Breng Uw oude Tandenborstel
• •"

ga

bij
Drogisterij

maar weer naar

van

L. B B a a u b o e r

U krijgt hem als NIEUW terug
g

want die hebben mij 24 jaar

Keesman's. Schildersbedrijf

\

Aanbevelend: Fa. VAN ELDIK

JAN STEENSTR. l,

HALTESTRAAT 53

ZANDVOORT

Aanneming van Schilder,Wit,- en Behangwerk
Inzetten van ruiten.

Wijnbergh en Co.

Schildersbedrijf G. DE LEEUW

GROTE KROCHT 6

Aannemen van alle SCHILDERWERKEN
KONINGINNEWEG 5

Daar kunt U de nieuwe
bonnen weer besteden!
Wij zijn met de winkel
niet geheel klaar,
Doch komt U maar!

natuurlijk naar

ra

best bediend

steeds vers!!

Voorlopig adres W. Versteege
TRAMSTRAAT 7
ZANDVOORT

Haltestraat 46

Eldik

BOTER en MARGARINE

V

alleen N. J. T E E R L I N K

Bij wie zal ik TI u mijn vleesbonnen

Civielen f 5.--

Uw leverancier op
ROOKGEBIED

voor nu en later

JAC.

Militairen f 2.50,

S. WEBER

HEDEN GEOPEND

Verloren: portemonnaie
met inh., w.o. weeklonen,
omg. Zeestr. Tegen beloning terug te bezorgen
Oosterstraat 5.

KLACHTEN
over het niet ontvangen
van „De Nieuwe Zandvoortse' Couratrt" af te
geven aan ons bureau.
Bij verandering v. adres
ook het oude adres
vermelden.

Stationsplein

C.

l A Schuiten» Smedestr,
TEL. 2584

POSTQIRO 70701

W. PAAP, Makelaar
Verhuisd

van

Kosfersir. 13

naar

Kostverlorenstraat

A
^*C3/^/^O
A. CaKUUb

Vertegenwoordiger van de Levensverzekering Maatschappij „utrecht", verzorgt liw verzekeringen op elk gellied
Gratfs inlichtingen omtrent verandering of verhoging van Uw bestaande polissen
Vraagt premie opgave

i
'

*- , Evacuatie-adres: ZONNEBLOEMSTRAAT 9,

HAARLEM

m
&
s
ei

REPARATIE-INRICHTING
Herstellen van Auto's en Motoren - Bandenreparatie

Firma LIANO
HAARLEMMERSTRAAT '94

Texfielreparaties
•

Het enige adres in Zandvoort

D. KONING - Kostverlorenstraat l

ELK

Wij zoeken enige bekwame
NAAISTERS

voor

Klein en Groot
eten
van der

bij
DIRK VAN DER WERFF
v. OSTADESTR. 22a
Levert Uw melkbonnen tijdig iinn "
!
Ook prompte bezorging aan huis

'S

brood

A, PAAP
Wed. H. PAAP EN ZOON. -

LOOD- EN ZINKWERKERSBEDRIJF
Aanleg van Gas- en Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alle soorten oude metalen.
GROTE KROCHT 20,

met onze veilige
PERMAN ENT-WAV£

Uw adres is dus

ZANDVOORT

Gr. Krocht 16
liliioiBiiiuuiiiuiuiiiinuniiiuiuiiuiiiiuuiiuiiuuiniiiiiuiiiuiuuuuiuiiuiiuiui!

ZANDVOORT UW WOONPLAATS

Kachels - Haarden en StrandarHkelen
IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN
HUISHOUDELIJKE EN TUIN-ART1KELEN

Thans gevestigd: SCHOOLSTRAAT 3

H4LTESTRAAT i

MANUFACTUREN en
WERKKLEDING

Fa. J. van den Bos & Zonen

Het van ouds bekende
adres voor een gezellig zitje.

Billijke prijzen
Prima consumptie's
C. G. BLUIJS

Establishëd in 1916

' Moderate prices
The best drinks
ZANDVOORT

Voor een betere bediening naar

Vfeeshouwerij}, J, Spiers
Haltestraat 30

gedwongen

afwezigheid

UW BAKKER
weer terug

is

,

Adres alléén: K R U I S S T R A A T 5

|

-

Beleefd aanbevelend,
P. M. Draijer v. d. Veldt

HELMERSSTRAAT2

(g/®@/@®@®@®@i

Haltestraat 25
The old well-known
4adress for a pretty
seat.

een

naar de van ouds bekende Firma
A. van der Veldt-Schuilen

TELEF. No. 2562 ZANDVOORT
gevestigd 1879

Café „Neuf"

Na

Voor

SCHILDERSBEDRIJF

Opgericht in 1916

P. v. d. B E R G
Haltestraat 20

i^aison derrits

Kort's Ijzerhandel

GLAS-ASSURANTIE
Grote Krocht 19 en Hogeweg 61

Uw aangewezen .adres voor verse
groenten en vruchten is en blijft:

Zij komen weer de goede
SIGARETTEN EN SIGAREN!!!

D* Vader, Kerkstraat 38
BLOEMIST

Het aangewezen adres daarvoor is:

Specialiteit in het opmaken van

W, LOOS, HALTESTR. 22

Grafkransen en Bruids-Bouquetten

Lood- en Zinkwerkcrsbedrijf
W. G. van der Weide
Aanleggen van Gas- en Waterleidingen
Sanitair-Inrichting
Uw adres voor opbouw, geen afbraak
Zeestraat 54,
Zandvoorf

Horloger
Byoutier
H. L. C. LANSDORP
KERKSTRAAT 33
ZANDVOORT

rijdag 24 Augustus

No. 11

1e Jaargang

De Nieuwe

andvoortse
leven voor geregeld

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT

iverteren op aanvraag

Losse nummers 10 cent

REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28

WERELD-VREDE
Zo hebben we dan verleden week het feit
:vierd, dat de wereldvrede werd geprolameerd. Japan gaf zich over, de oorlog
ad afgedaan,. Verstomd is het kanongeilder, er kwam een einde aan het bloedjrgieten, aan de massa-slachting, aan
pnger, terreur en ellende. Niet langer zullen
vliegtuigen hun dodende lasten naar
nlaag laten suizen, de oorlog is voorbij,
finitief en voorgoed. Ons Indië zal weer
r or ons zijn. Kunt ge het U eigenlijk wel
ïaliseren, kunt ge het U ten volle indenen? Het is haast onmogelijk!
Een golf van enthousiasme en dankbaarid is over deze afgemartelde' en moegetreden wereld gegaan. De zon van de vrede
ing glorierijk op, recht en 'gerechtigheid
dien heersen op deze aarde, vreugde en
jorspoed komen weer. God geve het!
^ Zo staat dan thans het mensdom de
oeilijke taak te wachten om te bouwen
at vernield, wat afgebroken werd. Een
:ak, die moeilijker zal blijken te zijn dan
jorlogvoeren, 'omdat hiervoor nodig is eenspinde samenwerking en vrede in ons
Ier hart. '
Persoonlijke haat en wrolc zullen moeten
laats maken voor vergevingsgezindheid,

eraardebestelling Ds. N. AvWaaning

voor eensgezindheid, een eerste voorwaarde
voor het verwerven van een echte vrede in
ons allen en afzonderlijk.
Van hoog tot laag, van groot tot klein
zal samenwerking nodig zijn, om die
grootse taak te vervullen. Er zal veel moeten worden verloochend, voor deze samenwerking is bereikt, maar het moet en het
kan, het is een gebiedende eis.
Dit alles zal ook nodig zijn in Zandvoort,
waar zoveel werd vernield, zoveej werd afgebroken en waar nu zoveel moet \worden
opgebouwd. Een prachtig voorbeeld van
die samenwerking gaf de dankdienst in de
Ned. Herv. kerk op 16 Augustus j.l. Wat
hpeft een elk daar genoten. Moge dit een
symbool zijn van ons aller samenwerking,
ook in de toekomst.
Zandvoorters, alle onderlinge haat en nijd,
weg .er mee. Alle futiliteiten opzij gezet.
Geen geroddel, geen gekanker, er is nu
reeds genoeg gezuiverd. Eensgezinde samenwerking en nauwgezette plichtsbetrachting,
dat wordt thans van ons allen gevraagd.
Er is werk, 'veel werk aan de winkel, de
opbouw wacht ons, daaraan ons aller krachten gewijd, opdat onze inspanning een
voorbeeld zij voor anderen!
Ceka.

Officiële mededelingen „O.S.S."
In hef berichtje van verleden week is door verkeerd overnemen een fout geslopen. Daar wij thans
over electriciteit beschikken, is de vervroeging van
een halfuur van het begin der lessen vervallen,
zodat deze allen weer op de hele uren beginnen,
met uitzondering van de kleaterlessen, die zoals
verleden week abuisievelijk werd vermeld, niet
worden stopgezet, doch op Maandag van 4.30 tot
5.30 uur juist doorgaan.
Door de grote toeloop van damesleden, heeft
het bestuur besloten, deze les te splitsen. Dames
van 16, 17 en 18 jaar (junioren) komen te beginnen Maandag 27 Augustus en vervolgens elke
Maandag van 8—9 uur en de oudere dames op
Dinsdag van 9—10 uur. De herenles, die op
3 September a.s. begint, vindt dan plaats van
9- 10 uur.
De leden die over turn- of handbalkleding beschikken en aan de optocht op 31 Augustus a s.
wensen deel te nemen, kunnen zich uiterlijk tot
Maandag 28 en Dinsdag 29 Augustus op de lessen
opgeven.
•>

22 Aug. j.l. had onder grote belangstelling de
raarde-bestelling plaats van Ds. N.A. Waaning, in
•ven predikant der Oer. kerk te Zandvoort. .
W i] hopen op dit tragisch verscheiden in ons
jolgend nummer terug te komen. Aan de teraarpestelling ging een rouwdienst vooraf in de kerk
Jn de Julianaweg, waar Ds. J. v. d. Mije van
chagen den overledene herdacht in een predikatie
a; v. de eerste woorden van Psalm 116: „Ik heb
sf" (lipvelingspsalm der overledene).
Diverse sprekers voerden in de kerk het woord
egens het zeer slechte weer. Namens de kerkesprak de he^r Hollenstelle, namens de classis
aarlem, de collega's en als-vriend, Ds. Dondprp
lr
i Heemstede. Ds. v.d. Mije namens de jeugdganisatie's, de heer Ruyl namens het bestuur
-r Chr. Schoolverenigingen, Ds. Schiers namens
P familie, terwijl Ds. Unger, van Bruinisse, den
jyerledene
herdacht, als plaatsvervanger gedurende
' e ns ziekte. Aan het graf dankte een broer van
:n overledene voor de grote belangstelling, ter'Jl Ds. Unger de plechtigheid besloot met de geofsbelijdenis en het „Onze Vader".
Familiebetrekkingen Ned. Oost Indië
Aanwezig waren o.a. de Burgemeester en de
De Secretaris van het Nederlandse Rode Kruis,
emeente-secretaris
van
Zandvoort,
alsmede
zeer
afd. Zandvoort, deelt mede, dat speciale formulieP'e Predikanten uit alle_ delen van ons land.
ren verkrijgbaar zijn, door middel waarvan familiein Ned. Oost Indië worden opgespoord en
'n werkirtg stellen sirene bij brand leden
waarop mededelingen kunnen worden gezonden
j Aangezien het alarmsysteem voor de brandweer aan deze .betrekkingen.
?.niet kan werken, wordt in geval van brand
Deze formulieren zijn verkrijgbaar van 9—12.30
sirene van de luchtbescherming in werking ge- en van 2—5 uur, Grote Krocht 10, kamer 6, en in
de avonduren ten zijnen huize, Oranjestraat 14.

DB viering van de bevrijding
De nationale feestdag werd in ons dorp
onder auspiciën %an ons actieve Oranjecomité op sobere, doch indrukwekkende
wijze gevierd met een interkerkelijke dankdienst voor de vretle, in de Ned. Herv. kerk.
Voor het organiseren van feesten op
grote schaal, was door de korte voorbereiding geen tijd. Het Oranje-comité heeft
echter met het nemen van dit initiatief een
daad verricht, die niet alleen aller goedkeuring had en aller,respect afdwong, neen,
zij heeft hiermede iets verricht, waarover
in ons dorp nog lang zal worden gesproken.
Het was de eerste maal in de geschiedenis van Zandvoort, dat de geestelijkheid
van de drie grootste kerken gezamenlijk
optrad, waarover de Burgemeester in zijn
openingwoord zijn bijzondere blijdschap
uitsprak, hopende en vertrouwende, hierin
een symbool te mogen zien van eensgezinde samenwerking in de toekomst.
Wie in het feestelijk versierde kerkgebouw aanwezig was, zaP niet alleen onder
de indruk zijn gekomen van de massale
zang van de vele t aanwezigen, ondersteund
door de prachtige 'klanken van het sublieme
orgel, zij zullen ot>k intens genoten hebben
van de drie feestredenaars, Pastoor van
Diepen, die sprak over: „ V r e d e . . . . nu",
Ds. v. d. Mije over: „Vrede.. . toen" en
Ds. Bio^msma ovei: „Vrede ... straks".
Het was een avond om nooit te vergeten.
Oranje-comité, onze hulde voor dit initiatief.
Moge het, zoals onze burgemeester het ook
zo juist zag, een stimulering zijn voor alle
Zandvoortse inwoners, om samenwerking te
zoeken op alle gebied, waaraan in deze
tijd zo grote behoefte bestaat.
Na afloop van de kerkdienst had op het
verlichte Tramplein, een Oranje-bal plaats,
waarvoor 'niet alleen, grote belangstelling
bestond, doch waar ook een gezellige sfeer
heerste. Jammer was het, dat de vuurwerkafstekers dreigden de stemming te verstoren,
hetgeen echter nog bijtijds voorkomen werd.
Een flinke regenbui maakte helaas een ontijdig einde aan de gezelligheid, doch toen
was het reeds 12 uur 's nachts, zodat er
niet veel meer gemist werd.

Korte

Berichten

De Burgemeester houdt op Zaterdag l September
geen spreekuur.
De centrale keuken wordt met ingang van 6 September opgeheven.
Met ingang van l September a.s. is benoemd
tot klerk ter secretarie in vaste dienst de heer
A. Weeda alhier.

VROUWEN IN DE GEL (iv)
TNaar de strafcel.
De meisjes hebben el'k \vat van htfn Ro-de Kruis pakket in -een kast gedaa'n en zo
heb ik ook een pakket. We smullen er
nog dagen van en iedere dag turven we af
hoelang het nog duurt eer we weer wat
krijgen. Miesje krijgt een pakje wasgoed.
Ze pluist alles uit of er soms nog een
briefje verscholen zit. Ze heeft al een keer
veertien dagen gezeten, dus weet al zo het
een en ander. Ze is verloofd gew'eest met
een Joodse jongen en daarom pakken m
'haar steeds. Nu heeft ze een vriend met
relatie's bij de Duitsers en hoopt ze spoedig vrij te komen. Vandaag hebben de
meisjes een malle bui en doen.?de dolste,
dingen. Ik sta duizend angsten uit, want
ik kan me niet indenken, dat je zo'n lawaai
mag maken in de cel. 's Middags zijn dan
ook de poppen aan het dansen. Mikky en
Mies hebben een reuze heibeltje met Saar.
Ze scheldt hen uit voor de gemeenste
dingen, maar ze schelden gewoon terug en
trekken. zich er niets, van aan.
Met water in- en uithalen scheelt het niet
veel of Saar smijt een emmer de cel in.
„Dat doet ze gewoon hoor! Desnoods
vuil water"! zegt Mikky.
Tegen de avond gaan we blindemannetje
spelen en dan -moet ik werkelijk, ondanks
al m'n angst en ^narigheid, me slap lachen
om die malle meiden. Als 't mijn beurt is
de blindeman te zijn, slaat Saar verwoed
op de deur en brult of we „verrückt" zijn

en dat de 'strafcel er ook nog 'is. iffwendig
voel ik, 'dat dit nooit goed a'ftoopt. Zelfs
in de ko'mende 'nach't blijVett xe dol uitge-.
laten. Mikky pteu'tert een stuk gebarsten
glas boven uit het taaïn en nu kan ze op
straat zien. Als <de eerste trams gaan, staat
IQ. al boven op een stoel met een bankje
efôp en d'oet ons een ooggetuige verslag
van alles wat ze ziet. Om,beurten gaan
we nu de lucht inkijken. We hebben lange
gesprekken met cel 13. Bep vraagt me,
wat ik van onze toestand denk. Ze is erg
verdrietig, maar ik' troost haar, dat ze deze
week vast naar huis gaat. Maar morgen
is het Pinksteren. Ja, het is zielig, maar
ik kan er ook niets aan doen. Werd ik
maar verhoord, dan kon ik zeggen, dat "zij
er niets mee nodig had. Vandaag vroeg
luchten en dan baden, vertelt Pietje.
„We moeten alles goed opbergen, want
Saar heeft de p... in en houdt dan celrazzia". Tegen elf uur zijn we aan de beurt
om te baden, en och lieve deugd, als we
terugkomen, zien we het al. De hele cel
ligt onderste-boven. De boeken en allerlei
dingen staan op de gang. En daar komt
Saar aan, ze vliegt op Mies en Mikky aan.
„Geef dat Bleistift, vlug"! „Hebben we
niet", zeggen ze. Dan rukt ze aan Mies
haar pakje en brult: „Wie heeft dat gedaan"? En ze gooit alle tekeningen over
de tafel. „Dat heb ik gedaan", zeg ik. „Ah
zo! Bleistift"! en nijdig stapt ze op me af.
(Wordt vervolgd).

BURGELMKE STAND

GODSDIENST. OEFERHNGERS

GEBOREN: Berend Peter, z. v. H.J. Hogen-Esch
NED. HERV. KERK
en A.B. Elffers, Bentveldweg 5.
26 Aug. v.m. 9.30 u.: L. J. Bloemsma, hulppred.
-ONDERTROUWD: G.J. Molenaar en H.G. Burrij
GEREF. KERK
Hulsmanstraat 2.
J. J. de Wit en M. M. Reijer, Helmèrsstraat 16.
De diensten worden weder gehouden in het kerkgebouw aan de Julianaweg
Zondag 26 Aug. v.m. 10 u.: Ds. J. v. d. Mije
Bed. H. Avondmaal.
N.m. 4.30 uur: Ds. P. Visser van Vijfhuizen.
Nabetrachting.

ONOPOLE

Maandag 27 Augustus 1945
Aanvang 8 uur
Op .veelvuldig verzoek
nog éénmaal de daverende actualiteiten revue

GROTE
SCHOONMAAK
Met

Sylvain Poons
Kees Manders ~~
Mary Gabriel
Frans Bogaerts
Muzikale leiding:

John Kapper

,NIEUWE SCHETSEN
ENTREE: fl.OO tot f4.OO bel. inbegr.
Plaatsbespreking op de dag der voorstelling van 10 tot 12 uur *
Kaartverkoop uitsluitend aan de cassa op
de vastgestelde uren. (Niet per telefoon)

Distributie nieuws
OFFICIËLE BONNENLIJST
Voor de week van 26 Aug. t.m l Sept.
zijn nog de volgende bonnen aangewezen:
100 gram vers vlees of 4 oz.
538, 539
vlees of vis in blik.
540, B 573 en
2 liter melk.
B 574
B 18, C 18
l Va liter melk.
(inlegvel)
l kg. aardappelen.
541
B 19 (inlegv.) l kg. aardappelen.
A 581
2 kg. aardappelen
"Bij deelneming aan maaltijden uit de
'entrale Keukens, moeten aldaar de bonnen
A 581 voor aardappelen en 538 voor vlees
worden ingeleverd.
Inleveren bon voor scheermesjes
Bon R 16 van de tabakskaart moet tot
September bij den winkelier worden ingeleverd ter verkrijging van scheermesjes.
Petroleum voor kookdoeleinden
De distributiediensten zijn overgegaan tot het uit•eiken van petroleumkaarten voor kookdoeleinden.
Deze kaarten zullen worden uitgereikt aan alle
gezinnen, die niet over een bruikbare gas- of
slectriciteitsaansluiting voor kookdoeleinden beschikken. Zij, die beschikken over een bruikbare
aansluiting, welke, zodra gas en. electncileit beschikba'ar worden gesteld, in gebruik kan worden
genomen, mogen geen aanvraag indienen.,
Gezinshoofden dienen hiertoe formulieren M.D.
333-10 bij de plaatselijke distributiedienst af te
halen en aldaar uiterlijk 30 Augustus a.s ingevuld
in te leveren.
Aan de achterzijde van het formulier dient men
bon 548 van de noodkaart 5e serie van elk der
gezinsleden in de vakjes genummerd l tot en met
14 te plakken.

Enquête gas- en electriciteitverbruikers
Gezinshoofden in wier gezin de maaltijden door
middel van gas of electriciteit worden bereid, dienen bij de plaatselijke distributiedienst een formu"lier M D 323-10 af te halen en aldaar volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk 5 September a.s.
in te leveren. Dit geldt eveneens voor gezinnen,
die beschikken over een bruikbare aansluiting,
welke zodra gas en electriciteit beschikbaar worden
gesteld, in gebruik kan worden genomen.
Aan de achterzijde van het formulier dient men
bon 548 van de noodkaart 5e serie van elk der
gezinsleden in de vakjes genummerd l tot en met
14 te plaktfen, terwijl boven aan het formulier het
nummer van de gas- en/of electriciteitsmeter moet
worden vermeld, hetwelk op de oude rantsoenkaart
voor gas en/o! electriciteit te vinden is.

KERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AGATHA
TE ZANDVOORT
Zondag 26 Aug.: H.H. Missen om 7.30 u. en 10 u
Hoogmis; collecte voor de St. Elisabeth Vereniging
welke bij U in aller milddadigheid wordt aanbevolen; om 7 uur Maria-lof met rozenhoedje (lied 43).
Donderd. 30 Aug.: Om 7.30 uur n.m. Lof ter ere
v.hl Allerh. Sacrament met rozenhoedje (lied 34).
Sollicitanten
Zaterdag I Sept., Ie Zatèrd. v.d. maand, toegeVoor de functie van gemeente-ontvanger alhier,
wijd aan de verering van het Onb. Hart van Maria; hebben zich 126 sollicitanten aangemeld.
van 5-8 u. gelegenheid om te biechten; om 7.30 u.
i
Maria-lof met rozenhoedje (lied 41).
Mededelingen
„Zandvoortmeeuwen"
Zondag 2 Sept. H.H.Missen om 7.30 uur en om
Ons voorlopig eerste elftal speelt op 31 Augustus
10 uur Hoogmis.
De lagere school en bewaarschool beginnen (Koninginnedag) op het hockey-veld een wedstrijd
tegen een elftal van de hier gelegerde militairen.
Maandag 3 September.
Aangezien de militairen over een'goede ploeg
schijnen te beschikken en ook doordat ZandvoortKon. Ned. Ver. voor Luchtvaart
meeuwen zo sterk mogelijk uitkomt, belooft het
De afdeling Zandvoort van de K.N.V.v.L. heeft een aardige wedstrijd te worden.
Zoals reeds gemeld, wordt de Alg. Ledenverhaar werkzaamheden weer hervat, na in 1942 voor
het lidmaatschap van de N.V.v.L. te hebben be- gadering gehouden op 3 Sept. a.s. in „Ons Huis".
Punt 6 en 7 van de agenda vermeldt de verkiezing
dankt.
Het doel van deze vereniging is, degenen die van een bestuur en elftalcommissie. De leden kuniets voelen voor de vliegsport en daarin later nen hiervoor candidaten stellen tot 2 X 24 uur
zouden willen doorgaan, in de gelegenheid te vóór de vergadering en deze indienen bij den
stellen, met het vervaardigen van modellen e.d., secretaris, Oranjestraat 14. Er dient echter ook een
verklaring worden bijgevoegd van den voorgestelreeds enige practische kennis op te doen.
Momenteel kunnen echter geen leden meer wor- den candidaat, dat deze een eventuele benoeming
den aangenomen, daar zich in de afgelopen drie" aanneemt. Het thans in functie zijnde bestuur en
wehe_n reeds 22 nieuwe personen als lid meldden, de elftalcommissie hebben zich herkiesbaar gesteld.
De training des Donderdagavonds blijft doorgang
terwijl de vereniging nog niet over een clublokaal
vinden.
•
J. K.
beschikt.

l

„PATRIOTJES"
Verloren gouden vijfje
vanaf halskettinkje. Gedachtenis. Tegen beloning terug te bezorgen
bij Mevr. G. Keur-Molenaar, v. Ostadestraat 22.

Te huur gevraagd:
Woning of vrij ged.,

d. jong getrouwden.
2 k., 2 sl.k., keuken.
Adres L. de Leeuw,
Gr. Houtstraat 160rd.
Haarlem.
Mandoline-clubje vr. gevorderde ''spelers(sters)
voor Mandoline, Banjo
of Mandola. Zich melden:
Oranjestraat 13zw.
Te koop gevraagd:ïen Geit. Heemskerk,
Zandvoortselaan 187.
jevraagd: Werkster, v.
l of meer ochtenden per
week. Weber, v. Speijkstraat 13a.

HOGE BELONING!
voor dengene, die de
ZWARTE DAMESTAS
terug brengt, welke
mevr. A. v. d. Hoogen,
won. Café'„De Halte",
Raadhuisstr. 78, Heemstede, op Dinsdagavond
21 dezer, in de vestiaire
van „Monopole" te
Zandvoort liet liggen.
De tas kan ook terugbez. worden bij M. L.
Verhoeven, Haltestr. 4
te Zandvoort.
Ruilen: l p. I. d. schoenen (nieuw gezoold),
m. 37, voor l p. jong.
schoenen maat 30. Of
klompjes te koop gevr.
voor jongen van 6 jaar.
Princesseweg 21.
Biedt zich aan: Juffrouw,
22 j., voor winkel en
huish., intern, v.g.g.v.
Br. mej. Meyers, Trompenburgerstr. 89, A'dam.
Flink meisje gevr. Goed
loon. Mevr. Lindeman,
Wilhelminaweg 23.

Voor lessen in

Guitaar, Jazz-Guitaar,
Hawaïn-Guitaar of Mandoline

naar. H. HALEWIJN
ORANJESTRAAT 13 zwart
15, Ba» |\

voor

bij
DIRK VAN DER WERFF
v. OSTADESTR. 22a
Levert Uw melkbonnen tijdig i n ! !
Ook prompte bezorging aan huis

.Kennis opent U de Wereld! En wij verschaffen U die kennis!
« B&B avmrcn^KCQ.n n m ni • .•», KAB m n

Filiaal „Zandvoort". (Oudste Talenschool van Amsterdam)
TALEN - STENO-TYPEN - BOEKHOUDEN - Opleiding voor
PRAKTIJKDIPLOMA'S en MIDDENSTANDSDIPLOMA Clublessen
Privélessen
Conversatielessen

Inlichtingen: HALTESTRAAT 4
CAFÉ of KOFFIEHUIS

met verlof of vergunning in Zandvoort
TE KOOP GEVR. voor spoedige
aanvaarding. Brieven wanneer te
bespreken, bureau van dit blad.

Fa A/l KEMP
KERKSTRAAT 35
Handel in alle soorten groenten en
fruit. Uw winkelier voor zuurwaren

VERHUISD:

A. PAAP
Bode^van Zandvoorts Ziekenfonds
en Begrafenis ondernemer
naar
ZEESTRAAT 33

"* G. CH. v. d. VORST Jr.
wordt wederom verplaatst, thans naar

, en

Heropening Woensdag 29 Aug» a»s»

Z. J. LEEM
VAN SPEYKSTRAAT4, ZANDVOORT

Is Uw aangewezen adres voor
EERSTE KLAS MERKEN

. Electriciteit op elk gebied

Café „NeuP

M. M. J. WOLZAK
Accountant-Belastingconsulent
Lid van: Nat. Gen. van,Accountants
Bond van Belastingconsulenten
HALTESTRAAT 52
ZANDVOORT

De vraag van
iedere week is:
, Bij wie zal ik nu mijn vleesbonnen inleveren? Ik ga
maar weer naar

van

VELE ARTIKELEN

zijn er nog niet, maar misschien hebben wij toch wat
U nodig hebt. Als wij U kunnen
helpen, doen wij het graag

Established in 1916
The old wel!-known
address for a pretty
seat.

Moderate prices
The best drinks

Billijke prijzen
Prima consumptie's
C. G. BLUIJS

HALTESTRAAT 46

ZANDVOORT

o

Hiermede bericht ik U, dat de van
ouds bekende
GROENTE- EN FRUSTHASIDEL
voorh. JAN, SNIJERPLEIN 9,
thans weer gevestigd is in de
STATIONSSTRAAT 6

19
B

B B B

naar

, Schuiten» Smedestn 19
TEL.

2584

13

am

K

POSTG1RO 70701

C.
Vertegenwoordiger van de Levensverzekering Maaisenappij Jtreehi", verzorgt Dw verzekeringen op elk gebied
Gratis inlichtingen omtrent verandering of verhoging van Uw bestaande polissen
Vraagt premie opgave
Evacuatie-adres: ZONNEBLÓEMSTRAAT 9, HAARLEM

EBdik

want die hebben mij 24 jaar
best bediend
Aanbevelend: Fa. VAN ELDSK

,

Haltestraat 25

Opgericht in 1916
Het van 'ouds bekende
adres voor een gezellig zitje.

Drogisterij L BLAAUBOER
Inrichten, bijhouden en controleren van
administraties
Uitbrengen van accountantsrapporten
Vermogensadministratie en verantwoording
Belastingzaken

.*t» /•»>. n n

HALTESTRAAT 53

stationsplein
Elke Zaterdag en Zondag Aanvang 7 uur

—

Geheel nieuw Cabaret programma

Toegangsprijzen: Militairen f 2.50,

Civielen f 5.--

ZANDVOORT UW WOONPLAATS

D. BOON

UW SLAGER

Uw aangewezen adres voor verse
groenten en vruchten is en blijft:

Thans gevestigd: SCHOOLSTRAAT 3

- P. v. d. BERG
Haltestraat 20

Uw
Zaterdag 25 AUG. '45 om 2 uur/
zal onze zaak, welke door evacuatie "in
December 1942 moest Worden gesloten,
wederom voor onze klanten worden
opengesteld
De te verkopen dranken bestaande uit BIER
en LIMONADE zijn nog zeer gering, doch
wij hopen, dat ook hier spoedig verbetering
in zal komen
,
Slijterij-Wijn handel BRINK
GROTE KROCHT 28

CENTRALE

VERWARMING?

alleen N. J. TEERLINK
Voorlopig adres W. Versteege
TRAMSTRAAT 7
ZANDVOORT

BRANDSTOFFENHANDELAAR
J.

voor nu en later
KEIVBP Koninginneweg 14

Keesman's Schildersbedrijf JAN STEENSTR. l,

A. PAAP
Wed. H. PAAP EN ZOON.

LOOD- EN ZINKWERKERSBEDRIJF
Aanleg van Gas- en Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alle soorten oude metalen.
- GROTE KROCHT 20, ZANDVOORT

ZANDVOORT

Aanneming van Schilder,Wit,- en Behangwerk
Inzetten van ruiten.

Kort's Ijzerhandel
Kachels • -Haarden en Strandartikelen
IJZERWAREN EN G E R E E D S C H A P P E N
HUISHOUDELIJKE EN TUIN-ARTIKELEN

HALTESTRAAT 1

Voor

MANUFACTUREN en
WERKKLEDING
naar de van ouds bekende Firma
A. van der Veldt-Schuiten
Adres alléén: ' K R U I S S T R A A T 5
Beleefd aanbevelend,
P. M. Draijer v. d. Veldt

Uw adres is dus

PIANOTECHNISCHE INRICHTING

J. C. HOUILLIER
• STEMMEN - REPAREREN
Boodschappen
worüen
aangenomen'
bureau v d. blad,, KERKSTRAAT 28

Een vlotte' bediening is ft!U noodzakelijk. - Wij zijn tot Uw dienst
Olie voorradig - Bandenreparatie '

D. KONING - Kostverloreristraat, l
fôfflaison Gemis
Gr. Krocht 16
SCHILDERSBEDRIJF
W. KONING, Van Ostadestr. 5
Houdt zich beleefd aanbevolen voor alle
A. KROMHOUT, Haltestr. 24
Alle voorkomende Schilderwerken
Van Siaveren's
<voor paard en wagen

Luxe Brood' en Banketbakkerij

Vloeibaar behang

-

Witwerken

Ook VERHUIZINGEN

WORDT VERPLAATST
van Helmersstraat 2 naar
ZEESTRAAT 48

Lood- en Zinkwerkersbedrijf

Beleefd aanbevelend: H. v. STAVEREN

• W. G. van der Wolde

Zij komen weer de goede
SIGARETTEN EN SIGAREN!!!
Het aangewezen adres dlaarvoor is:

Aanleggen van Gas- en Waterleidingen.
Sanitair-Inrichting
Uw adres voor opbouw, geen afbraak
Zeestraat 54,
Zandvoort

W. LOOS, HALTESTR. 22

Specialiteit in het opmaken van

Schildersbedrijf G, DE LEEUW

Timmerman - Aannemer

Grafkransen en Bruids-Bouquetten

„ Aannemen van alle SCHILDERWERKEN
KONINGINNEWEG 5

D* Vader, Kerkstraat 38
BLOEMIST

Thans voor BRANDSTOFFEN naar

H.

KONINGINNEWEG 39

, Vrijdag 31 Augustus

1e Jaargang

No. 12

De Nieuwe

Zandvoorts
Tarieven voor geregeld
adverteren op aanvraag

üran

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT
REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28 .

Viering Koninginnedag

Losse nummers 10 cent

Opbrengst collecte
Op Maandag 27 Augustus werd alhier
een collecte gehouden narrien's het Nationaal
Comité: „Bloemen - Tolk van onze dankbaarheid". Het doel was, gelden bijeen te
verzamelen, om daarmede bloembollen aan
te kopen, die het volgend voorjaar zullen
bloeien in de tuinen van de regeringsgebouwen der Geallieerde landen en van Zweden en Zwitserland, uit dank voor wat deze landen voor ons deden. Een aantal ijverige collectanten is in de weer geweest en
de opbrengst is werkelijk schitterend te noemen. Een plaats van nauwelijks 5000 inwoners bracht fl.2.383,39 op.
Het Comité dankt allen, die medewerkten tot dit prachtig resultaat.
Voorz. Mevr. W.L.v. Alphen-v.d. Valk
Secretaris-Penningm J.C.L. -Lindeman
Mevrouw P. G. van Kuyk-Koning
Mej.'M. Bol en A. Kerkman~

IN MEMORIAM Ds. N. A. WAANING
22
Juli 1903
17 Augustus '1945
'Zandvoorters, het gaat reusachtigf Boven
Het feit dat het verscheiden van Ds.
verwachting. Wanneer U dit leest, zullen
Waaning, pred. bij de Ger. Kerk van Zandde feestelijkheden reeds zijn ingezet, of op
voort, niet "alleen in de eigen kleine kerkehet punt staan aan te vangen. U zult versteld staan!
lijke kring, maar ook ver daarbuiten, in
Versteld, om wat door eigen initiatief
heel ons dorp zo grote ontroering heeft
gebracht, is opvallend.
bereikt werd, versteld om wat door nauwe
« Opvallend, omdat deze eenvoudige en
samenwerking tot stand kwam. Zo moet
bescheiden figuur, in ons dorpsleven juist
het wezen en zo was het ook bedoeld. De
helemaal niet een. „opvallende" plaats
winkeliers hebben hun beste beentje voortrachtte in te nemen. Nooit plaatste hij
gezet. Gaat U eens kijken in de Kerkstraat,
zich zelf op de voorgrond. Ik herirner mij,
op de Wilhelminaweg, waar een compleet
buurtfeest werd georganiseerd. Zoiets werd
om één enkel ding te noemen, een zeer
gesjaagde Bijbeltentoonstelling, enkele jaren
nog nooit vertoond in ons'dorp!
geleden in „Ons Huis" gehouden. Slechts
Als het weer medewerkt, krijgen we een
enkele ingewijden wisten welk een gewelpaar uiterst geslaagde feestdagen en za!
dig stuk arbeid, vooral van Ds. Waaning,
daardoor onze moeite ten volle beloond zijn.
daaraan was voorafgegaan. Maar voor het
Ik kan U nog mededelen, dat op het
publiek bleef hij „de man achter de scherTramplein wederom een.dansvloer zal zijn,
men". Zó was hij.
op het laatste moment konden we dit nog
En toch; groot was de ontroering bij zijn
voor elkaar krijgen, dit zal zeker aan het
Slachtoffers van de zee
verlangen van velen voldoen!
sterven.
Want groot -was de sympathie, die
Het zonnige weer lokte Zondag weer
men hem in^ons dorp toedroeg. Men hield
De eerste verjaardag -van onze vorstin vele bezoekers naar strand en duin.
na de bevrijding, de herbezetting van ons
Helaas heeft de zee dit jaar onder de van hem, juist duor zijn eenvoud, zijn beschffidenheid, Men hield van hem, omdat
Indrë na de val der Jappen, er is reden te baders haar eerste slachtoffer geëist.
hij,
ondanks zijn zeldzame begaafdheid,
over om feest te vieren. Laat Zandvoort dit
Omstreeks 15.30 uur trof een arts uit
mens
bleef. Ruim-denkend mens vooral, zo
doen op waardige en unieke wijze.
Amsterdam, drijvend in zee, het lijk aan
Alhoewel overbodig, wil ik er tenslotte van den 18 jarigen S.J. F. uit Heemstede, ruim als de lucht boven onze zee en, ons
nog even op wijzen, dat de politie met die vermoedelijk bij het baden in een mui dorp. Daarom was de ontroering groot;
toen men van zijn dood vernam. ^
kracht zal optreden tegen eventuele vuur- is'geraakt en verdronken.
Thans is hij niet meer. Zijn gezin zal
werkmakers, mede ook met het oog op het
Om ong. 17 uur, eiste dezelfde plaats,
brandgevaar. Bovendien verstoort 'zoiets de bijna weer een slachtoffer, n.l. een Ned. mi- hem missen, zijn gemeente, maar wij allen
feestvreugde, het heeft met wérkelijke feest- litair, gelegerd in Zandvoort, die eveneens in dit dorp ook, wij zullen hem missen.
Er is iemand heengegaan, die van Zandvoort
viering niets te maken, doch is kwajongens- in een mui terecht kwam.
werk. Laat het daarom achterwege!
De Heer W.M. v.d. Mije wist den bewus- hield. Die er naar snakte om met de
Het Oranje-comité wenst U allen een telozen jongeman aan land te brengen, ter- wederopbouw van het gehavende leven hier,
paar echt plezierige dagen, vol jolijt en wijl door kunstmatige ademhaling de levens- te beginnen. Hoe verlangde hij, in evacuatie>
tijd, naar Zandvoort terug'.
uitgelaten feeststemming.
geeslen weer werden opgewekt.
Helaas, nog slechts een veertien dagen
Leve ons Vorstenhuis! Leve ons Vaderland!
Een woord van hulde voor Tiet moedige
_ Namens het Oranje-comité, | optreden van den Heer v.d. Mije, is hier ze- heeft hij in zijn eigen Zandvoortse woning
mogen doorbrengen. Toen werd hij geC. Kuyper, secr.
"l kerop zijn plaats.
roepen naar het Vader'huis met de vele
woningen, waar ook hem een plaats was
bereid. En thans zingt hij, die zo graag
* 5luisterde naar het lied van de zee, voor
95'
altijd zijn loflied bij de glazen zee van
Nederlandse Pioniers Club „THE JERfêY
Gods eeuwigheid.
J. v. d. M.

VRIJDAG 31 AUGUSTUS A.S.

Groot ©ranja BaB met attracties
IEDEREEN WELKOM

AANVANG 7 UUR

ENTREE F 2.Voorts iedere avond dansen van 7 tot 11 uur

Voetbalwedstrijd op Koninginnedag Het is de voetbalvereniging „Zandvooitmeeuwen" gelukt om op Koninginnedag een
wedstrijd vast ie stellen tegen een sterk
elftal van de alhier'gelegerde Militairen.
Dit verhoogt nog de feestelijkheden, die
in ons dorp op die dag worden gehouden.
Aanvang om 2 uur op het hockey-veld
in Plan Noord.'Toegang vrij.

Officiële mededelingen
Voetbalveff „Zandvoortmeeuwen"

VROUWEN IN DE CEL (v)

„Heb ik niet", zeg ik. Dan wordt ze wel gegeven".
Op Vrijdag 31 Augustus, dus op Koninzó razend, rukt en trekt aan de strozakken,
Een poosje bekijkt hij Pietje en mij, dan ginnedag, speelt ons eerste elftal een wedschoon en vuil goed, alles vliegt de cel zegt hij: „Omdat U er nog maar pas bent, strijd tegen een sterk Militair elftal van de
(
door. Dan rent ze weg en komt even later mogen jullie hier blijven. Ruim netjes de Pioniers, die hier
in Zandvoort gelegerd
met den commandant terug. En nu begint cel op en laat ik geen klachten meer krif- zijn. Ook Zandvoortmeeuwen verschijnt zo
het feest eerst goed. Saar «schreeuwt van gen". Dan gaat hij. Een half uur zijn we sterk mogelijk. Aanvang 2 uur op het
alles door elkaar. De commandant is nog aan het werk, dan is alles weer keurig. hockey-veld.
al rustig.
Saar komt kijken, maar scheldt niet. Zelfs
A.s. Zondag 2 September komt ons eerste
„Geeft U dat bJeistift". „Ik heb er geen". geeft ze ons twee boeken terug, 't Is dui- elftal uit in fret „Elswout-Tournooi", ge„Van wie was het dan waar U mee delijk, dat het om Mikky en Mies ging.
organiseerd door de Voetbalver. „D.I.O.".
tekende?" „Weet ik niet".
Pietje heeft nooit veel last van haar.
De deelnemende verenigingen zijn: E.H S.,
„Waar is het?" „Weet het niet"'. Ik zie
Drie maal komt die dag de commandant VI. Vogels, R.C.H. 2, V.V.B., Zandvoortspierwit. Dan zegt Mies:
naar ons kijken. Hij geeft mij een reglement meeuwen, D.I.O., T.Y.B.B. en Haarlem 2.
„Het is gevallen, commandant, het was te lezen en raadt 'mrj aan, niét met deze Voor de eerste ronde speelt ons eerste om
zo'n klein vulpotloodje, we hebben het ge- twee opstandige meisjes mee te doen.
l uur tegen D.I.O. Mocht Zandvoortmeeuwen
vonden in de badcel".
' 'Nu, we zijn zo mak als een lammetje. deze wedstrijd winnen, dan komen zij op
,Zoeken!", zegt hij. Wij zoeken, niemand
's Middags krijgen we zelfs cantine. Kaas 9 September uit tegen de winnaar van
vindt het. Mikky heeft het in het borstzakje en suiker en een klontje boter.
T.Y.B.B.-Haarlem 2. Dit tournooi wordt gevan haar jumper.
„Dat valt mee hoor'4! zegt Pietje. We houden op het Gem. Sportterrein aan de
„Geef het!" fluistert Mies. Mikky doethebben nog even een benauwde vijf minu- Zeeweg te Overveen. Wij vertrouwen, dat
het niet. Wij zoeken door.
ten, als de commandant alles wat kapot onze spelers alles in het werk zullen stellen
„Ik zeg nog eenmaal, geven jullie dat is bekijkt. Maar ook dat loopt met een om een zo goed mogelijk figuur te slaan.
bleistift!", zegt de commandant. „Mikky, sisser af. We gaan vroeg naar bed. Pietje
We wekken tenslotte de leden nogmaals
jij hebt het, geef het over!" Hij kent Mikky vertelt van haar huis. En samen huilen we op, de Alg. Ledenvergadering op Maandag
langer als vandaag. Hij laat zich niet voor ons in slaap. Pietje zit hier al zeven we- 3 September a.s. in „Ons Huis" te bede gek houden. Toch houdt ze vol het niet ken. Een enkele komt er met veertien da- zoeken. Aanvang 8 uur precies.
J.K.
te hebben.
gen af. „Maar rekent U ook maar op twee
„Kom mee!", zegt hij en daar moeten drie maanden eer U voor het gerecht komt
Mies en Mikky mee naar de strafcel.
en dan Uw verdere straf nog", zegt ze wijs.
„Geef het dan over!", zegt nu Mies.
Och, ze heeft in die weken hier al zoveel
„Heb het niet", zegt Mikky en doodleuk meegemaakt. Ik overleef het niet, denk ik.
stapt ze de gang op. Mies is razend. Enige 'Dan word ik gek. Later lach ik om die
minuten later komt de commandant terug. gedachten. Je moet alleen door die eerste
Maandag 3 September 1945
„Hoelang bent U hier?", vraagt hij. „Zo, dagen heen, dan wen je en weet niet beter
Aanvang 8 uur
drie dagen en nu al naar de strafcel!"
Dikke tranen rollen op mijn strozak!
„Ik" heb het wel getekend", zeg ik, „maar
En m'n laatste gedachten zijn, ik wen nooit!
Op algemeen verzoek
het potlood heb ik niet, anders had ik het
(Wordt vervolgd).
de daverende Cabaret Revue

VERHUISD:
A. PAAP
Bode van Zandvoorts Ziekenfonds
en Begrafenis ondernemer
naar
Z E E S T R A A T 33

CAFÉ of KOFFIEHUIS
met verlof of vergunning in Zandvoort
TE KOOP GEVR. voor spoedige
aanvaarding. Brieven . wanneer te
bespreken, bureau van dit blad.

SCHILDERSBEDRIJF

A. KROMHOUT, Haltestr. 24
Alle voorkomende Schilderwerken
Vloeibaar behang - Witwerken

Uw

BRANDSTOFFENHANDELAAR
voor nu en later
J. KEMP Koninginneweg 14

Vertegenwoordiger van de Levensverzekering Maatschappij „Utrecht", verzorgt Uw verzekeringen op elk gebied
Gratis inlichtingen omtrent verandering of verhoging van Uw, bestaande polissen
Vraagt premie opgave

MEULMAN
HAARLEM
Amsterdamsevaart 28 - Telef. 12311

HAARLEM

Als MEULMAN voor U wast
Krijgt U de was weer
HELDER IN DE KAST

Stomen

Berry Kïevits, Neerlands
eerste Revue-ster

Gerard Walden,
de populaire
komiek uit
SNIP EN SNAP REVUE
Paul Ostra, met nieuw
repertoire

de

C. O. v. d. Heyde-Wijman
muzikale Fantast

MULTIPL'.CATOR,
(Een rekenwonder)

NIEUWE SCHETSEN,
LIEDJES EN CONFERENCE

C. A. GROOS
Evacuatie-adres: ZONNEBLOEMSTRAAT 9,

Weder optreden van

-

Verven

Een avond van uitbundige vrolijkheid
ENTREE: f 1.00 tot f4.00 bel. inbegr.
Plaatsbespreking op de dag der'voorstelling van 1O tot 12 uur
Kaartverkoop uitsluitend aan de cassa op
de vastgestelde uren
•\

FILIAAL:

T E L E F . 2919

GODSDIENST.OEFENINGEN
NED. HERV. KERK
Zondag 2 Sept. v.m. 9.30 u.: L. J. Bloemsma,
hulppredikant.

Wasserij „Hollandia"
Vraagt
VROUWELIJK

GEREF. KERK
PE R S O N E E L .
De diensten worden weder gehouden in het ke,rkgebouw aan de Julianaweg
voor alle afdelingen
Zondag 2 Sept. v.m. 10 u.: Ds. J. v. d. Mije.
Gunstige
arbeidsvoorwaarden
N.m. 4.30 u.: Ds. J. W. Siertsema van Haarlem.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur: Samenkomst in „Ons Huis",
Dorpsplein. Spreker: J. W. van Zeijl.
v

Aanmelden
Zandvoort

bij

het Arbeidsbureau

KERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AGATHA BIJVERDIENSTE. Assurantiekantoor zoekt
1er uitbreiding van een bestaande assurantieTE ZANDVOORT^
Zondap 2 Sept. H. H.Missen om_ 7.30 uur en om portefeuille te Zandv. 'n flinke jonge kracht.
10 uur Hoogmis; collecte voor 'onze Kerk; om Vaste vergoeding en hoge provisie. Brieven
7 uur Maria-lof met rozenhoedje.
Donderdag 6 Sept.: van 6-8 u. gelegenheid om onder no. A 14, bur. v. d. blad.
te biechten.
Vrijdag 7 Sept., Ie Vrijdag v.d. maand, om 7.30
u. gezongen H. Mis; 's avonds om 7.30 u. Lof en
litanie ter ere v.h. goddelijk Hart.
Zaterdag 8 Sept.: Feest van Maria's geboorte;
op 31 AUGUSTUS van:
van 5—8 u. gelegenheid om te biechten; om 7.30 u.
'savonds-Maria-lof met rozenhoedje.
Zondag 9 Sept: H.H. Missen om 7.30 u. en 10 u.
de Hoogmis.
Luxe Brood- en Banketbakkerij

GROENTEKAB^DEL

> W. FAILÉ
voorh. Ter Wolbeek, Swaluëstraat 2

THANS GEVESTIGD:
JAN STEENSTRAAT Z
Steeds verse Groente en Fruit voorradig

VELE ARTIKELEN
zijn er nog niet, maar misschien hebben wij toch wat
, U nodig hebt. Als wij U kunnen
helpen, doen wij het graag

Drogisterij L BLAAUBOER
HALTESTRAAT 46

Van Sfaveren's

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Nu de bevolking voor,een groot deel is
teruggekeerd, zal de afd. Zandvoort van
bovengenoemde bond, haar bijeenkomsten
hervatten. Zij zullen wekelijks in „Ons Huis"
wordefi gehouden op Dinsdagavond 8 uur.

Z. J. LEEN
VAN SPEYKSTRAAT4, ZANDVOORT

ZEESTRAAT 48

Electricifeit op elk gebied

Beleefd aanbevelend: H. v. STAVEREN

CAFÉ

1

Schoorsteenveger!
In verband met het a.s. winterseizoen en
het brandgevaar door niet goed" trekkende
schoorstenen, wordt men verzocht, alvorens
tot stoken over te gaan, eerst zijn schoorstenen te laten vegen.

„PATRIQTJES"
Gevr. een Net Meisje
voor de huishouding
Meulman. Gr. Krocht 14.
Gevr.: WerKster voor
1 dag in de week. Meiden: Mevr. Failé, Jan
Steenstraat 2.
Vermist zw.-witte langharige hond, gen King.
Tegen beloning terug te
bezorgen bij J. G. Dietz,
Schoolstr. 11, Zandvoort.
Breiwerk aan huis gevraagd. (Oud zowel als
nieuw). Adres te bevr.
bureau v. d. blad.
Gevraagd: Net Meisje
voor hulp in de huishouding. A. J. Visser,
Regentesseweg Ia.

" Elke Zaterdag en Zondag - Geheel nieuw Cabaret programma
Aanvang 7 uur

'

—

Toegangsprijzen:

Militairen f 2.50,

Civielen f 5.—

QooooooooooooooooooooooooooO

Vrijdag 13 Sept. a.s. f
hopen onze geliefde |
ouders en groot- l
ou'ders
g
W. Koper
f
M. Koper-TMolenaar l
hun 45-jarige echt- g
vereniging te her- l
denken. Dat zij nog g
lang gespaard mo- f
gen blijven, is de l
wens van hun dank- g
bare kinderen en f
kleinkinderen.
lo
Zandvoort.
§
Tramstraat 15.
|
O oooooooooooooooooooooooooo O

- Fa M. KEMP
KERKSTRAAT 35
Handel( in alle soorten groenten en
fruit. Uw winkelier voor zuurwaren
In onze

HEERENKAPSALON
en

W0i

"*

Gevr. v. direct:
FHnk Dagmeisje, van
9 tot 5 u. Loon f 10.p. week, met broodkost.
Zeestraat 29.-

Gelegenheid tot
Op Donderdag-, Vrijdag-, Zaterdag- en Zondagavond

op een verlichte dansvloer op het
Tramplein

Inrichten, bijhouden en controleren van
administraties
Uitbrengen van accountantsrapporten
Vermogensadministratie en verantwoording
Belastingzaken

;diendf
perfect *>e<

M. M. J. WOLZ&K

Uw adres is dus

Maison Gemfs
Gr. Krocht 16

Kennis opent U de wereld!

Accountant-Belastingconsulent
• Lid van: Nat. Gen. van Accountants
Bond van Belastingconsulenten
HALTESTRAAT 52
ZANDVOORT

En wij verschaffen U die kennis!

Filiaal „Zandvoort". (Oudste Talenschool van Amsterdam)
TALEN - STENO-TYPEN - BOEKHOUDEN - Opleiding voor
PRAKTIJKDIPLOMA'S
en
MIDDENSTANDSDIPLpMA Clublessen
' Privélessen
Conversatielessen

Inlichtingen: HALTESTRAAT 4

De vraag van
iedere week is:

Hiermede bericht ik U, dat de van
ouds bekende
Aannemen van, alle SCHILDERWERKEN GROENTEEN FRUITHANDEL
KONINGINNEWEG 5
voorh. JAN SNIJERPLEIN 9,
thans weer gevestigd is in de

Schildersbedrijf G, DE LEEUW

Bij wie zal ik nu mijn vleesbonnen inleveren? Ik ga
maar weer naar

van

Horloger
Byoutier
H. L. C. LANSDORP

Eldik

KERKSTRAAT 33
ZANDVOORT

want die hebben mij 24 jaar
best bediend
Voor

Aanbevelend: Fa. VAN ELDIK
HALTESTRAAT 53

MANUFACTUREN en
WERKKLEDING

Klein en *jGroot
eten
van der
WERFFS
brood

KEES VAN ROON
Lood- en Zinkwcrkcrsbedrijf
W. G. van der Wolde
Aanleggen van Gas- en Waterleidingen
Sanitair-Inrichting
Uw adres voor opbouw, geen afbraak
Zeestraat 54,
Zandvoort

naar de van ouds hfekende Firma
A. van der Veldt-Schuiten

W, KONING, Van Ostadestr, 5

Adres alléén: K R U I S S T R A A T 5
Beleefd 'aanbevelend,
P. M. Draijer v. d. Veldt

houdt zich beleefd aanbevolen voor alle
TRAftlSPORTWERK
voor paard en wagen
Ook VERHUIZINGEN

ZANDVOORT UW WOONPLAATS

D BOON
••S •

ELK

STATIONSSTRAAT 6

UaJ \*/ ****•' l T&

UW SLAG R

\off

WV

%mJ ln»f^\JB

i\

Thans gevestigd: SCHOOLSTRAAT 3
voor

bij
DIRK VAN DER WERFF

Timmerman - Aannemer
H.

KONINGINNEWEG 39

v. OSTADESTR. 22a
Levert Uw melkbonnen tijdig in!!
Ook prompte bezorging aan huis

D* Vader, Kerkstrdat 38
BLOEMIST

Uw aangewezen adres voor verse^
groenten en vruchten is en blijft*

Specialiteit in het opmaken van
Grafkransen en Bruids-Bouqugtten

P. v. d. B E R G
Haltestraat 20

A. PAAP
Wed. H. PA *P EN ZOON.

LOOD- EN ZINKWERKERSBEDRIJF
Aanleg van Gas- en *Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alle soorten oude metalen.
GivOTE KROCHT 20, ZANDVOORT
CENTRALE VERWARMING?
alleen N. J. TEERLINK
Voorlopig adres W. Versteege
TRAMSTRAAT 7
ZANDVOORT

Zij komen weer de goede

PIANOTECHNISCHE INRICHTING

SIGARETTEN EN SIGAREN I!!

J. C. HOUILLIER

Het aangewezen adres daarvoor is:

W. LOOS, HALTESTR, 22

STEMMEN - REPAREREN
Boodschappen worden aangenomen
bureau v d. blad, KERKSTRAAT 28

Keesman's Schildersbedrijf
JAN SJEENSTR. l,

ZANDVOORT

Aanneming van Schilder,Wit,- en Behangwerk
Inzetten van ruiten.

Kort's Ijzerhandel
Kachels - Haarden en Strandartikelen
IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN
HUISHOUDELIJKE EN TUIN-ARTIKELEN

HALTESTRAAT 1

i Voor Kolen —
J

natuurlijk naar

B

l A Schuiten, Smedestr* 19
TEL. 2584

POSTGIRO 70701

Café „Neuf"

Opgericht in 1916
Het- van ouds bekende
adres voor een gezellig zitje.

Billijke prijzen
Prima consumptie's
C. G. BLUIJS

Thans voor BRANDSTOFFEN naar C;
PAKVELDSTRAAT 20

Haltestraat 25

Established in 1916
Tbe^old well-known
address for a pretty
seat. ,

Moderate prices
The best drinks
ZANDVOORT

Vrijdag 7 September

Tarieven voor geregeld
adverteren op aanvraag

1e Jaargang

l\!o. 13

N8EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR
REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28

DE FEESTELIJKHEDEN OP 31 AUGUSTUS
Wat een prachtige dagen heeft ons dorp! het na de toneelvoorstelling volgend bal, het
gehad! Oud en jong, arm en rijk,, heeft waren avonden, waarop wij allen met vreugdfeest gevierd als nooit tevoren. We kunnen de kurtnen terugzien.
ons niet herinneren, dat straat en buurtMoeten we nog spreken over gevelvercomité's ooit zo actief zijn geweest als dit- sierings en ételage-wedstrijd? Er is gernaal.
•
'
werkt, door iedereen. Koningstraat en WilHulde aan ons actieve Oranje-comité, helminaweg mogen hier wel met name gedat op zulk een voorbeeldige wijze dit alles noemd worden, zij hebben door het orgaheeft georganiseerd en geanimeerd.
niseren van hun eigen buurtfeesten niet
De feesten begonnen met een uitvoering weinig bijgedVagen tot het welslagen van
van onze Zandv. muziekkapel, die we voor de feestelijkheden. Zeldzaam goed zijn deze
het eerst na zoveel 'jaren .weer mochten feesten' geslaagd. Van alle zijden werd de
horen. Er is hard gewerkt en de resultaten meest spontane medewerking ondervonden.
van het eerste optreden waren zeer te roemen. Wie de prijzen heeft bewonderd of ontEen gezellig bal op hét tramplein besloot vangen, bijna allen door de winkeliers bede inleiding tot de feestelijkheden.
schikbaar gesteld, die zal overtuigd zijn,
En dan de' grote optocht, waarvan door dat hun aandeel aan het welslagen van deze
outsiders weinig werd verwacht, waarvan feesten zeker niet het minste is geweest.
het resultaat echter fenomenaal' was. Hoe - Zandvoort heeft feest gevierd als nooit
had eeja elk zich ingespannen, om werke- tevoren!
lijk met iets moois, "iets goeds te komen.
Het wa's eenvou'dfg verbluffen^ en hulde
AANGIFTE GEVORDERDE
di^ent gebracht te worden aan hen 3ie hierRIJWIELEN
aan medewerkten. De jury had wel een
De Burgemeester van Zandvoort maakt
uiterst moeilijke taak, een beslissing be- bekend, dat' bij de afdeling „bijzondere
treffende de prijzen te- nemen.
zaken" (kamer 7 van het gebouw Grote
•Wat een stemming heerste er des middags Krocht no. 10) formulieren verkrijgbaar zijn
op het terrein Van de volksspelen, wat is voor de aangifte van door voormalige
er gelachen', doch ook wat is er gestreden, Duitse instanties gevorderde rijwielen.
om een prijsje machtig te worden, het was
Na invulling dienen deze formulieren weer
kostelijk".
aldaar
te worden ingeleverd. Het doel is
En dan de feestavond. Wat is er gul
voorlopig
alleen met enige zekerheid het
en hartelijk gelachen om de dolle verwikaantal
weggevoerde
rijwielen te kunnen
kelingerf waarinde Heren Bolman en Swaantbepalen
en
terzake
stappen
te ondernemen
jes, -geraakten na hun clandestien bezoek
bij
de
Geallieerde
autoriteiten.
Belanghebaan het 'gouden haantje.
benden
moeten
uit
deze
maatregel
niet
Met de opvoering van deze dolle klucht
afleiden,
dat
de
gevorderde
rijwielen
binhebben de samenwerkende Zandv. toneelverenigingen „Op Hoop van Zegen" en „Ons nenkort we'der te hunner beschikking worToneel" aan onze burgerij een avond van den gesteld. De aangifte moet vóór 12 Sepgenot verschaft, waarover nog lang zal ge- tember a.s. hebben plaats gehad.
Zandvoort, September 1945.
sproken worden.
De- BüTgemeester voornoemd,
De burgemeester, die de gehele dag
van zijn belangstelling deed blijken, hield
VAN ALPHEN.
na afloop een toespraak, die de een meer,
de ander minder uit het hart zal gegrepen
Schoenen en Textieldistributie
zijn, terwijl hij ook des morgens persoonvia Volksherstel
lijk de prijzen uitreikte na - een herdenkingsWaar op het ogenblik geen schoenen en
woord op het Tramplein, - aan de prijswinkledingsstukken voorhanden zijn kunnen
naars van de optocht.
De kindervoorstelling in Monopole op 'l geen aanvragen meer worden aangenomen
Sept. was tot de laatste plaats uitverkocht en wordt het publiek vriendelijk verzocht
,en oogstte een groot succes. En de avond, ook geen persoonlijke aanvragen op het
die een reprise bracht van de feestavond Adviesbureau in te dienen.
Zodra de genoemde artikelen weer ter
van 31 Augustus trok ook nu weer dezelfde
belangstelling. Welk een gezellige sfeer en beschikking komen, volgen nadere publi• ongekunstelde vrolijkheid heerste er op caties.

tosse nummers 10 cent

Korte berichten
Burgemeester en Wethouders hebben benoemd tot:
a: gemeente-ontvanger den heer P. Fuchs
te Leiden.
\
b: ambtenaar van sociale zaken den heer
W.L. van Schaik te Haarlem,
c: werklieden in tijdelijke dienst (om opgeleid te worden tot chauffeur-werkman)
C. Koper en Jb. Driehuizen, alhier,
d: straatmaker in tijdelijke dienst E, van
Koningsbruggen, alhier,
e: school-schoonmaakster in tijdelijke dier°t
de Wed. W. Schaap-van der Mij c, alhier.
Ledenbijeenkomst
Voor de leden van de afdeling Zandvoort
van de Ned. Prot. Bond is een eerste „belangrijke" ledenbijeenkomst belegd op Zaterdag 15 Sept. a.s. 's middag 3 uur in
„Ons Huis".
Deze samenspreking geldt voor oinVen
en jongeren.
Het bestuur hoopt en verwacht een grote
opkomst.
pfficiële mededelingen
Voetbalver. „Zandvoortmeeuwen"
De wedstrijd welke ons eerste elftal op
Koninginnedag heeft gespeeld tegen een
militair elftal, is met 7-0 gewonnen. De
gasten speelden- wel aardig voetbal, maar
er zat niet veel verband in hun ploeg.
De eerste ronde voor het Elswoud-tournooi
tegen D.I.O., is geëindigd in een 3-1 overwinning voor Zandvoortmeeuwen. Het elftal
speelde met drie invallers, maar niettemin
was het een vlotte wedstrijd.
De winnaars van de eerste ronde spelen
a.s. Zondag tegen elkaar, wederom op het
Gem. terrein aan de Zeeweg te Overveen.
Het programma luidt aldus: E.H.S.-R.C.H. 2
om 10 u. en Zandv.m.-T.Y.B.B, om 12.30 u.
De twee verliezers spelen voorts om 2 uur
om de 3e en 4e prijs, terwijl de twee winnaars om 3.30 uur om de Ie en 2e prijs
zullen kampen. Dus ons elftal speelt in ieder
geval twee wedstrijden.
De seriewedstrijden van T.H.B., waaraan
Zandvoortmeeuwen eveneens deel zal nemen,'
zijn vastgesteld op Zondag 16 September a.s.
Onze algemene jaarvergadering, j 1. Ma?ndag ir „Ons Huis" gehouden, is vlot verlopen. De opkomst der leden was zeer bevredigend.'(Verslag elders in dit blad).
ledere Maandagavond 7.30 uur bestutirpen elftalcommissievergadering in café Bluys.
Trainen: Donderdagavond^ half acht. j K.

„Onze Marine"
Het doel van „Onze Marine" is het besef levendig te houden, dat een goede marine een kostbaar bezit is, omdat onze
marine een belangrijke culturele taak heeft.
Dat wil dus zeggen, dat we altijd en overal
en onder alle omstandigheden het Nederlandse volk moeten voorhouden dat wij
een sterke zeemacht, een moderne handelsvloot, een goede visserij en een wijdvertakte binnenvaart nodig hebben.
Een zeevarend volk, zonder een sterke,
moderne goed geoutilleerde zeemacht, handelsvloot en visserij is ten ondergang gedoemd.
Zoudl gij aan dien ondergang willen meewerken of door laksheid en halfheid dien
ondergang verhaasten?
Neen ? Neen!
Welnu, steunt dan het werk yan „Onze
Marine"!
Geeft U op als lid bij A. W. Spiers, Haltestraat 30.

Officiële mededelingen „O.S.S"
Nu de vacanties voorbij zijn en onze vereniging dus alle leden en ook nieuwelingen
kan verwachten, lijkt het mij raadzaam de,
lesuren van onze turnlessen in het gymnastieklokaal van school D te publiceren:
Maandag: Kleuter-jongens en meisjes tot
10 jaar van 430 - 5.30 uur.
Meisjes, 11, 12 en 13 jaar van 7 - 8 uur.
Dames (Jr) 16, 17 en 18 jaar van 8 - 9 uur.
Heren van 9 - 1 0 uur.
Dinsdag: Jongens van l O-16 jaar, van 7-8 uur.
Meisjes 14, 15 en 16 jaar, van 8 - 9 uur.
Dames 19 jaar en ouder, van 9 - 1 0 uur.
Van hun evacuatie-adres teruggekeeide
leden worden verzocht dit aan het secretariaat Tolweg 4 op te geven, terwijl ook
eventuele verhuizingen binnen het dorp daar
opgegeven dienen te worden.
Zondag 9 Sept. a.s. vanaf 2 uur, damesen heien selectie handbalwedstrijden op het
Gem. Sportterein aan de Vondelstraat. De
heren spelen tegen een elftal gevormd uit
de hier gelegerde militairen. Kornt allen!!

'

Phoenix-nieuws

Zaterdag 18 Aug. j.l. vond de uitgestelde
algemene vergadering plaats. Niettegenstaande de geringe opkomst werden belangrijke besluiten genomen, waardoor de
leden in de toekomst meer in de interne
verenigings-aangelegenheden betrokken zullen worden door:
Ie: Het zenden van circulaires betreffende
het te kiezen stuk voor een te houden
v
opvoering.
2e: Het houden van een huishoudelijke
vergadering na een gegeven voorstelling.
Verder werd het bestuur gecompleteerd
met de heren Rozenhart en Sok, terwijl
er voorlopig nog in Zaïadvoort en Amsterdam zal worden gespeeld.
Plannen zijn in -voorbereiding tot het
houden van een tweetal voorstellingen in
de maand October, waarvan één in Zandvoort en één in Amsterdam.
'
'
Leden, die reeds in Zandvoort wonen,
v/orden verzocht hun adres op te geven
aan: L. Sok, van Haemstedeweg 18 rd.,
waar zich ook nieuwe leden kunnen meloen.
L. S.

Algemene ledenvergadering
„Zandvoortmeeuwen"

NIEUWE BONNEN

Voor het tijdvak van 3 t.m. 15 September
Bovengenoemde voetbalvereniging hield op Maandag 3 Sept. 1.1. haar eerste ledenvergadering na de zijn voor de week van 9 t.m. 15 Sept. de
bevrijding-. Talrijke leden hebben dez'e vergadering volgende bonnen aangewezen:
bezocht, welke onder leiding stond van den heer
IJzendoorn.
613, B 672
l kg. aardappelen.
De voorzitter schetste in zijn openingswoord de A 671, B 671,
achter óns liggende jaren, welke- zeer moeilijk wa2 kg. aardappelen
ren, ook vpor de vereniging. Maar niettemin is het C 671
gelukt om de vereniging te doen voortbestaan. 612, D 661,
Hij bracht een woord van dank aan allen, die hier2 liter melk
aan hun beste krachten hebben gegeven. Bijzondere D 662
hulde bracht spr. aan den heer de Jong, die alsB 670, C 670 l ya liter melk
secr.-penningmeester alles heeft gedaan in de laatste
Op deze bonnen kan van 10 September
moeilijke jaren, om de vereniging staande te houden.
af
gekocht worden.
Als blijk van bijzondere waardering overhandigde
de voorzitter aan den heer de Jong een aandenken,
De bonnen A 670, A 672 en C 672
namens de leden en het bestuur. Ook aan mevr.
de Jong werd een aardig geschenk namens de kunnen worden vernietigd.
vereniging aangeboden.
ZOUTBON INLEVEREN
Voortgaande, drong de voorzitter bij de leden
Bon
643
is aangewezen voor het kopen
op aan, hun uiterste krachten in te spannen om de
vereniging weer tot bloei te brengen. Geen on- van 250 gram zout. Om dit zout te kunnen
nodig kritiek en geen afschrijvingen. Er zijn nog
vele moeilijkheden, maar deze moeten en kunnen ontvangen, dient men bon 643 vóór 15 Sept.
bij een detaillist, tegen ontvangstbewijs, in
met ieders hulp overwonnen worden.
v
Vervolgens herdacht de voorzitter de heren te leveren. Er zal geen afzonderlijke koopRouendal, W. Koper, E. H. Brokmeier, G. de Jpode bon worden aangewezen. Het zout wordt
en Rienus Kraaijenoord, die tijdens de oorlogsjaren zo spoedig mogelijk afgeleverd..
aan onze vereniging ontvallen zijn. Door alle aanwezigen werden deze leden geëerd door staande
een minuut eerbiedige stilte in acht te nemen. Deze
leden en hun vele goede verrichtingen, zullen altijd
in onze gedachten voort blijven leven.
De heer de jong gaf vervolgens verslag van de
afgelopen jaren. Financieel staat onze vereniging
Maandag 1O en Dinsdag
er gunstig voor. Het ledenaantal is steeds stijgende.
De tribune is gesloopt en de velden hebben zwaar
11
September a.s. - 8 uur
geleden. Deze worden echter van gemeentewege
weer opgeknapt. Het hoofdterrein kan binnenkort
weer in gebruik worden genomen. Wij zullen in
het komend sprelseizoen slechts een veld ter beschikking hebben De heer de Jong bracht vooral
Schets uit het Hollandse Matrozen
dank aan den Burgemeesteren het gemeentebestuur
voor de spontane medewerking, die wij thans,
* . en Kolonialen leven in vijf, be-.
bij het opbouwen van onze vereniging mogen
drijven door H ER MAN BÖUBER.
ondervinden. Met de woorden: „Leveons herrijzend
Muziek van Louis Davids en
Zandvoort, leve de voetbalclub!", besloot de heer
Margie Morris. Zangteksten van
de Jong zijn verslag.
De contributie is vastgesteld op f 12.- per jaar.
Louis Davids
Hierna volgde de verkiezing van het bestuur.
Medewerkenden:
|
De heer IJzendoorn, die door drukke werkzaamheden elders, geen gelegenheid heeft, om hetvoorAAF BÖUBER
zitterschap verder waar te nemen, heeft als zodariig
EMMY ARBOUS
bedankt. In zijn plaats werd bij acclamatie, onder
algehele bijval eer vergadering benoemd de heer
ANDRE
VAN DIJK
H de Jong. '
Annie
Langenaken,
Nel Koppen ? Wim
In het bestuur zijn voorts gekozen de heren
Kouwenhoven, Piet Urban, Netty Hart,
J. N. Huyer, secr., J. Weber, penn.m., C. Beekhuis,
W. v. d. Brink, Lena Kemper, Heddy
P. Schaap, C. Slegers, E. Loos, C. Zwemmer en
Bouber, Jp Vischer, Wim Verkade,
J, Maarsen.
Ben Minoli
De volgende heren zijn in de elftalcommissie
gekozen: H. Keesman, H. Poots, W". Loos, H. Terol,
Muzikale leiding: ERNST PAUKA
J. Keur, ]ac. Franssen, W. Koper, J. Weber en
ENTREE: f1.00 tot f4.00 bel. inbegr.
J. de Muinck.
Bij de rondvraag overhandigde de heer E. Loos
Plaatsbespreking op de dagen der voorden heer IJzendoorn namens bestuur en leden een
stelling\van 1O tot 12 uur
aardige herinnering, terwijl de heer de Jong den
Kaartverkoop uitsluitend aan de cassa op
scheidenden voorzitter dank bracht voor het vele
de vastgestelde- uren
en moeilijke werk door hem verricht voor de vereniging. Hij bood den heer IJzendoorn het erelidmaatschap der vereniging aan, welke door den
heer IJzendoorn ouder luid applaus der aanwezige
leden werd aanvaard.
Tot slot dankte de heer IJzendoorn allen hartelijk
en wenste „De Zandvoortmeeuwen" veel succes
„THE JERRY CAN"
in de toekomst.
J. K.

OPOLE

e Jantjes

ZOMERLUST

Stranding
Donderdag 30 Augustus om ong. 6 uur
n.m. is 3 km. ten zuiden van Zandvoort
gestrand het motorvaartuig Sch. 17, bemand
met 3 Scheveningers. De boot had een
motordefect, was lek geraakt en daarna op
het^strand gelopen. De Z.R.B, was aanwezig, doch behoefde geen dienst te doen,
daar de bemanning bij laag water zelf aan
de kant kon komen. Het vaartuig echter
moet als verloren worden beschouwd.

*
ledere
avond

DANSEN

van 7 tot 11 uur (niet
op Zaterdag en Zondag)
ledereen is welkom!
Toegangsprijs f 2.—

GODSDIENST.OEFENINGEN
NED. HERV. KERK
Zondag 9 Sept. v.m. 9.30 u.: L. J. Bloemsma,
hulppredikant.
GEREF. KERK
(Kerkgebouw Julianaweg)
Zondag 9 Sept. v.m. 10 u.: Ds. J. v. d. Mlje.
N.m. 4.30 u.: Ds, J. P. Unger.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur: Samenkomst in „Ons Huis",
Dorpsplein. Spreker: J. W. van Zeijl.
KERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AGATHA
TE ZANDVOÖRT
Zondag 9 Sept. H..H.Missen om 7.30 uur en om
10 uur Hoogmis; collecte voor de Bissen. Kweekschool voor onderwijzers te Beverwijk; om 7 uur
Lof ter ere van de H. Agatha met verering van
hare reliquie (lied 131).
Donderdag 13'Sept.: Om 7.30 u. gezongen Requiem
voor de zielen v. d. Zielenlijst; om 7 u. Lof met
rozenhoedje (lied 108).
Zaterdag 15 Sept.: Feest v.d. Moeder v. Smarten;
van 5—8 u. gelegenheid om te biechten.
Zondag 16 Sept.: H.H. Missen om 7.30 u. en 10 u.
Hoogmis.

„MONOPOLE"

IEDERE ZATERDAG EN ZONDAG
' D A N S E N vanT.tot 11 uur
Toegangsprijzen: Militairen ff 1.— Civielen f 2.5O
DANKBETUIGING
Ik voel mij verplicht langs deze weg dank te brengen
aan allen, die hebben meegeholpen aan het weislagen der Koninginnefeesten in de Koningstraat.
Ook de gevers van de prijzen door deze mijn dank.
Er zijn er te veel, ruim honderd, om dit persoonlijk te doen. Meer in liet bijzonder dank aan de
Zandvoortse Muziekkapel, de heren Feenstra en
van Vliet, die uitstekend, zorgden voor de geluidsinstallaties en de heren J. v. d. Mije, F. Paap en
gebr. E. en P. Bos.
,
J. J. SPIERS.

Leerplicht
Het gemeentebestuur maakt bekend, dat met
ingang van het nieuwe schooljaar weer
streng zal worden toegezien op de naleving
van de Leerplichtwet. Ongeoorloofd schoolverzuim kan aanraking met den strafrechter
tengevolge hebben.

BURGELIJKE STAND

GEBOREN: Dorothy M. E., dochter van A. H.
Stam en T. A. L. Duif, Oosterparkstraat 1.
ONDERTROUWD: J. J. R. Boshuizen en J. H.
Koper, Tolweg 4 rd.
GEHUWD: H. Nieweg en M. C. Bol, Haltestraat 45.
Zr. L. BUIS,

Gedipl. Kraamverpleging

Rijkspostspaarbank
Gevestigd te ZANDVOÖRT
Aan het postkantoor Zandvoort werd geTijdelijk adres: HALTESTRAAT 14
durende de maand Aug. ingelegd f 102605,57Kan gedurende de maand Oct. begin Nov.
Terugbetaald f 10189.44.
en na 5 Jan. 1946 KRAAMVERPLEGINGEN
Met grote; blijdschap
op zich nemen

geven wij kennis van
de geboorte van onze
dochter

Dorothy Margaretha

Stationsplein

„PATRIOTJES'

Gevr. een Timmerman HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD
voor het timmeren van
een aantal kisten. Materiaal aanwezig. Aanbieding in „Ons Huis",
Dorpsplein.

door Makelaarskantoor
AV. PAAP

Vanaf heden is onze zaak weer

GEOPEND

Bakkerij „De Hoop"
M. KEUR
Diaconiehuisstraat 36
Herinnert U onze heerlijke
BESCHUIT-BOLLEN

-Voor een betere bediening naar

Vleeshouwer!) J* J* Spiers
Haltestraat 30
VELE ARTIKELEN

zijn er nog niet, maar nr'cschien hebben wij toch wat
U nodig hebt. Als wij U kunnen
helpen, doen wij het graag

Elisabetb
A. H. STAM
T. A. L. STAM-DUIF
Kostverlorenstraat 1, Zandvoorf
HALTESTRAAT 46
Zandvoort, 5 Sept. 1945. Huis te huur gevr. te
Zandvoort. Huur f 25.Oosterparkstraat 1.
tpt f 40.- p. mnd. Vestigingsvergunningaanw.
Maandag 1O September a.s.
Aannemen van alle SCHILDERWERKEN
Br. onder nr. A 15 bur.
Tot onze grote
van
dit
blad.
KONINGINNEWEG 5
droefheid is op 31
Augustus plotseling
Flinke hulp in de huisvan ons heengegaan
houding gevr. v. halve
onze innig geliefde
dagen. Loon f 15.- p. w.
zorgzame man en
Tramkosten worden vervader
goed. Mevrouw Mulder,
PERMANENTEN - WATERGOLVEN
Bentveldweg 4.
SVETOLIK
Z. J. LEEN
ONDULEREN -VERVEN-BLONDEREN
RADITCH
Mevr. Schröfer, TeunisVAN SPEYKSTRAAT4, ZANDVOORT
bloemlaan 10, Bentveld,
Haltestraat 14
in de ouderdom
vr.
2
flinke
dagmeisjes
van 58 jaar.
v. 8 tot 5 u. Een middag
M.S.D.Raditchp. week vrij. Loon f 15.Hünecke
Oliestook
p. w. Z.g.g. onnodig zich Centrale Verwarming
S. S. Raditch.
aan te melden.
N.
J.
T
E
E
R
L
I
N
K
Copy en advertenties voor „De Nieuwe
Heemstede,
Firmant v.h. Ingenieurs Bureau Jan Kolk
Zandvoortse Courant" kunnen tot uiterGevr. Net meisje voor
31 Aug. 1945.
hele of halve dagen. Zandvoort, GROTE KROCHT 7, Tel. 2974 lijk Donderdags vóór 12 uur worden
Raadhuisplein 26.
Mevr. Meesm?n, Zandv. ROTTERDAM, Tel. 26520
AMSTERDAM aangenomen.
De begrafenis heeft
laan 335, Bentveld.
De Redactie.
INGERICHT VOOR AUTOGEEN LASWERK
plaats gehad Dins"dag 4 Sept. LI. op
Wij maken Uw
de ' algemene beBontmantel weer als
graafplaats te Zandnieuw. Zandv.laan 357
voort.
(na 6 uur).
R.K. meisje gevr. voor
hele dagen Mevrouw
KLACHTEN
Crabbendam, Tramstr. 3.
over het niet ontvangen
l p. mooie br.
van „De Nieuwe Zand- Rullen:
Aanmelden: GROTE KROCHT 14 (na 7 uur)
hoge schoentjes, m. 22,
voortse Courant" af te voor grotere maat.
geven aan ons bureau. Garage Rinko, Oranjestr.

'

Drogisterij L BLAAÜBOER

Schildersbedrijf G, DE LEEUW

OPENING van
Spoelders Dameskapsalon

Electriciteit op elk gebied

WASSERIJ MEULMAN vraagt

Meisjes voor alle afdelingen

\

F i L i. AAK; ;;.;;

;
Als ftflEULftfflAN voor &wasf
> ••*,
1 Krijgt U de was weer
HELDER IN DE KAST

Amsterdamsevaart 28 - Telef. 12311

Stomen

-

Grote Krocht 14

Verven

TELERr2919

Wed. H; PAAR EN ZOON.
LOOD- EN ZINKWERKERSBEDÜIJF .
Aanleg . van Gas.- en ;Water,le.jding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alle soorten oude metalen.
GROTE KROCHT 20, ZANDVOORT

Fa. Ji van denxBcis & ?onen

'TELEF. NóV-'S562 -ZANDVOORT
.....

'• .\

n i'

. ' !• f* i ji'

'i i •

r- r'

(: 1 1 -

••A ..-.••- i; gevestigd' 18?9 ^ ' ;,.;:i'"
Grote Krocht 1.9 en Hbgeweg-61

SCHILDERSBEDRIJF';

A. KROMHOUT, Halt&tn 24
Alle voorkomende SchildèrwerWn" ~
Vloeibaar behang - Witwerken

•.;"

met onze verligë '
15^ BVB *4~ïiQ & rs^fl • m? $?. <£

'

Haltestraat 25

Established in 1916
The oldrwell-known:
address for a pretfy
sea'tï
Moderate prices
-The" best drinks
".."ZANDVOORT

i- en z/iüKWcrKersijearijr
W. ©. van--der Woïde:'
Aanleggen van Gas- en Waterleidingen

*•'-'•• " "»

§
g;

S

•

Gr. Krocht 16

Café "„N'euf"-'

-.

TEb;:2584,-M '\-< PQSTQIRÖ! 707ÖÜr,

sou-'©et

Opgericht-ih'1916
Hei van oads bekende
adres voor een gezellig zitje.
Billijke prijzen
Prima consumptie's
C. G. BLUIJS ",'

' i'.-

A ScliuiteiL Soiedesir.JS g

Uw adfWïs'dus

voor" nu en later
C 1£ ilfifP Koninginneweg 14

-natuurlï]krraar
;

uii i F
Voor

en
naar.dB_van ouds..beké;n(lé'l±i'rrha

A. van der VeSdt-Schuiten
Adres alléén: .« R.U l S ST R A A f '5
. Beleefd •alntieveiehd; •
P. M. Draijérqv. ck Veldt

KeesHia&'s ScSil^èrsbedrijf
JAN STËENsm i; ^z^Nêv
•

'"•' •'.

.' •

(•'

t -'

\s:
iBjJKwie aal ik nuifflijn vlees' -bonnen - inleveren^ "Il|'';,:g^
maan •weer- naar

/want .die hebben' M] 24 jaar
. -foest -'bediend' .:"',;" •l''""'
:1 f a. 'WffiN -ELBfK

Y

Aarinehiirig'van" Scnilder,
Wit^- en Behangwerk
ïitóetterl'*Van -rüitèrr!. ü!:' i

PIANOTlcMsCHE INRIGWfiNG

Uw adres voor^opbouw^ geen afbraak

Zandvoort

Timffief mah ^ '•
H- KONINGINNEWEG :3^'^ "
r

voor alle .afdelingen
Gunstige arbeidsvoorwaarden
Aanmelden bij het Arbeidsbureau
Zandvoort

.:"STEMMËM, - REPAREREN :
BoQ^schappeü' wórden' : aangenomen
bureau- v: de blad, kERKST^AAT 28

- Filiaal „Zandvoort". (Oudstefalenschoolvan
'TALEN .r STENb-TYPÉiv[!l-4BOEKHOdp'ËM -.Opfëiding voor, ..,'."
j
PJ^TjM^IPiQMA'S ^.^
^
©0k voor alle so^Éi%ll^v%r'iaalwö«r'k kiittt "Ü bij -ons^ierecht^
Inlichtinfè^: HALTËSTRAAf'4'^ ;"' ' ' "'' '"
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EEN NIEUWE INDüS' 'RIE IN ZANDVOORT 6 5 - jarig Huwelijksfeest
Zandvoort, ónze populaire badplaats, gaat met
reuzesprongen vooruit. Het -aantal inwoners, dat
direct na de bevrijding nog slechts, ruim 1200 bedroeg, is thans alweer tot 5000 gestegen. Met man
en macht wordt aan herstel ?van huizen, straten en
pleinen gewerkt, voorbereidende werkzaamheden
voor het eigenlijke grote werk van de wederopbouw.
. .
> i ! ' H 'l
Thans zal zich te Zandvoort binnenkort een
belangrijke 'industrie vestigen, \narhelijk_ de N,V
„Corodex", een dochter-onderneming van de N.V.
Verenigde Delfstoffen Petroleum Mij., dié in 1933
in. Plan Noord een groot tabrieks-complex liet
bouwen en dit complpex naar het zich thans laat
aynzien, binnen enkele weken zal kunnen gaan installeren, nacfot het prachtige gebouw in de oorlogsjaren achtereenvolgens door de 'Duitsers en
geallieerde troepen gebruikt werd.
'De machines, die in/ 1939 reeds wachtten op
plaatsing, zijn gedurende de oorlosrsj iren ondergedoken geweest. Thans heeft het ministerie" van
handel en nijverheid .; zich ervoor gespannen, de
fabriek zó spoedig. mogelijk .bedrijfsklaar te hebben. daar zij in dienst gesteld moutword > n van de
. wederopbouw en "daa'rtoe een belangrijke regerings-opdracht heeft 'ontvangen.
Wij hadden dezer dagen een onderhond met
den nieuwen directeur, die zich reeds te Zandvoort gevestigd heeft, waaraan, wij liet volgende
'
De N.V. Corodex, die zich toelegt op de fabricage van kunststoffen, remvoeringen. e.d., zal
zich de eerste tijd uitsluitend bezig houden' met
de vervaardiging van bakeliet en hut maken van
voorwerpen van de>ze kunststof. Later, wanneer in
deze behoefte zal zijn voorzien, zal \\ orden nitsrebreid tot de' vervaardiging v.in celluloid.' rem• voering, kunsthars en vele andere artikelen. Het
bedrijf zal een continu bedrijf zijn, dag en nacht zal
er worden doorgewerkt. Daar de op^et van de
"nh«;pVrf>n te gro^t zi'n voor •~>n<" 'i-nd. ^nl onk een
belangrijk gedeelte van de fabricage geëxporteerd
worden. Het voorlopige werkprogramma bestaai
'>it de vervaardiging van per week: '. /
"<nrin laim-fittingen. 30.000' schakelaars.
28:000 plafondplaten, lo.oöo, kapdragers, So.ooo
zekering-houders, . 5.000 deurkrukken en 5.000
brievenbusplaten. Zo spoedig mogelijk zal deze
week-omzet worden verhoogd. ,
Materiaal, machines en grondst r 'ffi!n~~5ain voor>;lopig in voldoende mate aanwezig, zodat men
zich .voorstelt in het begin met ongeveer 100 man
aan personeel aan té vangen, zeer spoedig zal dii
aantal worden opgevoerd tot tenminste 200 man
Aan de personeelsvoorziening wordt in r.eer
nauwe samenwerking met het Arbeidsbureau te
Zandvoort gewerkt. In de eerste plaats heeft dit
bureau opdracht, uit Zandvoort en omgeving te
reserveren: draaiers, fitters, •instrumentenmakers,
fabrieksarbeiders.
fahrieksrn°isies en chauffeurs. _
De opening van deze niéuwe fabriek zal voor
Zandvoort een ware uitkomst z:ijn. aldus verzekerde ons de directeui "van het Arbeidsbureau,

'etgéen'wel blijkt uit het groot aantal werkne-;
uers, dat zich tot nu toe voor deze arbeid reeds
aanmeldde. Het wordt een prachtige industrie,
vvaarvan wij de grootste verwachting hebben i
vVie de modern 'ingerichte fabriek beziet, met haar
jnonrie hallen, haar overvloed arm lucht, licht en
zon, haar prachtige ligging midden in de duinen,,
wie z'et, welk een grote aandacht er besteed is;
*.tin nygiëne, douches, wasgelegenheden enz., die
moet wel tot dc< conclusie komen, dat arbeid in;
deze model-fabriek, het werken tot een vreugde
maakt!
,

BEKENDMAKING
Ter kennis van belanghebbenden wordt gelbracht de „Eerste/Uitvoeringsbeschikking Machtigingsbesluit' geldzuivering" (Staatsblad no.
F. 135)„ waarvan artikel 2 luidt:
1) De leden, ongeacht of deze als zodanig zijn
ingeschreven, van:
a), de ondervakgroep detailhandel in gouden
en zilveren werken en juwelen,
b), de vakgroep goud- en zilversmeden,
c), de ondervakgroep detailhandel in tweedehands goederen,
d), de vakgroep pelterijen,
e), de oridervakgroep detailhandel in postzegels,
f), de ondervakgroep detailhandel in antiquiteiten,
zornede kunsthandelaren zijn verplicht tot het aanleggen van een register, waarin zij onverwijld aantekening moeten houden of moeten doen houden
van alle transacties, welke binnen het kader van
hun bedrijf worden verricht; rnet name dienen
zij daarin op te tekenen naam en adres van kopers en-verkopers, onder aantekening van de
voorwerpen, welke door deze zijn gekocht, respectievelijk verkocht en van dér prijzen, waarvoor zulks °is' geschied.
Zij zijn verplicht zorg te dragen, dat elke week
des Maandags voor 12 uur een door hen ondertekend afschrift van het register, betrekking
hebbende op de afgelopen week, bij het kantooi;
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken ter
plaatse, waar hun bedrijf is gevestigd,- dan wel
ingeval zich aldaar geep kantoor van een Kamer
van Koophandel en. Fabrieken bevindt, bij den
Burgemeester wordt ingeleverd.
2) Niet nakoming of niet volledig nakoming van
liet bepaalde in het eerste lid is een overtreding,
behoudens wat betreft het achterwege laten of .het
ilellevi of !;et doen stellen, in strijd met de waarheid, van een aantekening in het in liet eerste lid
bedoelde register. Laatstgenoemde 1 feiten zijn
misdrijven.
Zcuidvootl, T2 September 1945.
De Burgemeester,
VAN ALPHEN.

Op Zondag 30 September a.s. hopen Antoni
Beekhuis.en Hendrika van den Kommer, de dag te
herdenken, waarop zij voor 65 jaar in het huwelijksbootje stapten. ..Ruim 41 jaar geleden vestigden zij zich te Zandvoort, waar deze oudjes zo algemeen bekend zijn bij groot en klein, dat ieder
weet, wie oude Beekhuis met zijn wapperende
baard en opgeruimd humeur is. Deze bekendheid
is verworven, door jarenlang werk als schillenboer
en petroleumventer, terwijl op geen enkele voetbalwedstrijd Beekhuis ontbiak, om de Zandvoorters aan te moedigen. '
:
Beekhuis is thans 89 jaar oud, nog flink gezond
er. zonder enige gebreken, evenals dat van zijn
vrouw gezegd kan worden, die de 88 gepasseerd
is. Ook deze mensjes zijn door de Duitsers van
Zandvoort gejaagd ten hebben zich ruim twee en
een half jaar te Aerdenhout in „Kareol" gevestigd,
doch waren zeer blij, na deze gedwongen afwezigheid, weer naar hun badplaats te kunnen terugkeren.
•
... De verlopen winter is voor hen, evenals vovor
vele anderen, eert tijd van kommer en ellende en
armoede geweest, doch laten wij hopen, dat
de laatste .levensjaren van deze beminde figuren
in goede welstand mogen voorbijgaan.
Als bijzonderheid kan hier vermeld worden, dat
deze oudjes 7 kinderen, 16 kleinkinderen en 7 achlerkleinkinderen hebben, welke nog in leven zijn,
terwijl tot nu toe slechts l kleinkind niet gespaard
is gebleven.
-'
.
De oudste zoon is momenteel 64 jaar en is als
hoofdofficier in ïndië werkzaam bij „Het leger des
Heils" en de enige wens voor hun herdenking is
nog iets van deze persoon met familie te vernemen. daar in 5 jaar geen bericht van hen is ontvangcn.
Oude Beekhuis is tot nu toe drie maal van d~
dood .opgehaald, doch is nu zo gezond als maa r
kan. terwijl zijn vrouw zich niet herinneren kan
ooit ziek te zijn geweest
' .
Het feest op 30 September zal niet aan de Kruisweg 17 zijn, daar dit geen ruimte biedt voor de
vele. blijken van belangstelling, die zij ongetwijfeld
zullen ontvangen Wij hopen dan ook, dat deze
twee gezellige oudjes, van een paar,prettige feestweken en een nog rustige oude dag mogen ge nieten. "
•
P.

Textiel goederen
Met het verstrekken van punten voor de aankoop van de noodzakelijkste textielgoederen, kan
thans een aanvang worden gemaakt.
Per lid van. het gezin kunnen punten voor maximaal 4 artikelen worden verstrekt. Door loting
worden pl.m. 100 gezinnen per week aangewezen.
Gezinshoofden wier naam met een der Jetters
j en' G begint, kunnen schriftelijk voor hun gezin
textielpunten aanvragen vóór of op 21 September,
ten kantore van Volksherstel, Grote Krocht 10,
kamer 6.

Zand v. Toneelvereniging
„Ons Toneel"
Het stemt ons tot grote voldoening aan' de bevolking van Zandvoort te kunnen mededelen, dat
wij deze week van het Militair Gezag te Haarlem
de offiiële vergunning ontvingen, op antwoord op
onze aanvrage", voor het optreden van onze vereniging in het speelseizoen 1945-'46.
Op deze vergunning hebben wij gewacht, voor
wij er toe meenden te moeten overgaan U ons
programma voor het komende seizoen bekend te
maken. Thans, na het afkomen van onze speelvergunning, staat niets ons meer in de weg, U nader
over onze plannen In te lichten.
Wij zullen dit seizoen openen met een opvoeling van „Polly Perkïïis", een blijspel naar het
Engels vertaald door Gerard) Nielen,/ op 20 October a.s.
Omstreeks 15 December a.s. komen,wij met
„Vliegersvrouwen", van Henk Bakker, een prachtig toneelspel, dat met deze opvoering de première
te Zandvoort zal beleven.
Op 2e Kerstdag, of omstreeks de Kerstdagen
zullen wij U brengen het ontroerend mooie Amerikaanse toneelspel „.Gekocht en Betaald", van
George Broadhurst. Deze opvgering^ die extra
werd ingelast, staat in verband met een 25-jarig
toneeljubileum van een onzer leden, waarop wij
t.z.t. nog nader terug komen.
Nieuwjaarsdag, of omstreeks Nieuwjaar komen
wij met een „Thomasvaer en Pieternel", daarna
nog een blijspelletje in 2 acten, waarvan U de
titel nog nader zal worden bekend gemaakt.
Om het seizoen te besluiten brengen wij wederom een première voor Zandvoort, n.l. het prachtige Engelse blijspel: „Lord or Lady".
Ik wil hierover verder nog niets zeggen, alleen
dit: „verzuimt U vooral niet, dit laatste stuk te
gaan zien!"
' U ziet, wij doen ons best, U het allerbeste te
brengen, wat heden op toneelgebied mogelijk is.
Wilt U verzekerd zijn van goede plaatsen? Geer
U dan op als donateur of donatrice van onze vereniging, bij onze penningmeesteresse, Mej T.
Lorenz, Haltestraat 13 en informeert U tevens bij
haar naar de uiterst gunstige voorwaarden.
Namens de Zandv. Toneelver. „Ons Toneel",
C. Kuiper, secr.

Het verkeer
De Politie verzoekt ons opneming van de volgende mededeling:
De veiligheid van het verkeer in deze gemeente
laat nog veel te wensen over. Het publiek blijkt
nog niet overtuigd te zijn, dat geordende verkeerstoestanden als een beland van de ee.ste orde
moeten worden beschouwd.
Zo wordt b.v. geen rekening gehouden met de
daaromtrent bestaande voorschrifteirten op7 n t
van h?t rechts-houden, het geven van een teken
van richting verandering, stoppteken, de vereiste rverkejersverlichting en het gebruik .maken
van de bestaande rijwielpaden naast de rijweg.
In. verband hiermede wordt er op gewezen, dat
de Politie vanaf heden met gestrengheid zal optreden tegen overtreders van verkeersvoorschriften.
Op het goedwillend publiek wordt een beroep
gedaan, mede te werken, teneinde in de kortst
mogelijke tijd het beoogde doel, de veikeer-sdi.<:cipline, te verbeteren. Ouders en opvoeders, wijst
Uw kinderen en pupillen op het grote gevaar,
verbonden a?n het met naleven der verkeersvoorschriftei.
'

Verzoek
Wij richten het vriendelijk verzoek tot U, wie
wil nagaan of hij nog een colbertjasje of costuum
(grote maat) kan missen voor een nette Zandv.
man, die geheel zonder zit. Het wordt gaarne afgehaald door Mevr. v. Zeijl ^Regentesseweg 3.

Veiling
Op 5 September j.l. werd in „Ons Huis" een
veilinsr gehouden door makelaar W Paap, van het
perceel „Tnanon".
Koper weid de heer Tymensen uit Amsterdam
voor de somma van 47.000.—.

Gevonden voorwerpen'

Manteltje (zwart); sleutel met ring (lips); badpak; portemonnaie met inhoud; kinderhemdje;
schilderij;' moer van een wagen, allen op het
Politiebureau.
Levensm. kaart, Diaconiehuisstr. 32; ring met
3 sleutels, Gr. Krocht 9a; 4 levensm. kaarten, Gr.
Krocht 4; Portemonnaie, Hogeweg 29; zilveren
bioche, Craayenestersingel 19, Heemstede: kin„De Jantje^"
derjasje, Ostadestraat 16; wol vest, Zandv.laan 6;
Maandag en Dinsdag j.l. vond onder zeer grote medaille, Kostverl.str. 26; zilveren medaille met
belangstelling m „Monopole" de opvoering plaats inscriptie Turnlust Alkmaar, Tolweg 4^
van het bekende stuk „De Jantjes", door het gezelschap Herman Bouber.
Brievenbussen
Over het stuk zelf behoeven wij niets te zeggen,
In gebruik neming brievenbussen.
daar de inhoud hiervan algemeen bekend is. De
Met
ingang
van 17 September a.s. zullen de bijuitvoering was gekenmerkt door uitstekend spel,
doch het viel wel op, dat het vocale gedeelte, bij brievenbussen op het Stationsplein en aan de
dit gezelschap, niet op hoog peil stond, wat 'wel Tolweg weder in gebruik worden genomen. De
tijdstippen der buslichting zijn 7 en 13 uur.
enige afbreuk aan het geheel deed. '
Het is en blijft echter de moeite waard, stukken
Zandvoortse Jongensclub .
als „De Jantjes" e.d. te gaan zien, ook al speelt
het in de oude tijd.
De Zandvoortse Jongensclubs beginnen weer.
Wij memoreren nog even het sublieme spe! van Op a.s. Maandagavond 17 September om 8 ,uur
Na Druppel, welke rol veitolkt werd door Nel worden alle jongens van 11 tot en met 15 jaar verKoppen, evenals van „De Blauwe", aan het einde wacht, daar een bont programma de eerste keer
van het vierde bedrijf, waarin deze zijn verlangen zal worden afgewerkt.
De jongens van 8 tot 11 jaar komen a.s. Donen verleden kenbaar maakt, wat op aangrijpende
wijze wordt gespeeld door Wim Kouwenhoven.
derdag 20 Sept. '45 weer voor hel eerst bijeen en
beginnen om half acht,
P.
De clubs worden gehouden in „Ons.Huis".
Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Laten de
Paard op hol
eerste clubavonden meteen goed gevuld zijn
Zegt het voort!
'
De rechercheur van Politie, de heer v. d. Wal
is er in de afgelopen week voor de 3e maal in
Bericht
geslaagd, met gevaar voor eigen leven, een op
hol zijnd paard tot staan te brengen, door zich
De hser Fuchs te Leiden heeft zijn benoeming
aan de teugels te laten meesleuren.
tot gemeente-ontvanger niet aangenomen. In zijn
Een woord van lof voor dit moedig optreden plaats is benoemd de heer C. Schouten te' IJmuiis hier zeker op zijn plaats.
den.
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NIEUWE BONNEN

Zaterdag Heropening'
Coöperatieve
Winkel
Grote Krocht 15

U komt toch ook?
Phoenix-nieuws
Op ons verzoek om opgave van adressen der
leden, welke reeds naar Zandvoort waren teruggekeerd, ontvingen wij inderdaad enige opgaven.
Ook mochten wij reeds ee.i aantal nieuwe leden
noteren. Ö/er bet algemeen echter was het aantal
antwoorden wel een kleine teleurstelling^ Wij hadden meer verwacht. Waarschijnlijk hebben de
leden, welke op hun oude adres waren teruggekeerd, gedacht, dat hun opgave overbodig is. Het
;;ou ons echter aangenaam zijn, wanneer ook zij
ons een bericht toezonden, met oog op de controle
onzer ledenlijst. Wij zouden niet gaarne, iemand
overslaan, as wij straks uitnodigingen moeten
verzenden.
'
Om de opgave,'een klein steentje bij te diagen
voor het amusement in Zandvoort in de komende
winter, dewelke wij ons zelf gesteld hebben, is
\eler steun noodzakelijk.
1
i i
L!. Sok, waarn. secr.
i
v. Haemstedeweg 18 rd.'

ONOPOLE
Maandag 17 en Dinsdag
18 September a.s. - 8 uur
BOB PETERS, Dir. van de
Nationale Revue brengt het
EERSTE WEDEROPTREDEN VAN

LOU
B A.N D Y
De-ge vierde Revue-en Fihn-Artist
Na jaren niet te hebben m o g e n
•

werken thans weer aan het woord

met geheel n i e u w e l i e d j e s en
praatjes
*
Aan dit programma werken EEN
KEUR VAN VARIÉTÉ ARTISTEN
+ EEN DAVERENDE AVOND
ENTREE: f1.00 tot f4 00 bel. inbegr.
Plaatsbespreking op de dagen der voorstelling van 10 tot 12 uur
Kaartverkoop uitsluitend aan de cassa op
de vastgestelde uren

Officiële mededelingen
Voetbalver. „Zandvoortmeeuwen'i

C, A. GROOS

In de wedstrijden om het Elswoud-tournooi heeft
ons eerste elftal geen succes kunnen boeken. De
wedstrijd tegen T.Y.B.B, werd met 8-1 verloren,
Gratis inlichtingen omtrent verandering of verhoging van Uw bestaande polissen
terwijl tegen R.C.H. 2 ons elftal met 3-1 m de
Vraagt premie opgave
minderheid bleef, zodajf wij slechts met de vierde
prijs genoegen moesten nemen.
Evacuatie-adres: ZONNEBLOEMSTRAAT 9, HAARLEM
In de eerste helft tegen T.Y.B.B, werd wel goed
gevoetbald, maar na de rust en vooral in de wedstrijd tegen R.C.H. 2 werd door de me.esten futloos gespeeld. Ons elftal speelde wel met enkele
invallers, maar hieraan kunnen de beide nederlagen toch niet geweten worden. In ieder geval,
ons eerste kan beter en dit kunnen ze dan ook a.s.
Z. J. LEEN
Zondag tonen.
VROUWELIJK
Zandvoortmeeuwen l neemt a.s. Zondag deel
VAN SPEYKSTRAAT4, ZANDVOORT
aan dé senewdstrijden om de v. d. Hams wisselPERSONEEL
beker, georganiseerd door T.H.B., op het veld van
voor alle afdelingen
laatst genoemde vereniging. Het programma Jiiervoor luidt als volgt:
Gunstige arbeidsvoorwaarden
V.V.
Droste-T.H.B 11 uur.
Aanmelden bij het Arbeidsbureau PIANOTECHNISCHE INRICHTING
R.C H. 2—Zandvoortmeeuwen 12.15 uur.
De beide verliezers spelen om 2.30 uur om de Zandvoort
'3e. prijf, terwijl de twee wiunaais om 3.30 u. om
de wisselbeker en de 2e. prijs in het strijdperk
zullen treden.
STEMMEN - REPAREREN
Het is voor ons eers.te een mooie gelegenheid
Boodschappen
worden
aangenomen
cm revanche te nemer tegen R.C.H 2, voor de
van het SIGARENMAGAZIJN
nederlaag van 1.1. Zondag.
bureau v d. blad, KERKSTRAAT 28
Ook onze lagere elftallen komen a.s: Zondag in
A. A. ZANTVOORT
ectie. Er wordt vriendschappelijk gespeeld tegen
de elftallen van D.I.O. Hiervoor luidt het programStationsstraat
1
ma aldus:
Zandvoortm. 2—D.I.O. 2 uur.
Levert hier Uw .BON 50 van de
KERKSTRAAT 35
Zandvoortm. 3-D.I.O. 2 12 uur.
tabakskaart
in
voor
Uw
rookartikelen
\ ^Zandvoortm. 4-D.I.O. 3 10 uur. ]
Deze wedstrijden worden weer op ons eigen
Handel in alle soorten' groenten en
veld gespeeld aan de Vondellaan en ziin bedoeld
VELE
ARTIKELEN
fruit. Uw winkelier voor zuurwaren
als selectiewedstrijden. Wij verzoeken de spelers
zijn
er
nog
niet,
maar
misniet zonder noodzakelijke reden af te schrijven en
vooral op tijd aanwezig te zijn.
schien hebben wij toch wat
Neemt ook deel aan do wekelijkse trainin? op
Olicstook
.
U nodig hebt. Als wij U kunnen Centrale Verwarming
iedere Donderdagavond 7.30 uur, welke in het ver' helpen, doen wij het graag
n. J. T E E R L I N K
volg weer op ons eigen veld plaats vindt.
Firmant v.h. Ingenieurs Bureau Jan Kolk
J. K.

Vertegenwoordiger vaD de Levensverzekering Maatschappij „utrecht", verzorgt uw verzekeringen op elk gebied

Wasserij „Hollandia"
• Vraagt

\

en w»

Electriciteit op'elk gebied

J. C. HOUILLIER

Openlig op Vrijdag 14 Sept 1945

Fa M, KEMP

Drogisterij L. BLAAÜBOER

Zandv. Toneelver. „De Schakel"
Op Woensdag 19 September a.s. zal bovengev
noemde vereniging om 8 UIT 's-avonds in „Ons
Kuis" een bestuurs- en ledenvergadering beleggen,4waarbij aller opkomst gewenst is.

HALTESTRAAT 46

Zr. L. BUIS, Gedipl. Kraamverpleging
Gevestigd te ZANDVOORT

Zandvoort, GROTE KROCHT 7, Tel. 2974
ROTTERDAM, Tel. 26520
AMSTERDAM
INGERICHT VOOR AUTOGEEN LASWERK

Bouw- en Aannemersbedrijf

Tijdelijk adres: HALTESTRAAT 14
Fa. DE GROOT & K A L K E R S ,
Pro Justitia
Kan gedurende de maand Oct. begin Nov.
Wegens priisopdrijving zijn te Zandvoort twee en na J> Jan. 1946 KRAAM VERPLEGINGEN
belasten zich met herstelwerk"personen aangehouden, die eten closet compleet op zich nemen
zaamheden aan huizen; enz.

plaatsten voor ƒ 125 —.
Hierbij zijn 120 closets en 25 wastafels in beslag
genomen en ter beschikking gesteld van het
bureau „Wederopbouwv Zandvoort", zodat hiermede een goede vangst is gedaan.
— Men wordt gewaarschuwd, zijn wasgoed niet
meer buiten te laten) hangen, daar in de afgelopen
week weer vel& diefstallen hiervan het gevolg
waren.
— Op.de Zandvoortselaan zijn enige tientallen
piocessen-verbaal opgemaakt, wegens het fietsen
op de verkeersweg, terwijl de rijwielpaden hiervoor bestemd zijn.
— Diefstallen van tegels schijnt een geliefde
sport te zijn, daar diverse personen hiervoor proces-verbaal tegen ziöh zagen opgemaakt.
— Uit een "tuin in de Diaconiehmsstraat werd
een rijwiel ontvreemd.
'

Benoeming
Met ingang van 15 Augustus j.l. is benoemd tot
inspecteur van Politie te Zandvoort de heer S. J.
Buré uit Heemstede.

Inrichten, bijhouden en controleren van
administraties
Uitbrengen van accountantsrapporten
Vermogensadministratie en verantwoording
Belastingzaken

M. M. J. WOLZ&K
'Accountant-Belastingcon sulent
Lid van: Nat. G'n. van Accountants
Bond van Belastingconsulenten
HALTESTRAAT 52
ZANHVOORT

59

MONOPOLE"

MEERSTRAAT 7, HILLEGOM
Tel 5340, 5605, Kengetal 252O

HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD

door Makelaarskantoor
W. PAAP
Kostverlorenstraat 1, Zandvoort

Stationsplein

IEDERE ZATERDAG EN ZONDAG
'
DANSEN van 7 tot „ uur
Toegangsprijzen: Militairen f 1.— Civielen f 2.5O

/
«sa»

MEULMAN
HAARLE
Amsterdamsevaart 28 - Telef. 12311

D, Vader, Kerkstraat 38
BLOEMIST
Specialiteit in het opmaken van
Grafkransen en Bruids-Bouquetten

FILIAAL:
Grote Krocht 14
Zandvoort

Als MEULMAN voor U wast
Krijgt U de was weer
HELDER IN DE KAST

WASSERIÜ

Stomen

Verven

T E L E F . 2919

ABONNEMENTEN
worden weer aangenomen op:
ALGEMEEN HANDELSBLAD
0.45 p. week — 5.50 p. 3 maanden
HET PAROOL
0.35 p. week - 4.25 p. 3 maanden
HET VRIJE VOLK

0.30 p. week - 3.90 p. 3 maanden

C, v, d* Mije, Kooingstr, 29 bov.

Kort's Ijzerhandel
Rachels - Haarden en Strandartikelen
IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN
HUISHOUDELIJKE EN TUIN-ARTIKELEN

HALTESTRAAT 1

Horloger
Byoutier
H. L. C. LANSDORP
KERKSTRAAT 33
ZANDVOORT

HEERENKAPSALON

Klein en "Groot
eten
van der
WERFF'S
brood

ardt
Uw adres is'dus

Maison Gerrits

Gr, Krocht 16
nniiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiDiniiiiiinniiiiiiiuiinniniainiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiii

ZANDVOORT UW WOONPLAATS

D. BOON

UW SLAGEr

Thans gevestigd: SCHOOLSTRAAT 3
Uw

Uw aangewezen adres voor verse
groenten en vruchten is en blijft:
":

P. v. d. BERG
Haltestraat 20

A. PAAP
Wed. H. PAAP EN ZOON.

LOOD- EN ZINKWERKERSBEDR1JF
Aanleg van Gas- en Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alle soorten oude metalen:
GROTE KROCHT 20,

ZANDVOORT

SCHILDERSBEDRIJF

A. KROMHOUT, Haltestr. 24
Alle voorkomende Schilderwerken
Vloeibaar behang - Witwerken

BRANDSTOFFENHANDELAAR

Keesman's Schildersbedrijf
JAN STEENSTR. l,

-Aanneming van Schilder,Wit,- en IBehangwerk •'<.
Inzetten van ruiten.

voor nu en ilater
J. KEIVIP Koninginneweg H
Café „Neuf"

Opgericht in 1916
Het van ouds bekende
adres voor een gezellig zitje.

Billijke prijzen
Prima consumptie's
C. G. BLUIJS
Voor

ZANDVOORT

Haltestraat 25

Established in 1916
The oia well-known
address for a pretty
seat. -

Moderate prices
The best drinks
ZANDVOORT
" ,

MANUFACTUREN
WERKKLEDING

en

naar de van ouds bekende Firma

A. van der Veldt-Schuiten
«•

Lood- en Zmkwerkersbedrijf
W. G. van der Woide
Aanleggen-van Gas- en Waterleidingen
Sanitair-Inrichting
Uw adres vqor, opbouw, geen afbraak
Zeestraat 54,
Zandvoort

W. KONING
verhuisd van: Van Ostadestr. S
naar

Adres alléén: K R U I S S T R A A T 5
Beleefd aanbevelend,
P. M. Draijer v. d. Veldt

MARISSTRAAT l
-Uw adres voor transportwerk met
paard en wagen. Ook verhuizingen

Thans voor BRANDSTOFFEN naar C. BEEKHUIS
PAKVELDSTRAAT 20

ZANDVOORT

Tel. 2385

Tweede Blad

(VI)

van „De Nieuwe Zandvoortse Courant" PINKSTERDAGEN.
van Vrijdag 14 September 1945
GODSDIENST. OEFENINGEN
NED.
HERV V KHRK
Zondag 16 Sept. v.m. 9.30 u.: L. J. Bloemsma,
hulppredikant. ,
GEREF. KERK
(Julianaweg)
Zondag 16 Sept. v.m. 10 u.: Ds. van der Leek
\an Badhoevedorp.
-\
N.m. 4.30 u.: Dezelfde.
_NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur: Samenkomst in „Ons Huis",
Doipsplem. Sprekei: Joh. H. van Oostveen, evangelist te Alkmaar.
KERKLIJST^VAN DE PAROCHIE H. AGATHA
TE ZANDVOOJRiT
Zondag 16 Sept: H. H. Missen om .7.30 en 10 n.
Hoogmis; collecte' voor Bissch. Kweekschool voor
onderwijzers te Beverwijk; om 7 uur Maria'lof met
rozenhoedje.
Maandag 17 Sept.: H. Mis bij Eerw* Zusters,
plleen om 7 uur uitreiking v.d. H. Communie in
de Kerk.
Donderdag 20 Sept.: Om 7 uur Loi met rozenhocdfje.
i
Vrijdag 21 Sept.: Om 10 u. Veni-creator eti gezengen Huwelijks-Mis voor Bruidegom en Bruid.
Zaterdag 22 Sept.: Van 8-5 uur gelegenheid om'
te biechten.
Zondag 23 Sept.: H. H. Missen om 7.30 uur en
10 x uur Hoogmis. v

BI

GELIJKE STAMD

GEBOREN: Petronella, d v. G. Terol en J.T.A.
de Vos, Brederodestr. 70. *Boudewijn, zoon van
E. van Duivenboden en R. C. F. M. T. Groeneveld,
Koningstraat 65. Gerard Frans, zoon van J A.
Spanjaard en C. E. A. Lhttenbogaard, Haarlemmerstraat 2.
ONDERTROUWFJ: H. W. den Duijn en A H.
Huisma, Brederodestraat 19. G. H. Mathyssen en
Jannetje Koper, Brederodestraat 22. M. J. van
Leeuwen en M. J. Geesink, Brederodestraat 08.
A. E. J. Roos en H. Cordes, Ten Katestraat 4.
GEHUWD: H. Nieweg en M. C. Bol, Haltestraat
45. C. W. Paap en E. G. Paap, Koninginneweg 22.

Snikheet is het de morgen van de eerste Pinksterdag. We lopen in ons onderjurkje en spreken
over de twee in de strafcel. Op de afdeling is
het onrustig. Fi. M. heeft dienst ,en loopt met een
gezicht van zeven dagen onweer. Bij de jodenccl
smijt en scheldt ze en later is er feest boven. De
commandant komt er bij te'pas en er gaan weer
enige naar d* strafcel. Als het tijd van luchten is
komt het af. Vrijdag niet eruit, alle cellen straf,
twee dagen niet luchten. Stil kijken Pietje en ik
elkaar aan. We durven nog niet spreken met cel
13. Steeds warmer wordt, het. 's Middags doen
we heel stilletjes de strozak in een hoek en gaan
slapen. Dat kun je bij Fr. M. wel doen, die heeft
andere dingen aan haar hoofd dan te gluren of je
soms slaapt, 's Avondc komt Fr. V. en dan horen
we dat er tijdens luchtalarm, Leve het huis van
Oranje, geroepen was en daarom hebben we twee
dagen straf. De tweede dag laat in de middag
komt Mikky terug. Een hoopje ellende met rood
behuilde ogen. Als ze een beetje bedaard» is komen de verhalen. De strafcel is donker, maar
omdat zij zo van streek was en ze ook ziek is,
heeft de commandant 'het licht aangedaan. Mies
ligt ,in een bunker, dat is een ijzeren kooi in een
cel. Ze doet niet anders dan zingen en schoppen.
Ze wordt stijf gevloekt door de S.S. kerels. Er
is een jongen geslagen en die heeft de hele nacht
om z'n Moeder gegild. Een andere jongen zit al
zes weken in de strafcel, daar heeft ze mee gesproken. En z'n adres genoteerd. En warempel
daar komt het potlood weer voor de1 dag. 't Is
maar goed dat Mies nooit meer bij ons terugkeert,
anders was het beslist een vechtpartij geworden.
Ook heeft ze allerlei politieke nieuwtje^. Daarom
is hier zo'n p".. stemming en mogen we niet luchten. Er gaan berichten over een invasie enz.
't Gaat goed jongens, eerdaags worden we door
de Tommy's bevrijd. Hoe vaak heb ik aan deze
Pinksterdagen terug moeten denken, later toen ik
in Utrecht zat. Al onze fantasie lieten we de vriie
loop. Hoe zou orze beviijding wezen? We zagen

ons al bij drommen de poort uit gaan. Hoop, altijd
weer hoop, pomp je elkander in. Als er één dreigt
onder te gaan, van heimwee en beroerdigheid, sla
je aan het fantaseren. Als het dan lukt, dat je een
glimlach op zo'n afgetobd gezicht kiijgt, ris ze
weer sm'Kcüjk van een droge* boterham kluiven en
het negcrzweet opdrinken, dan heb je weer iets
bereikt. Zo zitten we da:i aan 't einde van d'
tweede Pinksterdag gedrieën op onze strozak en
zm;;en zelfs een liedje. Twee dagen heli ik m
dochter met gezien, ma ir morgen mogen \vcwo
luchten. En begint ei een niemve weck en n P'"V
verhoren. Misschien komen de kinderen dan vrij
en die arme Bep en die andere vrouwen en jen
gens. En Mikky en Pietje kletsen maar mee, na
tuurlijk, tante Suus, allemaal komen ze vrij. U za1
't zien. Er zo borduren we verder tot de slaap
ons overmant en ons meeneemt naar het dinmonland. Midden m de nacht krijgt Mikky hè'
haar zenuwen, tegen de morgen valt ze we: 1 i
slaap. Zachtjes dek ik haar toe 't Is frisje-, •wolden. Als de stumperd hier nog lang moet b' i ven, wordt ze beslist gek. Geen vlees heeft ze 01
haar botten. Vaak ben ik in de komende wek ,
boos op haar geweest, ze heeft het ons zo i i
moeilijk gemaakt. Elk ogenblik zat je in e,
debacle met haar. 't Is schande, dit kind h^
in een ziekenhuis thuis en goed verzorgd te w
den.
Toch gelukt het mij, haar rustiger en
hoorzamer te maken. Als een hondje volgt ze \ •
en ais ze niet eet wat ik klaar maak, spreek 'l
niet tegen haar. Zo krijg ik voog, elkaar, dat ,<
leert eten. Ik kan haar uren zo'ct houden, do"
haar te veitellcn van het strand en ons dorp. E
m gedachten dwalen we dan door de dumen <
horen we de zee ruisen. Als de muren eens sp r e
ken korfden, wat zouden die veel \ertellen. N
staan ze stom en sterk om ons heen. Aliean n
de stenen staan letters en krastekens. Teken^
van menselijke smart en hoop. Wie is degen
die de cel heeft uitgedacht? Wie en wat is de
mens, die over een medemens dit kan verantwoorden?
(Wordt vervolgd).

Voor* «il
ook te Zandvoort, naar de
(erkend gas en waterfitter)

in?-TH
111 U

i Dli

Burgemeester Sandbergstraat 11
H AARLEBV!
VOOR NIEUW- VERBOUW- EN
HERSTELLENGS W ERKERS ENZ.

Groot winkelbedrijf ie
Vraagt voor haar filialen
in Haarlem en omstreken
ïste en 2e bedienden

„THE JERRY
&
ledere avond

Nu de Sigaren en Sigaretten er
weer zijn is uw aangewezen adres:

ELeeri. verkoopsters
Br. onder letter P No. 19 Bureau v.d. blad

Timmerman - Aannemer
H. P A A P
KONINGINNEWEG 39

van 7 tot 11 uur (niet
op Zaterdag, Zondag en
Maandag)
Iedereen is weükorn l
Toegangsprijs f 2.—

Schildersbedrijf G, DE LEEUW
Aannemen van alle SCHILDERWERKEN
KONINGINNEWEG 5

OooooooooooooooooooooooooooO
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§ 30 September a.s. S
| hopen onze geliefde §
I Ouders
l

en

Verloofd:
/WILLY FORTGENS
en
BERT PAAP,
Solostraat 32, Haarlem.
Hobbemastr. 8, Z'voort.
17 September 1945.

d. KOMMER fg
§ll hunv." 65-jarige
echt- | „PATRIOTJES"
|
g
I
l
§
l
S

vereniging te her- l
denken.
|
Namens ons allen: I
C. BEEKHUIS. |
Zandvoort,
l
September 1945. jj
g

OOQOQOOOQOOOQOOOOOOOOOOOOOOO

H. W. DEN DUIJN
en
BETTY H. HUISMA
geven U namens wederzijdse ouders kennis van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben D. V. Donderdag
20 Sept. 12 u. Kerkelijke bevestiging 12.30 u.
door den WelEeerw.
Zeergel. Heer Dr. E. L.
Smelik (Pred. Ger. Kerk
N (in H.V.) te A-Wam-Z.),
in de Ger. Kerk, Julianaweg te Zandvoort.
Receptie na de trouwdienst 14—15.30 uur,
Brederodestr. 19, Zandvoort.
Amsterdam,
Amstelveensew. 202 II.
Zandvoort,
Brederodestr. 19.
DANKBETUIGING.
Voor de hartelijke bewijzen van deelneming
en hulp, die wij mochten
ondervinden, tijdens de
ziekte en overlijden van
onze lieve moeder
MINA v. d. PLAS
zeggen wij U allen hartelijk dank, in het bijzonder Dr. Fraassen,
Ds. Bloemsma en mevr.
Blaauboer.
Zandvoort, Sept. 1945.
Namens de familie:
A. FLIPSE.
\

Te koop gevraagd een
in goede staat zijnde
kinderstoel. Br. adres
bur. v. d. blad.
Jongeman uit Friesland
zoekt Net
Kosthuis,
liefst in arbeidersgezin.
Br. Meerhuizenstr. 20-11
A'dam (Z.).
2 paar kinderschoentjes
maat 24, ruilen tegen
één paar, maat 29. J. v.
d. Bos, Westerp.str. 21.
Ter ruiling aangeboden
twee paar zeer goede
jongensschoenen, maat
32 en 40 tegen één p.
jcngensschoenen m. 42.
Adres te vernemen bur.
van dit blad.
Ruilen: l p. bl. d. sp.
schoenen m. 40 )groot),
voor l p. damesschoen,
m. 39 of l pr. herensch.
m. 42. Breder.str. 98a.
Jongeman zoekt gelegenheid om tegen betaling warm middagmaal te kunnen gebruiken. Brieven P. de
Vries, Grote Krocht 15.

Op bon 621 zal in het algemeen 200 gram buiDistributie nieuws tenlandse
Cheddar-kaas worden geleverd.

OFFICIËLE BOEKENLIJST

Voor de komende 14 dagen, van 16 t.m
29 .September, zijn de volgende bonnen van
de noodkaart VI aangewezen:
ALLE NOODKAARTEN 6:
514
200 gram bloem
315
25J3 gram bloem
316
100 gram vermicelli
317
100 gram eipoeder
618,,619
200 gram suiker
320
100 gram kaas
321
200 gram kaas (Amerikaans)
622
150 gram zout
NOODKAARTEN 6 A, B en C:
A, B, C 673
t.m. 678
800 gram brood
A. B, C 680,
681
400 gram brood
A, B, C 682 500 gram peulvruchten
A, B, C 683 125 gram boter
A, B, C 684
t.m. 686
125 gram margarine
B 687
800 gram brood N
C 687
110 gram chocolade
NOODKAARTEN 6 D:
D 664
100 gram bananen
D 665, 666, 800 gram brood
D 667
250 gram rijst of -kindermeel
D 668
100 gram suiker
D 670
110 gram chocolade
D 671, 672 125 gram boter
D 673
125 gram margarine
D 674
l ei
INLEGVELLEN:
800 gram brood '
250 gram rijst of kindermeel

D 16
Aan komen lopen: een E 18
grote witte kat. Eigenaar kan zich in verbinding stellen met C. .G
50
Bluijs, Haltestr. 25.
Net meisje gevraagd,
van 8 tot 5 uur. Klein
gezin. Haarl.str. 76.
Ruilen: 2 pits gasstel,
2 <vismanden, l klein
hondenmandje,
voor
schoentjes, m. 37, eiken
tafeltje, electr. salonlamp of iets anders.
Oranjestraat 3 rood.

Zandv. Gemengd Koor

'

,TABAKSKAART:
2 rantsoenen tabaksartikelen
(geen import)

PETROLEUM: BON 637.
Met ingang van 17 September is bon 637 der
6e noodkaart aangewezen voor het kopen van
3 liter petroleum. Deze bon is geldig t.m. 20 Oct
In verband met de bevoorrading van de,handel
is het mogelijk, dat de petroleum niet overal onmiddellijk verkrijgbaar zal zijn. Yeorinleverinjj der
bonnen is evenwel niet geoorloofd.
GROENTE EN FRUIT.
Het centraal distributiekantoor maakt bekend,
dat het publiek in alle distiibutiekringen bon 638
der 6e noodkaart voor groente en "bon 639 der 6e
noodkaart voor fruit dient -in te leveren en wel
uiterlijk op Zaterdag 22 September. Men zal op
deze bonnen groente resp.. fruit kunnen betrekken
van 30 September tot en met 27 October. •>.

Luxe Brood-, en Banketbakkerij
Thans gevestigd
Beleefd aanbevelend: H. v. STAVEREN

Zandvöortse Jongens!

De jongens-clubs in Ons1 Huis beginnen weer. Maandag (të jongere- en
GELDIG van 16 tot 22 SEPTEMBER 1945: Donderdag de, oudere jongens. Zie
f stukje in dit 'blad.
623, D 675,
Julli komen toch ook?!
D 676
2 liter melk
B 688, C 688 l V2 liter melk
ZEGT''T VOORT n
624
'100 gram vlees
625, B 691
1 kg. aardappelen
A 690, B 690,
C 690
2 kg. aardappelen.

Bon D 698 is alsnog aangewezen voor het kopen
van l ei.

De bonnen A 687, A 688, A 691 en C-691 zullen
Hiermede berichten wij' de leden, dat de repctities in „Ons Huis", op Vrijdag weer zijn be- niet worden aangewezen en kunnen worden vernietigd.
gonnen. Aanvang 8 uur.
Op bonnen 620 zal 50 gram volvette of 40+ kaas
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
en
50 gram magere of 20+' kaas worden geleverd.
Namens het bestuur,
C. Schaap, secr.

Copy en advertenties voor „De Nieuwe
Zandvoortse Courant" kunnen tot uiterlijk Donderdags vóór 12 uur worden
aangenomen.
De Redactie.

De eieren op bon D 674 kunnen gekocht worden
bij een detailist, die eieren op rantsoenbonnen voor
zieken pleegt te verkopen. V o o r-inlevering van
deze bon is niet geoorloofd.
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag
14 September van des middags 12 uur af worden
gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor
melk en aardappelen, waarop eerst met ingang
van Maandag 17 September mag worden afgeleverd.
"
..,
Bij deelneming aan de maaltijden van de Centrale Keukens moet-jn aldaar de bonnen 624 voor
vlees, A 690, B 690 en C 690 voor aardappelen
worden ingeleverd.

voor .

bij
DIRK VAN DER WERFF
v. OSTADESTR. 22a
Levert Uw^ melkbonnen tijdig in!!
Ook prompte bezorging aan huis

Een vlotte bediening is NU noodzakelijk. - Wij zijn tot Uw dienst
Olie voorradig - Bandenreparafie

D. KONING - Kostverlorenstraat l

Bijvoegsel
van „De Nieuwe Zandvoortse Courant"
van Vrijdag .28 September 1945

DistrSbuf ienieuws

BONKAARTEN 511 D:
D 750, 751 800 gram brood
D 752
250 gram rijst of kindermeel
D 753
500 gram suiker
D 754, 755 125 gram boter
D 756
125 gram margarine

OFFICIËLE BQNNENLIJST

Voor de komende 14 dagen, van 30 Sept!
t.m. 13 Oct., zijn de volgende bonnen aangewezen:
ALLE BONKAARTEN 511:
730
200 gram bloem
731
250 gram gort
732
"
125 gram jam
733
200 gram kaas
734
200 gram zout
735
225 gram huishoudzeep
BONKAARTEN 511 A, B en C:
A, B, C 700
t.m. 705
800 gram brood
A. B, C 706,
707
400 gram brood
A, B, C 708 500 gram peulvruchten
A, B, C 709 400 gram suiker
A, B, C 710 125 gram boter
A, B, C 711,
125 gram margarine
712
A, B, C 713 100 gram vet
l doosje lucifers
A 750
800 gram brood
B 750

INLEGVELLEN:
800 gram brood
250 gram rijst of kindermeel

D 17
E 19
52

TABAKSKAART;
2 rantsoenen tabaksartikelen
(geen import)

GELDIG van
A 751
B 751, C 751
D 757, 758
740
714
741, B 752

30 SEPT. t.m. 6 OCTOBER:
2 liter melk
3 Va liter melk
3 liter melk
100 gram vlees
2 kg. aardappelen.
l kg. aardappelen

Op bon 733 zal 100 gr. volvette of 40+ kaas. en
100 gr. magere of 20+ kaas worden geleverd.
De jam op bon 732 zal, in verband met de bevoorrading van de handel, eerst in de loop der
veertiendaagse periode worden afgeleverd.
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag
28 September, van des middags 12 uur af, worden
gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor
melk en aardappelen, waarop eerst met ingang
van Maandag l October mag worden afgeleverd.

Vrijdag 28 September

No. 16

1e Jaargang

De Nieuwe

Zandvoortse
Tarieven voor geregeld
adverteren op aanvraag

NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOOKT

OPBOUW

REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28

BEKENDMAKING

Een dezer dagen is in werking getreden de
Dat is tegenwoordig een toverwoord. De hele „Verordening betreden strand en duinen in de
wereld praat er over. Ge kunt geen krant, geen provincie Noordholland".
periodiek, geen brochure opslaan of het woord
Art. l dezer verordening stelt o.m. strafbaar
„opbouw" glanst U van alle bladzijden tegen. Eén het zich bevinden op het strand, in de duinen
van onze dagbladen wijdt zelfs een prijsvraag aan of op de daaraan aansluitende onveiharde wegen
het uitvinden van de meest pakkende „opbouw- of paden, tenzij men zich bevindt op dat geieuze".
deelte van het strand en in die gedeelten der
Dit alles is niet te veranderen. De oorlogsjaren duinen of op de daaraan aansluitende onverharde
hebben zo ontzaglijk veel vernietigd. Daar moet wegen of paden ten aanzien waarvan de burgezóveel opgebouwd worden. Waarover zullen wij meester der betreffende gemeente, door een van
anders praten dan juist over opbouw?
zijnentwege aangebracht kenteken kenbaar heeft
Maar toch: Met praten alleen komen wij er gemaakt, dat zij voor het publiek toegankelijk zijn.
niet. Opbouw is daad!
In verband hiermede heeft de burgemeester
Ik weet het, juist die daad is zo moeilijk. van Zandvoort bepaald, dat het s t r a n d ( n i e t
Plannen maken, erover praten, dat gaat. Maar de reep) ter hoogte van het voormalige Casino tot
ze uitvoeren? Daar is zo veel dat de uitvoering aan de voormalige de Wittstraat, op eigen verbelemmert. Het gebrek aan materialen. Het vraag- antwoordelijkheid voor Het publiek toegankelijk
stuk van het transport. Het onzekere van de is van zonsopgang tot zonsondergang.
foestand. De vraag hoe onze economische en
Voorts heeft de burgemeester. het Vijver-wanfinantiële positie zal zijn op de wereldmarkt. De delpark ?onder dezelfde voorwaarden voor het
onzekerheid betreffende Indië.
publiek toegankelijk verklaard.
't Is allemaal waar.
Artikel 2 van genoemde verordening geeft den
En toch: Zou er ondanks dit alles niet gebouwd burgemeester de bevoegdheid ontheffing van het
kunnen worden, als wij eerst eens probeerden in artikel l gemelde verbod te verlenen ten beandere mensen te worden? Als wij eerst eens hoeve van hen, die voor het ruimen van mijnen
probeerden ons zelf op te bouwen, en anders? of andere gegronde redenen, ter beoordeling van
Een beetje minder eigenliefde en een beetje meer den burgemeester, zich op de niet-vrije duinen
naastenliefde. Een beetje minder bureaucratie' en of het niet vrije strand moeten begeven.
een beetje meer soepelheid, toch vriendelijkheid.
Aanvraagfurmulieren zijn in de agentenwacht
„Verbeter de wereld, maar begin bij je zelf", verkrijgbaar.
ligt daarin óók niet een aanwijzing voor de
In verband met de inwerkingtreding van de
„Opbouw"?
besproken verordening is de Zeeweg gesloten verDan hebben we ook niet over materiaalgebrek klaard.
te klagen. Daar zijn in ons zelf en in onze medeTen slotte zij nog vermeld, dat overtreding van
mensen nog enorme voorraden aanwezig van de aangehaalde verordening strafbaar is. Hechliefde, zorg, energie, durf en kracht. Allsen maar, tenis van ten hoogste l jaar of geldboete van ten
ze moeten tot ontwikkeling, tot ontplooing ge- | hoogste tweeduizend gulden kan worden opgebracht worden. In een geestelijke opbouw. En zó, legd.
'
geestelijk gebouwd, geestelijk sterk, zullen wij' Zandvoort, 24 September 1945.
slagen in de materiële wederopbouw van ons land.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Dit zij onze opbouw-leuze:
De Burgemeester. VAN ALPHEN.
Opbouw is daad, mijn daad! •
De Secretaris, W. BOSMAN.
Nef. 'R. Mind.

Nederlands geld
afgedragen aan de grens
Gerepatrieerden, die bij hun terugkeer uit Duitsland aan de grens het (destijds uit Nederland
medegenomen geld hebben moeten afgeven, kunnen, indien zij hieraan behoefte hebben, onder
overlegging van de bewijzen van uiivoer, zich
schriftelijk wenden tot de afdeling Geldwezen van
het Departement van Financiën, Kneuterdijk 22
te 's-Gravenhage, met een verzoek om een gedeelte te mogen terugontvangen. In deze'gevallen
dient men op de enveloppe te vermelden: „Grensguldens".
Over de kwestie der aan de grens ingeleverde
in Duitsland verdiende marken, zal binnenkort
door het Departement van Financiën een regeling
worden bekend gemaakt.

Uit 't Politie blad
Een minderjarig meisje i'it Amsterdam is aangehoudcn en ter beschikking van de ouders gesteld, daar zij na een echtelijke twist van het
ouderlijke huis was weggelopen en te Zandvoort
is aangehouden.
«
Twee timmerlieden,, resp. uit Amsterdam en
Zaandam, hebben aan de Kostverlorenstraat twee
glazen schuifdeuren' ontvreemd. Na proces verbaal
konden zij weer huiswaarts keren.
Een Duitse deserteur is te Zandvoort aangehouden, toen hij zich op het politiebureau als
vreemdeling kwam melden. Hij is ter beschikking
van de autoriteiten gesteld.

Losse nummers 10 cent

Het verkeer
Te Zandvoort verkeert men nog steeds in de
mening, dat er zonder licht gereden kan worden,
terwijl wij de bevolking er verder op attent maken, dat het verkeer in de richting Haarlem is
omgelegd via de van Haemstedeweg en de Tolweg naar de Zandvoortselaan. Men houde hier
rekening mede, daar op deze overtredingen streng
zal worden toegezien.

Gevonden
Gevonden is een olieverfschilderij, vermoedelijk
afkomstig van een verhuizing. Flet stelt voor een
copie van Venus en is atkomstig van den schilder
A. Roü:

Benoeming
Benoemd tot adjunct-commies ter secretarie
de heer P. Brune te Witmarsum.

Ned. Hervormd Kerkkoor
Zandvoort leeft op. Het verenigingsleven begint
zich alom te hersteller,. Op elk gebied kan men
dit constateren. Zo is het ook met ons kerkkoor.
Het is. zou ik kunnen zeggen, uit haar winterslaap ontwaakt en er is een stuwing onder
dirigent, bestuur en leden om ar iets van te maken
wat de moeite waard zal zijn. Niet alleen dat het
koor zal blijven medewerken bij de erediensten
des Zondags in de kerk, neen, wij willen ook
medewerken om in Zandvoort te brengen, datgene, waaraan reeds zo lang behoefte bestaat en
waarin nog nooit werd voorzien: het brengen van
goede kerk-concerten.
De mogelijkheden daarvoor zijn in ons dorp
legio. We bezitten een kerkgebouw, dat zich voor
dit doel als bij uitstek leent, een orgel met uitzonderlijke kwaliteiten, er is zeer veel belrmsstelling voor en wij mogen en wij zullen deze
kansen niet onbenut laten. Wat onze plannen betreft, durf ik te zeggen: „Er is nu, althans wat
Zandvoort aangaat, iets nieuws onder de zon".
We 'zullen ons eerste optreden naar buiten
aanvangen met een Kerst-concert op Zondag 23
December a.s., des avonds om acht uur in de Hervormde kerk. Werken zullen worden uitgevoerd
van Bach, '.Buxtehude, Bortnianski -e.a., terwijl
aan dit concert zal medewerken behalve een
orkestje, enkele fluit en hobo-solisten, de bekende
en gevierde tenor Han Ie Févre. Dit belooft dus
heel wat.
Onze dirigent, de heer Herman Dees is vol ijver,
de leden zijn enthousiast eu we zullen zeker
slagen.
Alleen nog dit. Indien er zangers of zangeressen
zijn, die er iets voor voelen, om aan de uitvoering
van onze plannen mede te werken, laat ze zich
nielden des Maandagsavonds om kwart voor
achten in „Ons Huis", waar wij repeteren.
Ons koor moet en kan nog groeien! Wij weten
dat er in Zandvoort nog velen zijn, die kunnen en
willen medewerken. Wij verwachten ze allen
gaarne!
N *mens het bestuur van het kerkkoor,
C. Kuyper, voorz.

VROUWEN IN DE CEL «vin
De Nieuwe.
Een nieuwe week is aangebroken. We hebben
geen vrolijke stemming.Mikky is nog versuft van de
narigheid in de strafcel. Pietje heeft bericht gehad, dat ze eten zusje heeft gekregen en nu snakt
ze naar huis. Haar vader is pas dood en nu is
moeder zo alleen met al haar zorg, snikt ze. En
ik heb de angst voor het komende verhoor. De
dag gaat tergend langzaam om. Dan, laat in de
middag horen we de lepels en kroezen rammelen,
weer een nieuwe.
Cel 15. Saar opent de deur en de nieuweling
treedt binnen. Een heel oud zieltje, haar hoedje
staat scheef en in haar hand heeft ze een handdoek en een washandje. Dit is haar enige bezit.
, Gaat U zitten, mevrouw en doe Uw mantel eerst
uit". Ik neem haar het hoedje af. Verwezen kijkt
ze even rond.
„Is dit nu een cel?", vraagt ze.
„Ja, mevrouw, dit is een cel en voorlopig Uw
nieuwe home". Dan ga ik ons voorstellen. „Tante
Suus, Mikky en Pietje".
„En ik ben geen mevrouw", zegt ze, „ik ben
juffrouw of zegt U maar Rie".
Dan zeggen we tante Rie. In vijf minuten heb
je er hier familie bij. De stakkerd is 71 jaar en
heeft de Pinksterdagen in een politiebureau in een
andere stad gezeten. Ze had een Joodse familie,
waar ze 30 jaar huishoudster was geweest, onderdak gegeven. Het ergste zit ze er over in, waar 't
kindje van ander half jaar gebleven is. Lang kunr.en \ve niet praten, de bel luidt, het is bedtijd. We
wijden tante Rie met alles in. Ze moet op de ton,
eer we dat voor elkaar hebben! 't Oude zieltje

schaamt zich zo. We maken zo goed mogelijk de
schillenbak in orde. Ik geef haar mijn overhemdblouse voor nachtjakje. Pietje rijgt de laarzen, zulke
leuke ouderwetse, van haar voeten los. Wel doen
alles, om het haar gemakkelijk te maken, 't Is
een heel klein vrouwtje met een muizönsnoetje.
Als ze ligt, bibbert er een traan over haar gerimpelde wang. Schande om zo een ziel in de cel te
stoppen!
..Nacht oudje", zeg ik teder en geef haar een
zoen. Twee uur geleden wist ik van haar bestaan
niets af en nu lijdt je mee met haar leed. Ze houdt
m'n hand vast en legt die tegen haar wang.
„Nu moet U voor mij op de stenen grond",
snikt ze.
„Hindert niet hoor", zeg ik zachtjes, „dat doe
ik voor U met alle liefde. En als er wat is, dan
roept U maar".
Dan kruip ik naast Pietje in de 'hoek op de
grond. Pietje huilt, Mikky slaapt al half. Met
Pietjes handje in de mijne bid ik m'n avondgebed.
Nu is tante Rie er weer bij gekomen. Eerst voor
de jongens, voor Toet, m'n celgenoten. Niemand
vergeet je op je eenzame stromatras. Tante Rie
kan niet slapen. Het is laat in de nacht, als ik haar
nog help in de donkere cel. Dan sla ik een mantel
om en ga naast haar bed zitten. We hebben wat
eau de cologne en dat sprenkel ik op haar zakdoek. Als er een manestraal de cel in schijnt, zie
ik het kleine muizensnoetje op het gore kussen
iiggen. Even later sluimert ze in.
„Onze Vader, die in de hemelen zijt, vergeef
ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze
schuldenaren!"
(Wordt vervolgd.)

HEROPENING

der Boek- en
Kantoorboekhandel
K E R K S T R A A T 2B
Uitgave „De Nieuwe Zandvoorts Courant"
MAANDAG 1 OGT. A.S.
BEHEERDER A. PAAP

Officiële mededelingen
Voetbalver. „Zandvoortmeeuwen"

Maandagavond j.l. hield onze vroegere osfenmeester, de N.V.B.-trainer, dhr. K. J. Kaufman
voor onze leden een causerie in „Ons Huis", over
„Techniek en tactiek bij het voetbalspel". D^
zeer leerzame uiteenzetting over dit oaderwerp
vond een aandachtig gehoor bij de aanwezigen.
We hopen, dat de spelers het gesprokene in de
praktijk in toepassing zullen brengen.
A.s. Zondag 3 bekerwedstrijden.
Voor de voorronde der N.V.B.-beker speelt a.s.
Zondag het eerste elftal uit tegen VI. Vogels. We
raden de spelers aan, de tegenpartij niet te onderschatten en van 't begin tot het einde alles op
alles te zetten. Vliegende Voge's speelt op het
terrein van de voetbalvereniging D..EK., BredeOfficiële mededelingen O.S.S.
rodeweg, bij het Prov. Ziekenhuis te Santpoort.
Hoevelen nog na deze?
„Oorspronkelijk zou het eerste thuis spelen
De kleuterles, welke oorspronkelijk gezamenlijk
Vrijdagmiddag 21 September j.l. waren enkele tegen Vliegende Vogels, maar dit is ter elfde ure
plaats vond op Maandag, wordt met ingang van
Maandag l October gesplitst. De meisjes-kleuters jongens aan 't spelen met een gevonden projectiel gewijzigd in een uit-wedstrijd).
De indeling van deze voorronde, wat de aftot 10 jaar komen nu op Maandag van 4.30-5.30 u. in de Pakveldstraat. Waar men het gevaarlijke
en de jongens-kleuters tot 10 jaar op Dinsdag ding vandaan had, valt niet met zekerheid te deling van Zandvoortmeeuwen betreft is als volgt:
zeggen. Uit een bunker, uit een leegstaande wo- Kinheim, E.H.S., Zandvoorfcm., Ripperda en VI.
van 4.30-5.30 bij elkaar.
ning?
Niemand weet het.
Vogels. Er wordt een halve competitie gespeeld en
De handbalwedstrijden tegen G.V.A.Z. uit AmZeker is, dat roekeloosheid en nieuwsgierig- degene die boven aan eindigt, wordt in de volsterdam hadden tot resultaat:
heid, wat er wel met het ding kon gebeuren, on- gende ronde geplaatst.
Dames: O.S.S.—G.V.A.Z. 8—1
danks herhaalde waarschuwingen, Wfeer hoogtij
Voor de reserve-elftallen, die in de N.V.B, speHeren: O.S.S.—G.V.A.Z. 8—4.
Zoals bekend, wordt op 12 Octcber a.s. onze vierden. Een der jongens, de 10 jarige P. V. n.l. len, zijn door de H.V.B, eveneens bekerwedstrijden
ledenvergadering gehouden in „Ons Huis". Be- stak een spijker in een zich in het projectiel be- georganiseerd. Zandvoortmeeuwen 2 is bij de
stuur, technische commissie en handbalelftalcom- vindende opening, waarna hij hiermede tegen een volgende elftallen ingedeeld: H.F.C. 2, H.B.C. 2
eri R.C.H. 2. Hier wordt eveneens een halve commissie worden o.m. gekozen, waarvoor candidaten muur sloeg. De gevolgen waren verschrikkelijk.
Het ding ontplofte en zijn rechterhand werd petitie gespeeld, met die verstande echter, dat de
bij het bestuur kunnen worden ingediend.
Houdt dus allen deze avond vrij, opdat alle bijna geheel afgerukt, terwijl diverse andere ern- twee best geplaatste elftallen in de volgende
stige verwondingen ontstonden.
ronde komen. Voor a.s. Zondag staat op het
leden aanwezig zijn.
Direct aanwezige hulp heeft helaas niet meer programma: R.C.H. 2-Zandvoortmeeuwen 2. AanInenting
mogen baten, het ventje overleed de volgende vang 10 uur. Dit wordt voor ons tweede een zware
uit-wedstrijd, maar een gelijk spel kan toch wel
Op Dinsdag 2 October a.s. te 4 uur n.m., zal iri morgen in de Mariastichting.
De 10 jarige G. P. werd licht gewond en kon, behaald worden.
het Consultatiebureau aan de Poststraat alhier,
Ook Zandvoortmeeuwen 4 komt in actie en
de gelegenheid zijn opengesteld tot kosteloze in- na in de Mariastichting verbonden te zijn, naar
huis terug keren.
enting tegen pokken.
wel uit tegen S.V.'34 om de Stads Editie-beker.
^Onze deernis gaat uit naar de zo zwaar ge- Deze wedstrijd wordt in het Heemst. Sportpark
troffen ouders. Moge toch deze wederom zo dure gespeeld om 10 uur.
les een aanleiding zijn voor onze Zatidvooitse
Tenslotte spelen thuis om 12 uur twee combijeugd, af te blijven van onbekende voorwerpen. natie-elftallen een onderlinge wedstrijd.
Indien jullie iets vindt of ziet, jongens, blijft eraf
J. K.
en waarschuwt de politie. En gij ouders, het kan
Textiel punten
niet genoeg gezegd worden: let op uw kinderen
en blijft ze waarschuwen voor de gevaren, die hen
Vanaï Maandag l October a.s. kunnen aanvraagbedreigen -,bi^ het oprapen van soms aantrek- formuüeren worden afgehaald aan het Distributiekelijke, maar in wezen gevaarlijke dingen.
kantoor en wel als volgt:
Maandag l Oct.
letter G en J.
K E R K S R A A T 29-31
Dinsdag 2 Oct.
letters A, D en O.
Gevonden voorwerpen
Woensdag 3 Oct. letters M en E.
Donderdag 4 Oct. letter P.
3 kolenbonnen, Kruisweg 22, 2 toegangskaarten
Oorlogsslachtoffers kunnen echter vannaï l t.m.
Monopole, Gr. Krocht 26; ged. kolenkaart, Brede- 5 October deze formulieren verkrijgen.
Wederom ontwikkelen, afdrukken,
i odestraat 86.
Men dient deze formulieren in te leveren bij
vergroten en het maken van pasfoto's
Ceintuur (bruin); Indische armband; Nationali- het Volksherstel, Grote Krocht 10, kamer 6, waarteitsbewijs v. auto; Zwart kinderschoentje (links), bij men voor elk lid van het gezin maximaal 4 met
politiebureau.
, •
name genoemde artikelen kan aanvragen.

HEROPENING
der N.V.
ANTH. BAKELS

op Maandag l October a*s*

GODSDIENST.OEFENINGEN
NED. HERV. KHRK
Zondag 30 Sept. v.m. 9.30 u.: L. J. Bloemsma,
hulppredikant.
.GEREF. KERK
(Julianaweg)
Zondag 30 Sept. v.m. 10 u.: Ds. J. H. Mulder,
em. pred. te Heemstede.
N.m. 4.30 uur: Ds. J. M. Mulder, em. pred. te
Heemstede.
i
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur: Samenkomst in „Ons Huis",
Dorpsplein. Spreker: J. W. van Zetjl.
KERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AGATHA
TE ZANDVOOJRT
Zondag 30 Sept.: H. H. Missen om 7.30 uur en
10 uur Hoogmis; om 12 uur voorbereiding Plechtige Geloofsbelijdenis; om 7 uur Maria-lof met
i ozenhoedje.
Donderdag 4 Oct.: Om 9 uur Plechtige jaargetijde voor Joannus Jacobus Ludovicus Antouicus Wijnne; van 6—8 uur gelegenheid om te
biechten.
Vrijdag 5 Oct.: Ie Vrijdag van de maand; om
7.30 uur gezongen H. Mis; om 7 uur Lof en
litanie ter ere van het goddelijk Hart.
Zaterdag 6 Oct: Ie Zaterdag van de maand; om
7 uur Maria-lof; van 4—9 uur gelegenheid om te
biechten.
Zondag 7 Oct: 40 uren-gebed; H. H. Missen om
7.30 uur en 10 uur Hoogmis.

B U N G E L IJ KE S T A M P

93
MONOPOLE
99
IEDERE ZATERDAG EN ZONDAG
D A N S E N van 7 tot 11 uur
Toegangsprijzen: Militairen f 1.— CSvieBen f 2.50

Zaterdag 13 October,
„OlfelS HO i S"

Amsterdamsevaart 28

Alle voorkomende Schilderwerken
Vloeibaar behang - Witwerken

Timmerman - Aannemer
H.
KONINGINNEWEG 39
DANKBETUIGING.
Voor de vele blijken
van belangstelling, ondervonden bij ons huwelijk, betuigen wij
U langs deze weg onze
hartelijke dank.
G. H. Mathijssen
J. Mathijssen—
Koper.
Brederodestraat 22.

Weggelopen een blauw
grijze kater. Tegen beloning terug te bezorgen Kostverl.straat 53.
Te koop gevraagd:
5 Citroen-wielen met
banden, een dynamo en
eventueel andere onderdelen. J. v. d. Linde,
Bloemend.weg 234,
Overveen.

Dame zoekt kamer met
pension, liefst gemeub.
Brieven: Mevr. VerBELONING!
meulen, Duinroosplantvcor wie mij mijn poes soen 15, Haarlem.
terug bezorgt. Grijs
met witte bef. Mevr. Gevraagd: Goed mooi
v. Zeijl, Regentessew. 3. fornuis in luil herenjas Ulster, z.g.a.n.
Gevr. wegens gezond- Kostverl.straat 33.
heidsredenen, zo spoedig mogelijk in onderGevraagd een net
huur: 3 ong. kamers m. dienstmeisje, bij iam.
keuken, door 3 volw. Kostverl.str. 70, hoek
personen. Huur pl.m. Julianaw. Inlichtingen.
/25.- p.m. Br. K 21 b.
bij Slegers, Grote
van dit blad.
Krocht 39.

„PATRIOTJES"

AANMELDING:
NA 7 U U R : GR. K R O C H T U

Houdt deze avond nu reeds vrij !
Inrichten, bijhouden en.controleren van
administraties
Uitbrengen van accountantsrapporten
Vermogensadministratie en verantwoording
Belastingzaken

heeft nog materiaal voorradig

M. M. J. WOLZAK
Accountant-Belastingconsulent
Lid van: Nat. Gen. van Accountants
Bond van Belastingconsulenten
HALTESTRAAT 52
ZAND VOORT

Café „Neuf"

GETROUWD: J. J. de Wit en M. M. Reijer, Opgericht in 1916
Helmersstraat 16.
Het van ouds bekende
adres voor een gezelSCHiLDERSBEDRUF
lig zitje.

A. KROMHOUT, Haltestn 24

voor ALLE AFDELINGEN kunnen geplaatst worden

's avonds 8 uur in

Brieven onder no. B 22 Bureau van dit blad

Haltestraat 25

Established in 1916
The old well-known
address for a pretty
seat.

C O N T R O L E U R BEDRIJFS GROEP
is tot l Ocfober gevesêSgdl
HAARLEMMERSTRAAT 30,
Billijke prijzen
Moderate prices
Prima consumptie's
The best drinks voor het oprichten van een Afdeling
C. G. BLUIJS
ZANDVOORT Zandvoort. Belangstellenden worden
verzocht in contact met hem te treden.
Hoera, Heren
De baard kan er af
De scheermesjes zijn er
Nu niet langer gewacht
voor nu en later
Drogisterij L BLAAUBOER
E SHI IR Koninginneweg 14
HALTESTRAAT 46
m^mimiaam^fE^maimsasamms^s^

Vertegenwoordiger van de Levensverzekering Maatschappij „Utrecht", verzorgt llw verzekeringen op elk gebied
Gratis inlichtingen omtrent verandering of verhoging van Uw bestaande polissen
Vraagt premie opgave
Evacuatie-adres ZONNEBLOEMSTRAAT 9, H A A R L E M

Maandag l October a.s. Openen de
l^nm

nmn. •*»*>,

'

het Garagebedrijf en de Reparatie-inrichtin
aan öe BREDERQDE&TRAAT 8-14
Verkoop van Benzine, Olie en Banden, Tevens ruime stalling

in Zandvoort laat men wassen
bij M EU LM A N
want
t' is MEULMAN de WASMAN
die H E L D E R WASSEN kan

W AS S E R l J

EULMAN
HAARLE
Amsterdamsevaart 28 - Telef. 12311

Wilt U a.s. voorjaar genieten van Hollands bloemenpracht
bestelt dan nu Uw Bloembollen
Hyacinthen voor tuin rood wit en blauw
per 10 stuks f 1.80 per 100 f 17.—
100 10.—
Tulpen voor tuin alle kleuren
„ 10 „ „ 1.10
100 „ 9.Narcissen verschillende soorten
„ 10 „ „ 1.—
100 „ 2.Crocussen voor tuin wit geel en blauw
Blauwe Druifjes
100 „ 2.Hollandse Iris wit geel en blauw
„ 10 „ „ 0.40
100 „ 4.Rode en witte tulpen voor de Kerstmis
„ 10 „ „ 1.20
Crocussen voor kamer
„ 10 „ „ 0.30
Pracht hyacinthen voor glazen, rood wit en blauw
3 voor f 1.—

L. SCHRAMA

FILIAAL:

Grote Kracht 14
Zandvoort
T E L E F . 2919

Bouw- en Aannemersbedrijf
Fa. DE GROOT & KALKERS,
belasten zich met herstelwerkzaamheden aan huizen; enz.

MEERSTRAAT 7, HILLEGOM
Tel. 584O, 56O5, Kengetal 252O

BELEEFD AANBEVELEND,

ZOMERLUST

TRAMSTRAAT 4 ZANDVOORT

„THE JERRY CAN"

^lllllllliaiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiinuiuiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii'lliiiiiii^

Christelijke Kleuterschool

m

BREDERODESTRAAT 15

ledere avond

l

DANSEN
van 7 tot 11 uur (niet
op Zaterdag, Zondag en
Maandag)

De school begint weer
op a.s. Maandag l October

ledereen is welkom l

Schildersbedrijf G, DE LEEUW

In °nze

MEERENKAPSALON

Aannemen van alle SCHILDERWERKEN
KONINGINNEWEG 5

Van Staveren's
Luxe Brood' en Banketbakkerij
Thans gevestigd
ZEESTRAAT 48
Beleefd aanbevelend:- H. v. STAVEREN
Centrale Verwarming
Oiiestook
N. J. T E E R L I N K
Firmant v.h. Ingenieurs Bureau Jan Kolk
Zandvoort, GROTE KROCHT 7, Tel. 2974
ROTTERDAM, Tel. 26520

AMSTERDAM

INGERICHT VOOR AUTOGEEN LASWERK

Toegangsprijs f 2. —

Geëvacueerden

die verzekerd zijn bij de Haarlemse
Brandverzekering, onder Agentschap van
Makelaar W. PAAP, worden verzocht
|
Uw adres is dus
i
hun polissen bij genoemde Makelaar te
willen bezorgen, met vermelding van
s Thans gevestigd Zeestr. 30s hun nieuwe adres.
Makelaar W. PAAP, Kostverlorenstr. l

| Maison Gerrits l
PIANOTECHNISCHE INRICHTING

L J. C. HOUILLIER
STEMMEN - REPAREREN
Boodschappen worden
aangenomen
bureau v d. blad, KERKSTRAAT 28

Kennis opent U de wereld!
En wij verschaffen U die kennis!

INTERNATIONAL SCHOOL
FILIAAL ZANDVOORT
(OUDSTE TALENSCHOOL VAN AMSTERDAM)

Nederlands, Spaans. Frans, Duits,
Engels e.a. talen. Steno, typen enz.
OOK VOOR VERTAALWERK

HALTESTRAAT 4

Voor

MANUFACTUREN en
WERKKLEDING
naar de van ouds bekende Firma

A. van der Veldt-Schuiten
Adres alléén: K R U I S S T R A A T 5
Beleefd aanbevelend,
P. M. Draijer v. d. Veldt

BOUWBEDRIJF
V. DE V R I E S
Burgemeester Sandbergstraat H
HAARLEM
VOOR NIEUW- VERBOUW- EN
HERSTELLINGSWERKEN ENZ.

Thans voor BRANDSTOFFEN naar C BEEKHUIS
PAKVELDSTRAAT 20

TeB. 2385

Vrijdag 5 October

No. 17

Ie Jaargang

e Nieuwe

Zandvoort
Tarieven voor geregeld
adverteren op aanvraag

NIEUWS- EN ADVERTENTSEBLAD VOOR
REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28

IN MEMORIAM LEENDERT KERKMAN
Van 't droef vergane schip, d' in storm
bezweken mast,
Draagt thans in 's Herenhuis een hem
gewijden last.
Zo worde wat op aard' in ramp en rauw
ons treft,
Een pijler die ons hart, 't Eeuwig
Godshuis heft.
C. C. P. Schwartz.

was hij terug geweest in zijn oude dorp. En dan
waren er zeker mensen geweest, die hem op deze
dag geëerd en verwend zouden hebben. Het heeft
echter niet z<a mogen zijn.
Misschien komt er in ons brein wel een plan,
om de stoffelijke resten van onze oude Keggie toch
nog op eervolle wijze in Zandvoortse bodem te
laten rusten.
In 1884 maakte Leendert Kerkman zijn eerste
tocht met wijlen Jan Broer en schipper Ome Jaap.
Zij redden de overlevenden van de „Paul Ernst".
In 1890, 19 October, strandde het Nederlandse
Barkschip „F. H. von Linderen" (kapt. Huibrigs),
bij paal 8 in de noord. Op deze tocht sloeg de
reddingsboot om, verdronk één der manschappen
en liep Keggie een ziekte op, waar hij zeer veel
last van had.^
Op 9 December 1895 verging de Noorse bark
„.Forsete" bij paal 67^68 ter hoogte Zuiderbad.
(Kapt. H. Christense).
1904, 16 Januari de Hollandse Gaffelschoener
,,De Schouwen II", bij het Noorderbad.
1905, 30 Januari, de „Alba", met een zware mist
vergaan.
Dit is een greep uit de grootste strandingen,
waarbij Leendert Kerkman atijd opgewekt en vol
vertrouwen op God, zijn leven waagde voor de
mensheid. En deze grote iield is eenzaam begraven
in Wolvega, in de smartelijke honger-winter
van 1945.
Nog meerdere oudjes zijn in deze droeve dagen
in - den vreemde gestorven en begraven. Zandvoorters, willen wij de handen in één slaan en
onze beursen openen, om helden en oudjes, zoals
Leendert Kerkman was, Veen laatste rustplaats te
geven onder de ruisende bomen van het Zandvoortse kerkhof?
En als U dit leest, vouw dan enkele minuten
Uw handen en gedenk deze stille held, Leendert
Kerkman, ofwel Opa Keggie!
Hij rustte in vrede, na zijn zorgzaam en opofferend bestaan.
Sijtjc Hennis—Dorreboom.
Augustus 1945.

In het oude kerk op het dorpsplein lees ik deze
woorden van grote betekenis. Tasten mijn handen
over de palen, die het kerkgebouw steunen, de
masten van het eens zo statig driemaster-schip
de „Alba", dat op 30 Januari 1905, een halve
eeuw geleden, gekraakt werd bij een stranding bij
paal 69 aan het Zandvoortse strand. Het was één
van de grote sensatie-strandingen, die Leendert
Kerkman, beter bekend onder de naam van
^ „Keggie", meemaakte. Er moest geloot worden
tussen de Zandvoorters en de Noordwijkers en
liet waren de Zandvoorters, die de moeilijke taak
hadden, deze redding te volbrengen. Twee dagen
waren onze koene mannen daar mee bezig. Maar
zij 'brachtten alle levende zielen veilig aan de wal.
Het was dominee G. Posthumus-Meyes, die van
de drie masten, steunpilaren in de oude dorpskerk liet maken. En als ik dit zo allemaal overdenk, zie ik de vele redders in het begin van deze
eeuw, plechtig hun verweerde hoofden ontbloten,
bij de onthulling van bovenstaande woorden. Maar
in het bijzonder zie ik heden oude Keggie, zoals
wij hem de laatste jaren voor de evacuatie in ons
dorp zagen lopen, zijn grote forse gestalte gebogen,
de dorre hand steunende op de oude wandelstok.
Het doorploegde bruine gelaat,\net de altijd tintelende grijze ogen. Oude Keggie! De trots van
Zandvoort is niet meer. Als straks de wóndermooie nieuwe 'boulevard klaar is, zullen zijn geestige opmerkingen niet meer vernomen worden.
De brede borst vol medailles zal hier niet meer
gezien worden.,
Vol heimwee naar zijn oude dorpje is 4 Febr.
JJ. op '80 jarige leeftijd te Wclvega in het RoomsKatholieke oude mannenhuis, één van Neerlands
helden eenzaam gestorven en begraven. Ver van
zijn kinderen, dié door koude en hongersnood niet
Wie?
naar Friesland ^konden, is Opa heengegaan. Hij
Wie
stuurde
in
de
Septemberdagen 1944 een
was bereid te sterven, alleen zou hij nog zo graag
anonieme
brief
naar
het
adres van „De Kleine
in de Zandvoortse duinen begraven .zijn. 4 AugusPatriot'', die toen gevestigd was in hit perceel
tus zou hij 81 jaar zijn geworden, dat zou een van den heer C. Knijper, Hiltestraat 2?
grote feestdag voor hem geworden zijn. want dan l Te berichten bureau van dit blad.

Losse nummers 10 cent

GELDZUSVEEilNG 1945
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat de uitbetaling van een bedrag
van ten hoogste ƒ 100.— op de geldkaart A of B, ,
alhier door het kantoor van inlevering (Postkantoor
of Twentse Bank) zal plaats vinden als volgt:
Maandag 8 October letters (geslachtsnaam):
A, B, C en D.
Dinsdag 9 October letters (geslachtsnaam):
E, F, G, H, I en J.
Woensdag 10 October letters (geslachtsnaam):
K en L.
Donderdag 11 October letters (geslachtsnaam):
M, N, O, P, O, R, S tot en met Sch.
Vrijdag 12 October letters (geslachtsnaam):
rest S, T, U en V.
Zaterdag 13 October letters (geslachtsnaam):
W, X, IJ en Z.
Zandvoort, 4 October 1945.
Burgemeester en Wethouders voornoemd.
De Burgemeester, VAN ALPHEN.
De Secretaris, W. M. B. BOSMAN.

Vrijzinnig Hervormden te Zandvoort
Naar wij vernemen is dezer dagen een Comité
van Vrijzinnig-Hervormden bijeengekomen, dat zich
ten doel stelt te komen tot het oprichcen van cvii
Vereniging van Vrijzinnig-Hervormden te Zandvooi i.
Poor dit Comité is Ds. A. van Biemen, Ned.
Herv. predikant te Haarlem, uitgenodigd een lezing
te houden over het onderwerp: „Wat betekent de
nieuwe koer.- in de Ned.. Herv. kerk?
Deze lezing zal plaats vinden in de grnte /aal
v v , Ons Huis", op Woensdag 10 October a.s., des
avonds 8 uur precies.
Het Comité hoopt, dat niet alleen recht- en vrijzinnigen, maar ook buiten-kerkelijken, deze lezing
zullen willen bijwonen.

Zaterdag 13 Oct. heropent
De Goedkope Amsterdammer
zijn zaak in RIJWIELEN, ELECTRA,
RADIO EN LUXE ARTIKELEN
en hoopt U spopdig weer van ouds
te kunnen bedienen
Tevens 1ste klas Reparatie-inrichting

Officiële mededelingen
Voetbalver. „Zandvoortmeeuwen"

WAT HET RODE KRUIS SINDS
NIEUWE BONNEN
DE BEVRIJDING DOET
Van 7 tot en met 13 October zijn de volgende
De resultaten van i.I. Zondag.
WIST U, dat het Informatie-bureau van bonnen aangewezen:
Zandvoortmeeuwen l heeft een 7—O overwin- het Nederlandse Rode Kruis helpl om tien3 liter melk.
rnng behaald in de uitwedstrijd tegen VI. Vogels, duizenden uit elkaar geraakte gezinnen weer D 760 en D 761
B 753 én C 753
3'/s liter melk.
om de voorronde der N.V.B.-beker. Er werd heel bijeen te brengen?
A 758
2 liter melk. goed gespeeld, maar dit werd mogelijk gemaakt
100 gram vlees.
/
door het zwakke spel der tegenpartij.
WIST U, dat het Nederlandse Rode Kruis 742
l kg. aardappelen.
Het tweede elftal, dat eveneens voor de beker hulp verleent bij de repatriëring van dui- 743 en B 754
2 kg. aardappelen. '
der reserve'-klasse speelde, heeft het uit tegen zenden zieke Nederlanders uit het buiten- 715
R.C.H. 2 niet kunnen bolwerken. Met 4—O werd land?
Bij de Centrale Keuken moeten vleesbon 742 en
er verloren. Toch speelden de reserves in het
aardappelbon 715 worden ingeleverd.
WIST U, dat het Nederlandse Rode'Kruis
veld niet slecht, maar de voorhoede kon geen
BISCUIT, BESCHUIT, GEBAK.
doelpunten maken tegen de hechte verdediging der talrijke noodziekenhuizen heeft opgericht
Op 26 Qctober zal worden aangewezen een bon
gasten.
en nog steeds opricht?
voor 125 gram biscuit, geldig van 28 October tot
Zandvoortmeeuwen 4 heeft het er beter afgeWIST U, dat 20 Welkfare-teams, 30 Me- en met 10 November.
bracht en won uit van S.V.'34 met 5—4. Deze
dical-teams en 60 Relief-teams van het Rode Op 9 November wordt één bon bekendgemaakt,
wedstrijd was voor de Stads Editie-beker.
Kruis
Hulpcorps terstond vanaf de bevrij- die van 11 tot en met 24 November recht geeft op
Over het algemeen is er een vooruitgang bij
onze elftallen te constateren en dit stemt hoopvol ding van de Westelijke Provinciën hulp het kopen van gebak, en één bon voor 70 gram
beschuit.
hebben geboden en nog steeds bieden?
voor de komende wedstrijden.
t
^ Onder gebak wordt verstaan koekjes, cake,
A.s. Zondag drie thuiswedstrijden.
WIST y, dat het Nederlandse Rode Kruis speculaas, stroopwafeltjes, poffertjes, Hollandse
Zandvoortmeeuwen l speelt a.s. Zondag thuis in vier weken tijds o.a. een mtllioen blikjes wafels en oliebollen. Voor de laatste drie artikelen
tegen Kinheim. Dit wordt de tweede wedstrijd melk, 500.000 blikjes sardines, een half moeten per -rantsoen ook nog ingeleverd worden
voor de N.V.B.-beker. Zoals ons elftal momenteel millioen doosjes kaas na de bevrijding in drie wisselbonnetjes voor vijf gram boter.
speelt, is het zeer wel mogelijk een overwinning de Westelijke provincies invoerde?
te behalen.
B U R G E L I J K E STAND
WIST U, dat er tot dusver voor sanaOok het itw(eede speelt haar tweede bekerwedstrijd en wel thuis tegen H.B.C. 2. Willen de toria, ziekenhuizen, tehuizen voor ouden ' GEHUWD: A. B. Stroijckens en J. M. Heiligers,
leserves nog een kans makeri voor de beker, dan van dagen, consulatie-bureaux voor T.B.C.- Zandvoortselaan.
dient er gewonnen te worden.
patiënten en voor andere noodlijdenden GEBOREN: Albertus, zoon van B. Fijrfia én
Ten slotte speelt- het vieide elftal op het sport- via Centiale en bedrijfskeukens door het P. Kraaijenoord. Poststraat 12.
park tegen H.B.C. 3 om de Stads Editie-beker.
Nederlandse Rode Kruis 2.100.000 k.g. voedHet programma luidt dus als volgt:
sel is verdeeld?
Zandvoortmeeuwen l—Kinheim 2 uur.
WIST U, dat door middel van de Rode
Zandvoortmeeuwen 2—H.B.C. 2 12 uur.
Kruis-actie „Zuid helpt, Noord" 90.COO pakZandvoortmeeuwen 4—H.B.C. 3 4 uur.
De stand der bekercompetitie, wat de afdeling ketten» zijn verzonden ?"
van Zandvoortmeeuwen betreft is als volgt:
WIST U, dat in het kader van de BloedMaandag 8 October - 8 uur
Kinheim
2 1 1 0 3 9—6 transfusiedienst van het Nederlandse RodeZandvoortmeeuwen
1 1 0 0 2 7—O Kruis thans bloed, afkomstig van donors
TONEELGROEP „COMEDIA"
Ripperda '
2 1 0 1 2 6—7
Dir. Cor Hermus
E.H.S.
1 0 1 0 1 5—5 uit het Zuiden, Oosten en iN'oorden van ons
Vliegende Vogels
2 0 0 2 0 3—12 land door de lucht naar de grote steden
in het westen des lands jvordt vervoerd?
We delen aan onze spelers mede, dat zij, die
zonder af te schrijven niet opkomen, niet opge- Geeft U op ais Lid v. h. Rode Kruis!

ONOPOLE

steld zullen worden voor de volgende wedstrijden,
vóórdat zij zich ter bestuurs- of elftalcommissievergadering hebben vervoegd, om zijn niet-opkomen te motiveren. Zoals bekend, worden deze vergaderingen des Maandagsavonds 8 uur gehouden
in café Bluijs, Haltestraat.
*
Door de achter ons liggende oorlogsomstandigheden. en vooral wegens de daaruit voortvloeiende
maatregelen van gedwongen evacuatie van het
grootste deel van onze inwoners, zijn wij helaas
het contact met vele van onze leden, in hoofdzaak
niet-spelers, verloren.
Bij de wederopbouw van onze vereniging is het
natuurlijk van het allergrootste belang, dat zoveel
mogelijk voetballiefhebbers ons als „lid" voortdurend steunen. Wij zouden het derhalve zeer op
prijs stellen, indien oud-leden, die door de bovenomschreven omstandigheden van onze ledenlijst
zijn verdwenen, zich opnieuw als lid zouden willen
aanmelden. Daarnaast spreekt het natuurlijk van
zelf, dat ook nieuwelingen, zowel actief als ondersteunend, van harte welkom zijn.
Meer dan ooit zijn wij thans op Uw aller steun
aangewezen. Opgave wordt gaarne ingewacht bij
de heren J. Maarsen, Zandv.laan 62 of J. Keur,
v. Ostadestraat 22.
J. K.

Voor al Uw Drukwerk

Textieipunten
Het aanvragen van vergunningen van textielpunten wordt stopgezet tot het begin van November wegens tekort aan voorraad bij de handel.
Aanvang November kunnen de gezinnen, wier
letters nog niet zijn aangekondigd, wedejr aanv ragen en dan direct aan het Distributiekantoor.
De bemiddeling van Volksherstel is, nu een en
ander vlotter begint te gaan, niet meer nodig. ' ,

Collecte ten bate der blinden
Op 15 en 16 October a.s. zal ten bate der
blinden een collecte worden gehouden, waarvoor
cofteetaaten nodig, zijn om voor dit mooie doel' de
gelden in te zamelen.
Zij worden gaarne ingewacht bij den heer
D. van Noort, Kleine Krocht 9.
Helpt allen mede, opdat ook deze collecte een
succes voor Zandvoort wordt.

CO M E Dl E
SPELEN
Blijspel in 3 *bedrijven van
Joh. W. Broedelet
-

MET MEDEWERKING VAN:
Mimi Boesnach, Cruys Voorbergh, Guus Oster
Regie en decor: Cruys Voorbergh

ENTREE: f 1.00 tot f 4.00 bel. inbegr.
Plaatsbespreking op de dag der
voorstelling van 10 tot 12 uur
Kaartverkoop uitsluitend aan de
cassa op de vastgestelde uren

KENNISGEVING
Hiermede berichten wij U/dat wij wederom telfonisch zijn
aangesloten onder nummer K 2500 - 1 1 0 6 7
CENTRALE VERWARMING, SANITAIR s EN ELECTRICITEIT
Fa. G. O O S T W A L D , ZIJLVEST 11 HAARLEM

GODSDIENST-OEFENINGEN

Zandv. Mond- en Accordeon Ver.
„Excelsior"

Secr. Koningstraat 79.
NED.
HERV. KHRK
Onze
eerste
repetitie mocht zich al in een flinke
Zondag 7 Oct. v.m. 9.30 uur: L. J. Bloemsma,
opkomst
verheugen.
Het bestuur doet zijn best ter
hulppredikant.
verkrijging van mondorgels Oud-leden, die niet
meer spelen, worden dringend verzocht hun instruGEREF. KERK
menten af te staan, welke, wanneer er weer nieuwe
(Julianaweg)
te koop zijn, zullen worden teruggegeven.
Zondag 7 Oct. v.m. 10 uur: Onbekend.
De repetitie is verzet naar Donderdag a.s. 7.45
N.m. 4.30' uui: Onbekend.
uur in „Ons Huis". Bij voldoende deelname zal
er weer een accordeonafdeling worden opgericht,
- NED. CHR~GEMEENSCHAPSBOND
waarvoor U zich op de repetitie-avond kan melden.
Dinsdagavond 8 uur: Samenkomst in „Ons Huis",
Dorpsplein. Spreker: J. W. van'Zeijl.
KERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AGATHA
TE ZANDVOOIRT
Zondag 7 Octqber: Feest van de Ailerh. Rozenkrans, tevens eerste dag v.h. Plechtig 40 uren gebed; H. H. Missen om 7.30 uur en 10 uur Plechtige
Hoogmis voor de parochie; collecte voor onze
Kerk; om 3 uur Plechtige Vespers met 'Rozenhoedje (lied 57); van 5-7 uur gelegenheid om te
biechten; om 7 uur Plechtige Lof met preek door
Eerw. Pater (lied 33).
Maandag 8 October: Tweede dag van het 40uren gebed; om 7.30 uur gezongen H. Mis; om
3 uur Rozenkrans-gebed; van 5-7 uur gelegenheid
cm te biechten; om 7 u. Lof met preek door Eerw.
Pater (lied 34).
Dinsdag 9 October: Derde dag van het 40-uren
gebed; om 7.30 aur gezongen H. Mis; om 3 uur
Rozenkrans-gebed; om 7 uur Plechtige Lof tot
sluiting met preek door Eerw. Pater, Processie en
^,Te Deum" (lied' 31). '
k
Woensdag 10, Donderdag 11 en Vrijdag 12 Oct.:
om 7 uur Rozenkrans-gebed.
Zaterdag 13 October: van 5 tot 8 uur gelegenheid
om te biechten; om 7 uur Maria Lof met rozenhredje "(lied 57). - - - - - Zondag 14 October: H. H. Missen om 7.30 uur en
10 uur Hoogmis.
O OOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOO O

0

o

l Op 19 October a.s. f
S hopen onze lieve |
1 ouders en groot- g
| ouders
°
o

o

lo Gerardus v. d. Mije
f
' o

DANKBETUIGING.
Het is ons een behoefte,
allen met wie wij in de
afgelopen jaren in „Ons
Huis", of als koster der
Herv. Kerk samemverkten of in aanraking kwamen, te danken voor
alle vriendschap en
goede samenwerking.
Niet in staat allen persoonlijk te bezoeken,
groeten wij U langs
deze- weg en wensen U
het allerbeste.
De Heer en Mevr.
Loerakker-de Vries.
Ringlaan 402,
Eerbeek.

en
l
l
S Arendje v.-d. Mije- |
f
v. d. Putten
|
o
o
g dedagteherdenken, °
| waarop zij voor 40 |
5 jaar in de echt l
g werden verbonden. §
§ Dat zij nog lang f
S gespaard
mogen |
g blijven, is de wens l
g van hun dankbare |,
| kinderen en klein- \
g kinderen.
. l
o
' o
g Zandvcort,
g
dagmeisje
f 3 October 1945.
I Beschaafd
f Koningstraat 56.
f gevraagd. Hulp voor
o
o
ruw werk aanw. Aanm.
O ooooooooooooooooooooooooooO
Mevr. Swildens, Kostverlorenstraat 102.
In besloten danschib
Te ruilen: Een paar zw. (beginners), kunnen nog
damesschoenen m. 371/» enige gehuwde paren
voor m. 40. Schrader, geplaatst worden. Inl.
A. Dorsman, WilleYnBilderdijkstr. 20.
straat 15, Zandvoort.
Te koop:
Klachten ,
Jonge hondjes.
over het niét ontvangen
Bastaard «•Spaniel, zes van „De Nieuwe Zandweken oud. Zandvoort- voortse Courant" af te
selaan 12.
geven aan orïs bureau.

ONOPOLE
Dinsdag 9 October - 8 uur
Amusements-On der neming VOKA
Directie: Kees Manders
Presenteert:

Naar aanleiding van het radio-bericht,
dat de distributie van gedistilleerd zou
worden hervat op Zaterdag, 6 Oct.,
delen de
ZANDVOORTSE SLIJTERS
in Gedistilleerd, enz.
mede, dat zij op dien datum nog
slechts ten dele bevoorraad waren
en dat zij het in het belang van hun
clientèle achten om met het verstrekken der rantsoenen gedistilleerd te
wachten tot
Maandag, 15 October a.s.
In iedere zaak zal worden bekend gemaakt op welke wijze de verkoop zal
worden geregeld, opdat onnodig wachten en file-vorming zal worden vermeden.
De Zandvoortse Slijters in Gedist.,

BONTE

PARADE

MEISJES

Met medewerking van:
THE BUSH RANGERS
Cowboy-Songs
HOTELRATTEN

voor ALLE AFDELINGEN kunnen geplaatst worden
bij WASSERIJ MEULMA^!.
AmsterdamsevaaH 28

Piet Groenendaal,

AANMELDING:

Populaire Humorist

Nel de Vriesj
Neerlands meest gevierde Cabaratiere
Prof. Alberdini, Bram ten
Haafte,
Frits Engels,
Tr.
Klaasen
ENTREE: f 1.00 tot f. 4.00 bel. inbegr.
Plaatsbespreking op de dag der
voorstelling van 10 tot 12 uur
Kaartverkoop uitsluitend aan de cassa
op de vastgestelde uren

Christelijke Kleuterschool
vraagt EEN HULP

NA 7 UUR: GR. KROCHT 14
Zr. L. BUIS, Gedipl. Kraamverpleging

Gevestigd te ZANDVOORT
Tijdelijk adres: HALTESTRAAT 14
Kan gedurende de maand Oct. begin Nov.
en na 5 Jan. 1946 KRAAMVERPLEG1NGEN
op zich nemen'

«J. C. H. POLL,
OUD-

RIJKS ACCOUNTAjNT

BELASTINGCONSULENT

Zich aanmelden op Brederodestraat 15 of
op Brederodestraat 19.

KOSTVERLORENSTRAAT 21, TEL. 2442

SCHILDERSBEDRIJF

HIIOSMOEDEÜS

P. FLIETSTRA
TEN KATESTRAAT 12
ZANDVOORT

De hoofden kunnen weer verzorgd worden. Het probate middel
„Hoof d rein" is weer aanwezig

Drogisterij L BLAAUBOER
HALTESTRAAT 46

JPATRIOTJËS"

C.

A r*
of\r\o
A.
(jiKUUb

Vertegenwoordiger van de Levensverzekering Maatschappij „Utrecht", verzorgt Uw verzekeringen op elk gebied
'Gratis inlichtingen omtrent verandering of verhoging van Uw bestaande polissen
Vraagt premie opgave
Evacuatie-adres ZONNEBLOEMSTRAAT 9, H A A R L E M

in Zandvoort laat men wassen
bij MEULMAN
want
't is MEULMAN'de WASMAN"
dïe H E L D E R W A S S E N kan

WASSERIJ

EULMAN
HAARLEM
Amsterdamsevaart 28 - Telef. 12311

FILIAAL:
Grote Krocht 14
Zandvoort
T E L E R 2919,

Wilt U a.s'. voorjaar genieten van Hollands bloemenpracht
bestelt dan nu Uw Bloembollen
per 10 stuks f 1.80 per 100 f 17.Hyacinthen voor tuin rood wit,en blauw
100 „ 10.—
Tulpen voor tuin alle.kleuren
„ 10
„ 1.10
100 „, g
Narcissen verschillende soorten „ 10
„1.100 „
Crocussen voor tuin wit geel en blauw
100 „ 2.'Blauwe Druif j es
100 „ 4
„ 0.40
Hollandse Iris wit geel en blauw
„ 10
„ 1.20
Rode en witte tulpen voor de Kerstmis
„ .10
,/0.30
' Crocussen voor kamer
« 1 0
Pracht hyacinthen voor glazen, rood wit en blauw
3 voor f 1.—

In °nze

MEEREN-

BELEEFD AANBEVELEND,

L. SCHRAMA TRAMISTRAAT 4 ZANDVOORT

ardt
Uw adres is dus

liaison Gerrits

Thans gevestigd Zeestr. 30
SCHILDERSBEDRIJF

A. KROMHOUT, Haltestr. 24
Alle voorkomende Schilderwerken
Vloeibaar behang - Witwerken

Assurantie en Administratiekantoor „Marca"
Hoofdkantoor: Bosboom Toussaintstraat 3O
Amsterdam. Telefoon 85909

Vraagt voor clientèle te koop
Huizen te Zandvoort of Omgevirïg
Verder belasten wij ons' gaarne met Uw
Administratie en Assurantie zaken
Kantoor: Brederodestr. 26 Zandvoort

TELEF. No. 2562 ' ZANDVOORT
gevestigd 1879
GLAS-ASSURANTIE
v Grote Krocht 19 en Hogeweg 61

Café „Neuf"
in 1916
Timmerman - Aannemer Opgericht

A, PAAP

H. PAAP
KONINGINNEWEG 39

Wed. H. PAAP EN ZOON.

LOOD- EN ZINKWERKERSBEDRIJF
Aanleg van Gas- en Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alle soorten oude metalen.
GROTE KROCHT 20,

SCHILDERSBEDRIJF
Fa. J. van den Bos & Zonen

Van Staveren's

ZANDVOORT

Voor

en
WERKKLEDING

Schildersbedrijf G, DE LEEUW
Aannemen van alle SCHILDERWERKEN

Het van ouds bekende
adres voor een gezellig zitje.
Billijke prijzen
Prima consumptie's
C. G. BLUIJS

Established in 1916
The old well-known
addressfor a pretty
seat.

Moderate prices
The best drinks
ZANDVOORT

Luxe Brood- en Banketbakkerij
Thans gevestigd
ZEESTRAAT 48

Centrale Verwarming
Oliestook
N. J. T E E R L I N K

Beleefd aanbevelend: H. v. STAVEREN

ROTTERDAM, Tel. 26520

Firmant v.h. Ingenieurs Bureau Jan Kolk
Zandvoorty GROTE KROCHT 7, Tel. 2974
AMSTERDAM

INGERICHT VOOR AUTOGEEN LASWERK

naar de van ouds bekende Firma

A. van der Veldt-Schuïten
Adres alléén: K R U I S S T R A A T 5
Beleefd aanbevelend,
P. M. Draijer v. d. Veldt

Haltestraat 25

99

MONOPOLE"
IEDERE ZATERDAG EN ZONDAG
DANSEN

van 7 tot U uur
l

Toegangsprijzen: Militairen f 1.—

Civielen f 2.50

KONINGINNEWEG 5

Thans voor BRANDSTOFFEN naar C BEEKHUIS
Tel. 2385

Tweede Blad
van „De Nieuwe Zandvoortse Courant"
van Vrijdag 5 October 1945
Her-oprichting S.D.A.P. afd. Zandvoort
Onder grote belangstelling had 28 September j.l.
n, gebouw „Ons Huis" een her-oprichtiiigsvergadeinig plaats der S.D.A.P.
Wethouder A. J. v. d. Moolen opende de.verg;idering en gaf na een kort welkomst- en heracnkingswoord gelegenheid aan den heer Evert
\ermeer voor het uitspreken van zijn rede over
L.Democratisch socialisme".
Op enthousiaste, heldere en goedvolle wijze ont\ikkelde spreker hierin de beginselen van het
artij-programma, om daarna nog duidelijk te maicn, dat in tegenstelling met het Nationaal Sociaisme, slechts Democratisch Socialisme ons zo
zwaar geteisterd mensdom kan brengen tct waar.chtige vrede en voorspoed.
De met grote geestdrift uitgesproken rede oogstte
een warme bijval.
In de hierna volgende huishoudelijke vergadering
verd een afdelingsbestuur samengesteld. De vol,-ende personen werden in dit bestuur gekozen:
Voorzitter: A. J. v. d. Moolen, wethouder te
landvoort; B. Polak, secretaris; H. Poots, penningneester; D. v. Dijk; A. Kerkman; P. Paap en
•levr. L. Horeman.
Wij zagen in de vergadering vele oude gezichten,
de ouden, die blekeu de Democratie trouw te zijn
;ehleven, o.a. merkten wij cp den heer J. Visser,
ie vroegere penningmeester der afdeling, die thans
eeds 32 jaar achtereen, dat is dus van de oprichmg af, een actief en werkzaam lid van de afdeling
&ndvoort der S.D.A.P. is geweest, doch thans,
i verband met zijn leeftijd, geen bestuursfunctie
.'.eer kan waarnemen.
Het doet goed, deze oude getrouwen onwankelmar in Juin' overtuiging te zien, het zijji de
ensen waarop wij kunnen bouwen en waarmede
ij kunnen opbouwen!

Grote Instuifavond in „Ons Huis"
De vraagtekens in de advertentie, die de vorige
eek in dit blad was opgenomen en waarin aan de
andvoortse jeugd werd aangeraden Zaterdag'ond 13 October vrij te houden, zullen ongetwijId aller aandacht hebben getrokken. Thans zijn
e in staat mede te delen, wat het programma op
e avond zal bieden. Naast 'n uitgebreid hawaiankest, community-singing, volksdans, voordracht,
nis en spel, zal aan het einde van de avond voor
et geestelijk gedeelte een plaats worden ingeimd.
Waar velen met het Instuifwerk, zoals dit zich
cdurende de evacuatiejaren heeft ontwikkeld, on*end zijn, worden alle jongeren boven 16 jaar,
artelijk uitgenodigd.
Deze avond wordt speciaal georganiseerd voor
c
n, die nog buiten het Hervormde jeugdwerk
aan.

VROUWEN \H DE CEL (vui)
Verhoor.

De volgende morgen al om 9 uur beginnen er
verhoren. In angstige spanning iuiteren we naar
het afroepen der nummers. Kwart over negen, cel
15. Saar gooit de deur open. /Roept mijn achternaam. „Snel, komt U, verhoor!"
M'n knieën knikken als ik* naast Saar de gangen
doorga. Aan de wacht nemen ze me over en een
wachtmeester brengt me naar een kamer beneden,
tien blonde jongeman in civiel zegt: „Goeden
morgen, neemt U plaats", en schuift eten stoel bij.
Hij snuffelt in wat paperassen en papieren, neemt
me zo terloops eens op. De zon schijnt naar binnen en het is erg warm. Hij veizoekt me de jalouzieën een eindje te laten zakken. Dan, als ik
daarmee klaar ben, begint hij te praten. Het is
zo heel anders, dan ik het mij had voorgesteld. Zo
heel anders, dan als de S.D. en de landwachtcrs
mij verhoorden. Geen dreigement of scheldwoord
komt er over zijn lippen. Hij tikt op de machine,
de dingen die hij nodig heeft. Als ik soms zwijg
op zijn vragen of onduidelijk antwoord, verbetert
hij mij rustig. Als hij oen poosje zwijgt en een sigalet rookt, denk ik bij mij zelf, we boffen met hem.
Mikky en Pietje hebben al zoveel griezel-verhalen
verteld en nu valt het best mee. Hij tikt nu een
piotocol en dat moet ik tekenen. Het ergste verhoor is geëindigd. Zelf brengt hij me terug tot de
vrouwenafdeling.
Als ik bij de meisjes en tante Rie alles vertel,
zegt Mikky: „Nou, U boft hoor. dat scheelt de
helft van de straf, zo een verhoorder". De volgende
dag wordt Bep van cel 13 verhoort en direct weet
ik alles door de verwarmingsbuis. „Ze zijn allemaal
verhoord", vertelt ze, wnt het hele stel zat in
Kleine hokjes in de gang en daar moest ze langs.
,.En ik heb Toet even gesproken, de groeten voor
je en moed houden".
We zijn het er allemaal over eens, dat na de
blaffende en scheldende S.D. dit een engel van
geduld is. Nog tweemaal kom ik die week voor
verhoor. Eén maal is hij een beetje kwaad. „U verzwijgt dingen en dat is niet goed". Een van de
jongens heeft wat los gelaten. Ik geef er nu een
draai aan en dat is heel volgbaar. Wij worden nu
samen verhoord en zo spreek ik een der hoofdgetuigen en nog even kunnen we elkander een bemoedigend knipoogje geven.
Ik hoor, dat het de jongens ook mee valt. Ze

hebben elkaar in 't kippenhokje of liever de kerkcellen gezien en af en toe stiekum wat kunnen
zeggen. Zo raak ik deze week aardig m'ii angst
kwijt. Het loopt goed en ik kan weer vrolijker zijn.
's Middags vertellen nvcr Zandvoort en 't Noorderbad. We zingen af en toe en maken grapjes,
zodat tante Rie zich soms slap lacht en zegt:
„Hoe is het mogelijk, dat je lachen kan in een cel".
„Mikky kan precies een aap nadoen en als tante
Rie soms verdrietig is, laat ik het aap je aan mijn
hand lopen.
Die week vinden we een stuk hout met luchten
en maken daar een kruishout van. Van een karton
kaft van een boek maken we een leesbord. Tante
Rie is medium en zo beginnen we seances te
houden. Bep van 13 kan een tafel laten schuiven en
nu houden we 's middags contact en hebben een
geweldige afleiding, door hiermede proeven te
riemen. Van Saar en Frau M. hebben we geen last,
want we zijn muisstil 's middags.
Op een ochtend komt de timmerman om ric deur
te repareren. Het is een leuk oud baasje en hij
doet er een veel te klein glaasje in, wat wij weer
uil kunnen peuteren. Als Mikky echter een keer
onvoorzichtig is, snapt Saar ons en het is weer bal.
Ze laat de glazenmaker komen om hec ruit te
maken en zet zelf het glaasje van 't oog met stopverf vast. Het gelukt ons om de „ouwe taaie",
zoals we den glazenmaker noemen, briefjes mee te
geven voor familie en we krijgen ook nog een
potloodjc van hem. Die zelfde week zit er ecu
brief van Toet onder de etenspan geplakt en kan
ik haar op de zelfde manier een briefje doen toekomen. Greet, het koffiemeisje van de gaiui doet
dat. Fijn Greet, menigeen heb j i j een grote en
goede dienst bewezen. Later is zij naar Berlijn gezonden. Of ze nog leeft, dat weten wij met. Toet
schrijft, dat ze een enige cel heeft, goed te eten
en vaak pudding krijgt. Later, als onze cel dat ook
vaak krijgt, weet ik, dat ook dat Greet haar werk
is. Inmiddels verstrijken de" dagen, we tellen al
aardig af naar de Rode Kruis dag. Tante Rie en
ik popelen ernaar, want dat is een geweldige scnsatie, als je dat de eerste keer meemaakt.
Wij horen, dat Mies nog steeds in de strafcel zit.
Eerst aan het einde van de week komt ze er uit.
Met luchten zien we haar met twee oude dames.
Verder hebben we nooit meer iets van haar vernemen.
(Wordt vervolgd).

Aangifte Oorlogspleegkinderen

Feestavond

Ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht,
dat ieder, die het toezicht heeft op of bij wien
inwoont een minderjarig oorlogspleegkind, verplicht is daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk
aangifte te doen bij de Commissie voor Oorlogspleegkinderen, Herengracht 410-412, postbus 401 te
Amsterdam, tel. 30981; deze schriftelijke aangifte
kan ook geschieden ter gemeente-secretarie, afd.
Bevolking.
Het is verboden oorlogspleegkinderen zonder
toestemming der commissie te verplaatsen.

Het ligt in de bedoeling van een Zandvoortse
Buurtvereniging, om op Vrijdag 16 November a.s.
iri het gebouw „Monopole", een feestavond te organiseren.
Houdt nu reeds deze avond vrij, daar er een
belangwekkend programma vertoond zal worden.

IS

THE JERRY

Gevonden voorwerpen
Diefstallen

3 viskaarten, afk. Apeldoorn; lipssleutel. Poliliebureau.
Rozenkrans met bruine kralen, Kanaalweg 33;
zilveren armband met steen, „Monopole"; parelsnoer (imitatie), Zandv.laan 238; broche, Haarlemmerstraat 36; zilveren broche, Zandv.laan 16.

'n de afgelopen week is enige malen aangifte ge'*ii van diefstal van wasgoed. Laat Uw was niet
!11
uen als het donker wordt, daar U hierdoor aandmg geeft.
Voort werden enkele konijnen ontvreemd. Het
rt aan vlees zal hier cle oorzaak wel van zijn,
Rijkspostspaarbank
!c'i men is gewaarschuwd.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het
Aan het postkantoor Zandvoort, werd gedurende
'beheerd achterlaten van goederen of voonver- d& maand September ingelegd ƒ 394441.47. Te rug:n
- welke na enige tijd meestal verdwenen zijn. betaald ƒ15895.97.

ledere avond

van 7 tot 11 uur (niet
op Zaterdag, Zondag en
Maandag)
Iedereen Is we'kom !
Toegangsprijs f 2.—
«WM^«tfstessa8!#sa»iaa^^

Nederlandse krijgsgevangenen in
Japanse kampen

HEROPEND de
Dames Kapsalon

LIJST A 2.
Het Nederlandse Rode Kruis ontving een voor de
capitulatie uit Tokio verzonden bericht, inhoudende
verschillende mededelingen omtrent de ondervolgende Nederlandse krijgsgevangenen in Japanse
kampen:
J. F. de Ia Combe, L. Coppen, A. Cupido, G. van
Daadselaar, J. van Davelaar, G. B. David, A.
Davidse, A. R. Davies, H. Deeker, W. A. Derksen,
L. Delcine, G. A. Deniels, N. W. Deuning, H. C.
Dibbets, A. P. O. van Dück, P. A. B. Dinkelaar,
K. C. Diepstra, F. J. Domsealar, H. J. Dominie,
F. van Don, M. Donkers, W. A. Donkers, P. Dorenbos, D. Douwes, J. Drenth, V. van Duyne, T. C.
Drysdale. T. T. Dykstra, B. W. M. Ecket, J. Eliren,
E. Engelman, W. Ernst, E. A. W. Euler, J. Ewers,
G. Faas, K. R. Felix, C. H. B. A. Fickel. A. E.
Fliers, F. G. Floris, I. G. Frank, H. Frensen, C. C.
Garot, L. R. Gagliardi, L. J. van Gelderen, J.A.H.
Gelsing, V, E. Gemser, L. J. Gerner, G. van
Gerwen, C. Gielink, K. Gill, I. A. C. R. Gillet,
E. A. E. Gissot, E. Gleseke, W. Goedhart, F. Gold\vaii. J. A. F. J. van de Goorbergh, W. Gootjes,
P. F. A. Gors, F. L. Gosseling, D. J. de Graaft,
R. G. van de G raaf f, F. II. Gramberg, E. G. Greidanus, M. Grevc, P. van Grieken, IR. Grobben,
E. H. de Groot, H. C. de Groot, W. de Groot,
R. V. E. Gugoor, L. Guldemond, R .Guldenaar,
P. Gunt'ier, C. van Haastert, P. Hamelink, R.
Kanenburg, J. Haidcrs, F. F. Kdims, P. M. Heijmans, M. van Helden, A. W. Hendrik, W. F. M.
Hennesen, L. J. J. G. Herpt, M. van der Hoef. A.
Hoekwater, W. J. Houthuysen, J. E. Hughan, A.B.
Jagei, L. M. Jansen, A. H. Jilesen, G. A. Jonkman,
C. K. M. Joscpli, L. Kemper. P. M. H. Kessels,
J. K. F. Kcuker. R. van der Klip, E. L. Koot, H. G.
Korderijak, J. C. Kortcman, L. F. Kors. W. van
Kriegenbergh, J. W. Londt, W. Louwe, W. H.
Margadant. E. Morgenland, F. D. Mouthaan, C. L.
Olthuis, H. J. van Ooij, M. K. G. Oosterbaan, A.
Oostering, C. J. van Osselen, M. Oudhoff. W. v.
Oyen, W. Paaum, M. C. Paan we, J. Palings, J.
Pangemanann, V. H. Passochier, F. M. Paulus, R.
Paulus, E. C. Pauwels, A. J. van Pelt, R. J. K.
Perdijk, J. Pfundt, M. H. Phiiippens, G. A. J.
Pieloor, F. E. Pietcrs, L. Pinchette. P. C. Piket.
D. 'Plat. G. H. van der Ploeg, F. H. Poelman, J.
Pont, G. F. Portier, J. A. P-mier. T. D. P. Portier.
M. A. C. Posno, J. Postema. H. Pctjewyd. H.
Priliwitz, W. Prins, R. Pronk. G. B. Pumpel. G. C.
Pupping, H. van Put. F. H. Rac-lt ven Odenbarnevelt, F. Rauwcrda. H. Remmert, J. P. Renaud,
R. F. C. Revius. A. C. Keyger, W. C. van Rheeden,
R. Richel, W. A. Rietzschel, A. W. G. Rijnders.
W. A. van Rijswijk, M. H Robben, L. Roet, A. J.
Prosen. R. H. Rosen. H. M. van Rcssum.. H. J.
Ruberi. A. H. Rudrlpli, B. Selsteijn. P. H. Tapper v
Zij, die inlichtingen kunnen verstrekken omtreut bovenstaande personen, gelieven zich te
wenden tot de Afdeling A van het Nederlandse
Rode Kruis, Gebouw „Petrolea", Benoordenhoutsswea; 7 te 's-Gravenhage, onder opgave van
?o volledig mogelijke gegevens, zoals naam, volledige voornamen, geboortedatum en -jaar, staml'oeknummer, rang enz., zomede de naam en het
adies der naaste familie.

W. A. D O N K E R S
HOGEWEG 72
ONDULATION, PERMANENT
EUGÈNE
Met of zonder Electriciteit

Officiële mededelingen O.S.S.
Nu onze vereniging weer volop aan de gang is,
willen wij ook aan de wens van vele ouderen voldoen, om weer te komen tot een senioren-heren- en
dames-afdeling.
Het ligt in de bedoeling hiermede te beginnen op
Maandag 15 October a.s. voor dames, van 9-10 uur
en voor heren op Dinsdag 16 October van 9-10 uur,
beide m het gymnastieklokaal van school D.
Indien men hiervoor iets voelt — en dat betwijfelen wij niet — wordt men verzocht, teneinde
een overzicht te krijgen'van de belangstelling, dit
even te melden aan het secretariaat, Tolweg 4. Is
dit te bezwaarlijk, dan kan men volstaan met op
bovengenoemde avonden aanwezig te zijn.
Wij brengen nog even in herinnering de ledenvergadering van 12 October a.s. in .,Ons Huis".
Candidaten voor de verschillende functies, kunnen
bij het bestuur worden gesteld.

Fa* J, Koper, Brederodestr* 37
Aannemer van alle voorkomende Wletselwerken

Klein en Groot
eten
van der

'S
brood

Voor ai Uw

Technisch Bureau, P, H, Terol

Loodgieterswerk

GROTE KROCHT 19

ook te Zandvoort, naar de
Fa, H. ËCË-EIJN,

GAS

ELECTRICITEIT
RADIO
VERWARMING
SANITAIR

(erkend gas en waterfitter)
Mastieke dakbedekkingen onder garantie

Aanleg, onderhoud, en reparatie door
Ie klas vakmensen

Nipiiwp
Kpphnlpiu ^9 - TP!
müiiïïu HüiypiGiii
ici,

Nog steeds uit voorraad leverbaar;
Gasslang en gaskraanljes
Philips en Osram gloeilampen
(van 7Vz tot 145 watt)
Zeeptuimelaars
Kachelhaakjes - Werk- en pannenboenders

Leverbaar op speciale vergunning:

ELK

voor
bij

Kachels en kolenfornuizen

DIRK VAN DER WERFF

Binnenkort leverbaar:

v. OSTADESTR. 22a
Levert Uw melkbonnen tijdig in!!
Ook prompte bezorging aan huis

Gascomforen - Radio's - Stofzuigers

ABONNEERT ü OP „DE NIEUWE ZANDVOORTSE-COURANT"
Onderstaand formulier invullen met blokletters s.v.p.
De ondergetekende

PIANOTECHNISCHE INRICHTING

L. J. C. HOUILLIER
STEMMEN - REPAREREN
Boodschappen worden aangenomen
bureau v d. blad, KERKSTRAAT 28

wonende (straat)

••

geeft zich op als abonné a 3.- fèr jaar op „De Nieuwe Zandvoortse-Courant"
Gaarne ingevuld terug te bezorgen Kerkstraat 28 of af te geven aan den bezorger.
Datum:

1945

Handtekening:-

Vrijdag 12 October

1e Jaargang

No. 18

e Nieuwe

Zandvoortse Courant
Tarieven voor geregeld
adverteren op aanvraag

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT

VROUWEN

REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28

DE CEL (ix)

\ .
| Zo vliegen de uren. We komen elkander nader.
Al vroeg is het roezig! in de gang. Het is van- We wisselen van gedachten. Altijd weer leerde
daag Woensdag, Rode Kruis-dag! Grote manden e. Iede>re middag op ons thee-uurtje bespreken
worden aangesleept. Pietje kreunt, „ik heb zo'n we iets. Tante (Rie vertelt van de Joodse familie,
honger". Dat kind eet ons de> oren van 't hoofd. «raar, zij de hele wereld mee doorreisde. We
De laatste dagen 'was ook het warm eten. slecht sitten met onze gedachten in Parijs, Tunis, Spanje,
en griezel je vaak van de vuiltjes die erin dob- [talie én Zwitserland. Mikky en Pietje, die nooit
beren. Ook onze magen jeuken een beetje. Je verder dan hun naaste omgeving zijn geweesi.
mist zo alles'. We gluren door de kiertjes en luis- langen aan onze lippen. Pietje heeft nooit vee'
teren aan de deur. En eindelijk, ja, 't feest gaat te vertellen. Mikky ging altijd nogal veel uit, maar
beginnen! De-celdeuren gaan wijd open. Ik zie krijgt nu andere ambitie's. Ik hoop, als ze eenmaal
een dame in uniform, mantelpak en een groot vrij is, dat ze die behoudt!
scort padvinders'hoed, met het rode kruis teken.
(Wordt vervolgd).
Mevrouw Overneem, de vrouw van een Haagse
dokter. Voor iedere gevangene heeft ze een stille
H 5 W D EK W E T
glimlach. De koffiemeisjes reiken de pakketten
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
uit. Twee grote zakken. As een schat houd je ze brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentein je'armen. Je lacht verdwaasd, je wuift, je doet secretarie--ter inzage ligt een verzoek met bij/uitgesproken zot, van blijde zenuwen. En als de lagen van de Standard Amerikaanse Petroleum
celdeur w<eer dicht gaat, begint het uitpakken van Compagnie N.V., gevestigd te 's Gravenhage, om
al die zaligheden. Roggebrood met boter en kaas, vergunning tot uitbreiden van een ondergrondse
wittebrood met spek en worst, koeken, honing, benzine bewaarplaats met aftapinrichting op het
jam, snoepjes, visjes, 't is of er geen einde' aan perceel — gelegen aan de Kostverlorenstraat l,
komt. We roepen allen door elkaar. De één alhier — kadastraal bekend in sectie B, no. 4046.
knabbelt op ,een stuk koek, de ander sabbelt een
Op Dinsdag 23 October a.s., des1 namiddags 3 u.,
snoepje. De Vanen rollen tante Rie over de ge- zal ten gemeentehuize gelegenheid bestaan om berimpelde wangetjes. Op dat moment voelde je zwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in
de grote tragedie, die dit leven in een benauwde te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe
cel is. Verstoken van alles, afhankelijk van nuk- te lichten.
ken en grillen.
\
Zowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebDaar zitten we nu op onze strozakken als ben, kunnen gedurende drie dagen, v"óór het bokleine kinderen, huilen en lachen met onze venvermelde tijdstip, ter secretarie der gemeente
pakketten. Vrouwen en mannen, die dit hebben kennis nemen van de ter zake ingekomen
ingepakt, nimmer zullen jullie kunnen beseffen, schrifturen.
wat je ons bracht in dat moment. Rode Kruis in
De aandacht van belanghebbenden wordt «r
Nederland! Nergens is het in de wereld volmaakt op gevestigd, dat niet tot beroep gerechtigd zijn
en dat zal het ook nooit worden.'Waar leven is, zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet
is strijd Er is over allerlei gemopperd ««ar wat,
bovenbepaalde dag voor het Gemeentebehet Rode Kruis deed en nog doet, is geweldig!-) stuur
_;_____ _.._
..__•;..,,
*„„•„:.„,„ hun
,,..„ i,„„„„,.
ö„
zijn verschenen
teneinde
bezwaren
In die" pakketten zat niet .alleen 'eten, in die mondeling toe te lichten.
pakketten zat veel meer. Zij waren met liefde- Zandvoort, 9 October 1945.
volle handen ingepakt en dat gaf. ons moed om
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
te strijden, om niet onder te gaan, maar op te zien
De Burgemeester. VAN ALPHEN.
naar dat-kleine stukje .hemel, dat wij konden beDe Secretaris, W. BOSMAN.
speuren', door de kieren van de matglazen celraampjes.
COLLECTE BLINDEN.
Die pakketten leerden ons, dat er met ons mede
Op
Maandag
15 en Dinsdag 16 October a.s. zal
geleefd werd, dat in de wereld mensen waren,
er een collecte gehouden worden ten bate der
die aan ons dachten en voor ons baden.
Rode Kruis, ik dank U voor het lichamelijk en blinden, waarvoor zich nog collectanten kunnen
geestelijk voedsel, dat U ons verschafte. En me'den bij den heer D. van Noort, KI. Krocht 9.
«Mevrouw Overheem, Uw glimlach was ons een Hclnt allen rnede, tot het welslagen van deze
baken in zee. God zegene U en -Uw trouwe collecte.
helpers!
BEROEPING.
We maakten de etensplankjes schoon en stal- Naar ons wordt medegedeeld, heeft de kerkeden de potjes en koeken er op uit. Verdeelden raad van de Ned. Hervormde kerk te Zandvoort
met overleg alles zó, dat we iedere dag wat had- toezegging van beroep gedaan aan Ds. J. J.
den. Als we gelucht waren, dronken we op onzs Koning te Hoogvliet, ter voorziening in de vacamanier koffie, zonder koffie. En 's m'ddags hiel- ture ontstaan door het vertrek van Ds. Tromp.
den we theeuurtje zonder thee. We waren allen
BENOEMING.
een groepje kleine kinderen, die. vader en moeBenoemd
tot
klerk
ter gemeentesecretarie de
dertje speelden. Wat we niet hadden, bracht onze
lieer H. Slagveld, alhier.
fantasie.
RODE KRUIS-DAG.

Losse nummers 10 cent

COMITÉ VRIJZINNIG HERVORMDEN.
De lezing van Ds. A. van Biemen uit Haarlem,
op Woensdag j.l. in „Ons Huis", was het bewijs,
dat Zandvoort niet slechts materieel herleeft, maar
ook geestelijk midden in de> Opbouw staat. De
polsslag van de tijd wordt ook in Zandvoort geloord.
Het streven in de boezem van de Ned. Herv.
cerk, de beklagenswaardige scheiding tussen
rechts en vrijzinnig te overbruggen, vond in Ds
van Biemen een waardig en vurig voorvechtet
wiens openhartige critiek alle klein-burgerlijke bezwaren wegvaagde.
De verdeeldheid in het kerkelijk leven moet
wijken voor een eenheid, die- gegrondvest is op de
gemeenschappelijke belijdenis van het Evangelie.
Dit sluit niet uit, dat de aanvaarding van hè*
Evangelie op de meest verschillende persoonlijke
opvattingen kan berusten.
Het was de vaste overtuiging van den spreker'
dat er op deze wijze in de Ned. Hervormde kerk
een eenheid zal kunnen ontstaan, die zich in een
veelheid van richtingen en opvattingen ontplooi'
De Heer Elffers, voorzitter van de Ned. Prn
testantenbond in Zandvoort, beoogde in deze bij
eenkomst, waarvan de betekenis door de aan
wezigheid van burgemeester van Alphen tot ui f
drukking kwam, tot practische resultaten te '-^
men. Om een „bevredigend gesprek" over ksrklijke, zaken met rechtszinnigen te kunnen voeren
achtte hij het noodzakelijk, dat de vrijzinnige ricli
ting zich als spreekbuis zou aanmelden, in esn
poging om rechtszinnig en' vrijzinnig tot sam^iwerking te brengen. Daarvoor zal nodig zijn de
oprichting van een vrijzinnige gemeenschap als
deel van de Ned. Hervormde kerk.
De aanwezigen werd aan het einde der avond
verzocht, een ter vergadering uitgedeeld briefi"
te willen invullen, waarop men eventuele wensen
in de richting als door beide sprekerSyuit?estippeld, kon kenbaar maken, opdat het bestuur na
kennisname hiervan een nieuwe bijeenkomst kon
•uitschrijven.
Een leerzame • en zeer belangwekkende avond,
die, behalve door burgemeester van Alphen, door
zeer vele belangstellenden uit rechts-, vrijzinnig
en ook niet-kerkelijke personen werd bijgewoond.
UITREIKING VAN NIEUWE BONKAARTEN.

De uitreiking van de nieuwe leder-, textiel-,
fruit-, groente- en viskaaiten is te Zandvoort,
Haltestraat 4, als volgt:
Donderdag 18 October A t.m. B.
Vrijdag 19 October C t.m. F.
Maandag 22 Octob&r'G t.m. I.
Dinsdag 23 October J t.m. L.
Woensdag 24 October M t.m. P.
Donderdag 25 October O t.m. T.
Vrijdag 26 October U t.m. Z.
Het kantoor is geopend van 9—12.30 en van
2—3 uur.
Medebrengen alleen de Nieuwe Stamkaart met
uitsluitend de laatst uitgegeven inlegvellen.

' OFFICIËLE MEDEDELINGEN VOETBALVER.
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Overwinning tegen Kinheim.
De eerste thuiswedstrijd na de bevrijding, welke
ons eerste elftal speelde_ tegen Kinueim, om de
voorronde der N.V.B.7beker, is in een 3—l overwinning geëindigd. 'Het Vertoonde spel, vooral
m de eerste helft, was_zeer bevredigend. Er werd
in een vlug tempo gespeeld, waai tegen de bezoekers aanvankelijk niet waren opgewassen. De
drie doelpunten waren zeer fraai en werden reeds
in de eerste helft gescoord.. Na de rust was Kinlieirn meer in de aanval, maar ze konden slechts
één doelpunt maken uit een strafschop, hoewel
ze enkele fraaie kansen hebben gehad om te
doelpunten.
De stand in de voorronde is nu als volgt:
- Zandvoortmeeuwen
2 2 0 0 4 10—1
Ripperda
3 2 0 1 4 12—9
Kinheim
3 1 1 1 3 10—9
E.H.S.
"
2 0 1 1 1 7—11
Vliegende Vogels
2 0 0 2 0 3—12
Zandv.meeuwen 2 speelde gelijk tegen H.B.C. 2.
Het eind-resultaat was hier 2—2, wat de verhouding goed weergeeft. Het spel van het tweede
was ever het algemeen te langzaam, vooral de
voorhoede was niet actief genoeg. Slechts in het
laatste kwartier, toen een 2—l achterstand moest
worden ingehaald, werd behoorlijk snel gespeeld.
De wedstrijd Zandv.m.4-H.B.C. 3 vond geen
doorgang, wegens het niet opkomen van H.B.C.,
ten gevolge van vervoersmoeilijkheden.
Het beker-programma voor a.s. Zondag.
Zandvoortmeeuwen l speelt uit tegen Ripperda
om 2 uur. Mocht ons elftal er in slagen deze wedstrijd te winnen, dan komen zij in de volgende
ronde der beker-competitie. Ripperda heeft echter
ook nog een kans en daarom belooft het een
zware wedstrijd te worden. Deze wedstrijd wordt
gespeeld aan de Schalkwijkerweg te Haarlem,
tegenover de nieuwe brug.
Het tweede elftal speelt uit tegen H.F.C. 2 om
10 uur, eveneens voor de beker. Bij een overwinning is er nog een kleine kans, o~m de volgende
ronde te bereiken.
Zandvoortmeeuwen 4 speelt voor de Stads Ed.
beker uit tegen R.C.H. 4. Aanvang 10 uur.
Op het sportpark in Plan Noord spelen om 10 u.
2 combinatie-elftallen een oefenwedstrijd.
*
Indien er leden zijn, die hun contributie wensen
te betalen met z.g. „giraal geld", dan kan dit gebeuren door overschrijving naar de Nederlandse
Handel-Maatschappij N.V., Amsterdam, ten gunste
]. Weber, penningm. „Zandvoortmeeuwen.
J. K.

WEDEROPBOUW
Snel en goed. Materiaal uit voorraad
Centrale verwarming - Loodgietersbedrijf , Sanitair - , Electriciteit
Fa. G. OOSTWALD, Zijlvest 11 HAARLEM Telef. 11067
FRITS HIRSCH OPERETTE IN „MONOPOLE".
Op Maandag 15 en Dinsdag 16 October a.s. voert
liet gezelschap van de Frits Kirsch Operette, de
bekende operette „Drie Meisjeshuis" (Drei Maderlliaus) uit. Een keur van artisten werkt hieraan
mede, izoals Dora Schrama, 'Dora Paulsen en
vele anderen.
Het belooft dan ook werkelijk een daverend
succes te worden en wij kunnen een ieder aanbevelen deze avonden bij te wonen.
OFFICIËLE MEDEDELINGEN O.S.S.
Nogmaals herhalen wij onze oproep voor
senioren(essen). Op Maandag 15 October a.s. van
9—10 uur worden de dames en Dinsdag 16 October a.s. van 9—10 uur de heren in het gymnastieklokaal van school D verwacht.
Dé geweldige vooruitgang van het ledenaantal
heeft het nodig gemaakt, dat wij naar een grotere
zaal moesten uitzien, waartoe wij geslaagd zijn
in de gymnastiekzaal van de ,,Wihelminaschool".
Met ingang van Maandag 15 Octobe>r a.s. vinden
alle lessen, behalve die van de senioren(essen)
daar plaats.
De uitbreiding van het voorturners(sters)corps
vormt nu een belangrijk punt van bespreking."
De handbalcompetitie zet Zondag 14 October
in met de wedstrijd: Rapiditas 3—O.S.S. 2 (dames)
om 4 uur in Haarlem. Vertrek der dames per fiets
om 2.30 uur van het Tramplein.

DE ZANDVOORTSE JEUGD-GEMEENSCHAP
HERREZEN!
Waar de J.G.-geest heerst, daar is ook het
„J.G.-wonder"! Van zichzelf -uit schaarde de J.G.
zich tot een jongerenkring, gedragen door enthousiasme en jeugdkracht. Dit hebben wij op ons
samenzijn, voor de eerste maal weer met onze
teruggekeerde J.G.-ers., beseft. Onze taak van opbouw aan en met elkander in 't groot verband
van de Vrijz. Christel. Jeugd in Nederland vindt
zijn verwezenlijking in onze samenkomsten.
Daarom: leest dit nadenkend en vraagt onzen
secretaris, Adriaan Weeda, Brederodestraat 66,
om nadere inlichtingen! Enkel de drang van je
zelf (en van niemand anders) drijft je naar de
J.G., waar die geest heerst, die .naar ziel en
lichaam ons jongeren, de volle en toekomende
waarde geeft. Woensdag 17 October, 7.30 uur in 't
gebouw aan de Brugstraat (wie kent het niet?)
zijn we weer bijeen. Je komt, hè? En je geeft je!

„TOB NIET-NIEUWS".

Hier volgt het eerste „Tob Niet Nieuws", waar
U allen zo lang naar uitgezien hebt. Wij zijn-er
in geslaagd, om onze* bekende en ook geliefde
club te kunnen her-oprichten, door medewerking
van den Burgemeester.
De besprekingen voor een localiteit zijn gaande,
dat door de grote vernielingen welke hier hebben
plaats gehad, uiteraard zeer moeilijk te vinder, is.
Onze plannen voor de toekomst zijn, om gecombineerde dans, kien, kaart, cabaret, biljart, tafeltennis en andere attractieavonden te organiseren.
Ook de sport zal bij ons een belangrijk aandeel
GEVONDEN VOORWERPEN.
hebben. Een en ander in dezelfde geest, zoals wij
Op bureau van politie: Broekriem, sokje (licht- dat reeds eerder gewend waren. We hebben daarbruin), lipssleutel, kinderbril.
bij_ natuurlijk ook Uw volle medewerking nodig.
Portemonaie met inh., Molenaarspi. 9, H'stede; Wij hopen onze clubavond over enige weken
jonge bok, Zeestraat 59; sportkotis, Oosterpark-te kunnen geven. Geeft U zich daarom tijdig op
straat 21; biljet van ƒ 1.—, Zandv.Iaan 234; V« 1. als lid, het is in Uw eigen belang, dit zo spoedig
maat, Kerkplein 7; rood kindertasje met inhoud, mogelijk te doen, daar wij aan een aanmeldingsr
Stationsstraat 20.
tijd gebonden zijn.
Over de contributie kunnen wij pas volgende
week ve/rdere 'mededeling geven. U kunt zich
Vooa* afl Uw
opgeven als lid bij H. Hildering, Kerkstraat 23.
Wij verwachten een grote toeloop van al onze
oude Tob Nieters en daarom hebben wij gemeend?
om rij-vorming te voorkomen, de volgende rege' ook te Zandvoort, naar de ling te stellen: De letters A t.m. Z kunnen zich
vanaf heden tot nadere- aankondiging opgeven bij
bovenstaand adres, de overige' letters het gehele
Fa. H. Sli-OüW,
jaar door. Ook voor inlichtingen kunt U zich al(erkend gas en waterfitter)
daar vervoegen.
''
Mastieke dakbedekkingen onder garantie U verveelt U niet bij Tob Niet.
Het bestuur,
H. Hildering, C. Schaap, J. Keuning.

Loodgieferswerk

ONOPOLE
Maandag 15 en Dinsdag 16
October .-8 uur
HOOFDSTAD OPERETTE
Directeur: MEIJER HAMEL
Artistieke leiding: Otto Aürich
Zakelijke leiding: Otto Durer

FRANS SCHUBERTS OPERETTE

Drie Meisjes Huis
(Drei Matierl H au s)
Hollandse bewerking door Rosey E. Pool
MET MEDEWERKING VAN:

Dora Schrama, Dora Paulsen,
- Paul Harden, Frits Steïner
van de Frits Hirsch Operette
Hetty Ruys, Bert Silvester, Peter van
Zon, Lou Zegwaard, Dolf Andrea,
Nini Leclair, Jan Kelly, Cecilia Buscher,
A. Driessen. Dirigent: Pim de la Fuente

ENTREE: f1.00 tot f4.00 bel. inbegr.
Plaatsbespreking op de dag der
voorstelling van 10 tot 12 uur
Kaartverkoop uitsluitend aan de
cassa op de vastgestelde uren

A. PAAP
Wed. H. PAAP EN ZOON.

LOOD- EN ZINKWERKERSBEDRIJF
Aanleg van Gas- en Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alle soorten oude metalen.
GROTE KROCHT 20, ZANDVOORT

AANVRAAG RIJWIELBANDEN.
BUSLICHTINGEN.
Er kunnen vanaf Maandag a.s. weer formulieren
Met ingang van 8 October is een derde busafgehaald worden voor banden, echter alleen die- lichting ingevoerd. De lichtingen van de brievenNED. HERV. KHRK
genen, die meer dan 5 km. van hun woonplaats bus ten postkantore zijn: 8, 14 en 17 uur, die der
Zondag 14 Oct. v.m. 9.30 uur: L. J. Bloemsma, werken en geen ander vervoermiddel kunnen be- bij-brievenbussen: 7, 13 en 16 uur. Des Zaterdags
hulppredikant.
nutten, komen hiervoor in aanmerking.
vervalt de laatste lichting.
Deze formulieren moeten Woensdag 17 October
' GEREF. KERK
VROUWELIJKE WERKKRACHTEN.
worden ingediend bij het Distributiekantoor, alhier.
(Julianaweg)
Stamkaart en werkgeversverklaring
moeten
De directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau
Zondag 14 Oct. v.m. 10 uur: Preeklezen.
worden overgelegd.
te Zandvoort deelt ons mede, dat voor het eerst
N.m. 4.30 uur: Ds. C. Moens uit Beverwijk.
sinds vele jaren, het aanbod van werksters de
BOKSWEDSTRIJDEN.
vraag overtreft.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND ,"
A.s. Vrijdag zal in „Monopole" een wedstrijd geMochten zich dus in Zandvoort en omgeving geDinsdagavond 8 u.: Samenkomst in „Ons Huis", organiseerd worden voor amateurboksers. Er zinnen voordoen waar gebrek is *aan vrouwelijke
Dorpsplein. Sprekers: de evangelisten Van Oost- zullen diverse goede wedstrijden op 't programma hulp, laat ze zich dan wenden tot genoemd bureau,
veen en Dammuller. ;
staan, zodat de liefhebbers van deze edele sport Haltestraat 4, dat U gaarne met raad en daad
zich op deze avond best zullen amuseren.
terzijde zal staan.
KERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AGATHA
TE ZANDVOOR.T
Zondag 14 October: H. H. Missen om 7.30 uur
en 10 uur Hoogmis; collecte voor onze kerk; om
12 uur voorbereiding Geloofsbelijdenis; om 7 uur
Lof ter ere v. H. Agatha met verering van hare
IEDERE ZATERDAG EN ZONDAG
iReliquie en rozenhoedje.
Van Maandag 15 tot en met Vrijdag 19 October:
iedere avond Rozenkransgebed.
D A N S E N van 7 tot 11 uur
Zaterdag 20 Oct.:xvan 5-8 uur'gelegenheid om te
Toegangsprijzen: ff 1.50
Militairen ff 1.—
biechten; om 7 uur Maria-lof met Rozenhoedje.
Zondag 21 October: H. H. Missen- om 7.30 uur
en 10 uur Hoogmis; die Zondag Missie-Zondag
met collecte voor de Missies.

GODSDIENST.OEFENINGEN

MONOPOLE"

B U R G E L U K E STAND
ONDERTROUWD: Evert van Duivenboden en
Neeltje Kools, Helmersstraat 3. P. A. d'Hont en
C. Vork, Brederodestraat 9.
DANKBETUIGING.
Langs deze .weg danken
wij U voor Uw belangstelling en hartelijkheid,
^ondervonden bij het
65-jarig huwelijksfeest
van onze ouders.
Fam. BEEKHUIS.

Gevr. zo spoedig mogel.
Een gemeubileerde zit-1
slaapkamer
m. stookgelegenheid v."
dame alleen. Br. Mej.
W. P. J. Rekke, Oude
Noord 53, Utrecht.

Heden ontvingen
wij het droeve bericht, dat door de
vele ontberingen in
een Japan's interneringskamp
bij
Bandôeng, aldaar
op 76 jarigen leeftijd is overleden
Mevr. Jansje van
der Stoel
weduwe van dhr.
Hendrik de Jong,
Uit aller haam:
H. DE JONG.
Oranjestraat 14.
Zandvoort,
7 October 1945..
Enige en algemene
kennisgeving.

badk. in A'dam-Z., Ie
étage, huur ƒ42.- p.m.,
voor vrij huisje in Zandvoort. Br. no. A 23, bur.
van dit blad.

Zaterdag 13 Oct. heropent

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GROTE KHOCHT 5-7

zijn zaak in RIJWIELEN, ELECTRA,
RADIO EN LUXE ARTIKELEN

en hoopt U spoedig weer van ouds
te
kunnen bedienerr
WONINGRUIL.
Aangebl: 6 kamers, l Tevens 1ste klas Reparatie-inrichting

Voor het maken van
tekeningen voor Bouwvergunningen:
,J. Keuning, v. Lennepweg 13, Zandvoort.
Woningruil A'dam-ïW.
Woning aangeb. bev. 3kam., keuken, badcel,
tuin en tuinhuis, ƒ34.p.m., te ruilen voor woning te Zandvoort.
Blankert, Griseldestraat
30 hs., A'dam-W.

Heer alleen wenst zich
aan te sluiten bij gezelschap om enkele avonden p. w. te Bridgen.
Uitvoeren van grond- Br. van Haemstedeweg
werk, brandhoutzagen, 38 zw.
enz: E.' van Duivenboden, v. Ostadestr. 21a.
Klachten
over het niet ontvangen
Beschaafd meisje gevr. van „De .Nieuwe Zandv. de dag. Mevr. Swil- voortse Courant" af te
dens, Kostverl.str. 64.
geven aan ons bureau.

„PATRIQTJES"

HEROPENING

Maandag 15 October 1945

HEROPENING
van de zaak

SLIJTERIJ GEDIST,
WIJNEN EN LIKEUREN

Stationsplein

BROK5V9EIER
gaat weer afleveren!

Wij -kunnen echter onze oude en nieuwe
klanten niet allen tegelijk helpen en wij hebben daarom de volgende regeling vastgesteld,
ten einde U zo goed mogelijk te bedienen:
Voor VASTE KLANTEN, die in ons kaartsysteem
zijn opgenomen, begint de verkoop van gedistilleerd op:
Maandag 15 Oct. de letters A, B, C, D, E, F en G.
Dinsdag 16 Oct. de letters H, I, J, K en L.
Woensdag 17 Oct. de letters M, N, O, P, O, R en S.
Donderd. 18 Oct. de letters T, U, V, W, X.IJlenZ.
NIEUWE KLANTEN worden DAARNA zoveel
mogelijk geholpen.
Verzoeke schone flessen mede te brengen.
De zaken zijn geopend:
ALLE WERKDAGEN van 9-12 en van 14-17 u.
DONDERDAGMIDDAG EN ZONDAG GESLOTEN.
Verjaardagen e.d. worden OP DATUM bediend.
Al zijn wij nog niet geheel bevoorraad,

BROKMEIER zorgt eok nu
* zo goed mogelijk voor U J

ZANDVOORT, HALTESTRAAT 50.
HEEMSTEDE; ZANDV.LAAN 167.

J. van.der Schinkel

ZOMERLUST

Kositverlorenstr, 34, Tel, 2856

„THE JERRY CAN"

BELEEFD AANBEVELEND

DAMES:
Laat, ons Uw k l e d i n g maken
en moderniseren
Inlichtingen: Dinsdag's van 1O-5 uur

C O SM A N, Koninginneweg 3 rd

ledere avond

DANSEN
van' 7 tot 11 uur (niet
op Zaterdag, Zondag en
Maandag)

ledereen rs welkom !
Toegangsprijs f 1. —

FILIAAL:
Grote Krocht 14
Zandvoort

in Zandvoort laat men wassen
bij MEULMAN

Amsterdamsevaart 28 - Telef. 12311

OPOL
Vrijdag 19 October - 8 uur

want
't is MEULMAN de WASMAN
die H E L D E R W A S S E N kan

TELE^F. 2919

i»*
Magaziln »Het Wonder* van Zandvoort

Swaluëstraat 9
GROTE SORTERINGPRENTEN BOEKEN
KLEUR BOEKEN
SCHRIFTEN
OPSCHRIJFBOEKJES
WINKELBOEKJES

Swaluëstraat 9
PARFUM, POEDER
NAGELLAK
BRILLANTINE
HALSSNOEREN
ARMBANDEN
BROCHE'S

Gaat U
iets
kopen

n
n
o
a
a
Cl
n
a
D

ENTREE: Ring Speciaal f 3.50
Ring
„ 2.75
Balcon Ring „ 2.75
Ie Rang
1.50
Plaatsbespreking vanaf Maandag 15
October en op de dag der voorstelling
van 10 tot 12 uur
Kaartverkoop uitsluitend aan dé cassa
op de vastgestelde uren
Organisatie-Promotor H, J. W. Ruhling
Binnenkort wórdt te Zandvoort opgericht een afdeling van de bekende
Boksschool Groothuis uit Amsterdam

SCHILDERSBEDRIJF
P. FLIETSTRA
TEN KATESTRAAT 12
ZANDVOORT

Van Staveren's
Luxe Brood' en Banketbakkerij

Dw adres voor brood, loei eo

Dan vlug naar: ,Het Wonder van Zandvoort"
gelopen
H Ö U T W E R K o.a.
DEKENS
KACHELZIJLTJES
KOLENZEVEN
OORDIJN ROEDEN
GORDIJN RINGEN
EN STEUNEN
PIANOTECHNISCHE

Dageiijks-

INRICHTING

L. J. C. HOUILL1ER

Voor
MANUFACTUREN en
WERKKLEDING
naar de van ouds bekende Firma
A. van der Veidf-Schuiien.
Adres alléén: K R U I S S T R A A T 5
Beleefd aanbevelend,
P. M. Draijer v. d. Veldt

Schildersbedrijf G, DE LEEUW
Aannemen van alle SCHILDERWERKEN
KONINGINNEWEG 5

^STEMMEN - REPAREREN
Boodschappen
worden
aangenomen
bureau v d. blad, KERKSTRAAT 28
PIJNLIJKE VOETEN?
Laat Uw voeten pijnloos verzorgen
door gedipl. voetverzorgsterj lid Ned.
Ver. v. Voetv. bij U aan huis.
Been en Voetmassage. Tevens gedipl. Manicure
M. VAN BORKUM, p.a. Mevr. van Caspel
KONINGINNEWEG 29
ZANDVOORT

Timmerman - Aannemer
H. P A A P

met onze veilige

KONINGINNEWEG 39

PERMANENT-WAVE

ZEESTRAAT 48
Beleefd aanbevelend: H. v. STAVEREN

BRÖODPLANKEN
MESSENBAKKEN
HANDDOEKEN REKJES
CLOSET PLANKJES

a
a
a
a
a
a
a
a
ao
a
n
a
a
aa

l

.

|

Uw adres is dus

| Maison Gerrits |

Centrale Verwarming
*
Oliestook
N. J . T E E R L I N K
1=.Thans gevestigd Zeestr. 30 J
Firmant v.h. Ingenieurs Bureau Jan Kolk
Zandvoort, GROTE KROCHT 7, Tel. 2974 ^IllllllifliiiiiiiiiiiiiiiiniiiJuiiuDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilIIII'^
ROTTERDAM, Tel. 26520
AMSTERDAM
WATERLEIDING
'INGERICHT VOOR AUTOGEEN LASWERK

Spoelen Buizennet

SCHILDERSBEDRIJF

A. KROMHOUT, Haltestr. 2*
Alle voorkomende Schilderwerken
Vloeibaar behang Witwerken

Het buizennet zal vanaf Dinsdag 16 Oct.
t.m. 19 Oct. worden 'gespoeld, waardoor
bruin water (d.i. ijzerhoudend water) kan
worden getapt. Dit watét is niet schadelijk
voor de gezondheid.

DE DIRECTEUR.

STOFFEN naar C. BEEKHUIS

Vrijdag 19 October

No. 19

1e Jaargang

De Nieuwe

Zandvoortse Courant
Tarieven voor geregeld
adverteren op aanvraag

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT

„ONDERLING HULPBETOON"
Deze voor Zandvoort zo bekende naam, welke
reeds 53 jaren met ere gedragen wordt door een
vereniging, welke het lijden van de Zandvoortse
burgerij ter hand neemt, zal binnenkort haar werk
weer hervatten.
Het voornaamste doel van genoemde vereniging
is, de bestrijding van de gevreesde t.b.c.
Doordat deze ziekte, door de jaren van honger
en ellende die achter ons liggen, schrikbarende vormen heeft aangenomen, is het als een plicht te
beschouwen,- als lid van deze vereniging toe te
treden en zodoende een helpende hand te bieden
bij het bestrijden van deze ziekte, in het belang
van ons dorp en van U zelf.
Er zal eerdaags een circulaire worden rondbe^
zorgd, waarbij U tevens een aanmeldingsformulier zult vindea ter opgave als lid. Laat dit aanmeldingsformulier bij honderdtallen terug bezorgd
worden bij één der op deze circulaire aangegeven
adressen, zodat deze vereniging snel en -vlug zal
'kunnen' werken om het leed, dat ook in onze badplaats nfet ontbreekt, te kunnen verzachten.
Onze leus is: „Alle inwoners van Zandvoon lid
van Onderling Hulpbetoon".
P.

PROPAGANDA-AVOND HERVORMDE
JEUGDRAAD.

Zaterdag j.l. hield de hervormde jeugdraad een
propaganda-avond in gebouw „Ons Huis". De zaal
was geheel gevuld. Er heerste een vrolijke1, opgewekte geest en het was een genoegen te constateren, hoe ook onder de Christelijke jeugd, een
streven merkbaar is, dat men daadwerkelijk wil
gaan medehelpen aan de heropbouw van onze
maatschappij, de heropbouw, ook op het gebied van
de jeugd in Zandvoort, waarvoor de Instuif zich
zozeer had ingespannen in de bezettingstijd, door
te zorgen, dat de onderlinge band ook in die tijd
niet verloren ging.
,
We hebben genoten van de volksdansen onder
leiding van mej. Laugeman, van het eerste optreden van het hernieuwde kerkkoor, van de vrolijke voordrachten en niet het minst van het declameren van „Kindersproke", door mej. St. ter Wolbeek.
Aan het Kampvuur zong de heer Kuyper enkele
door hem gemaakte liedjes over het jeugdverenigmgsleven in Zandvoort, waarmede hij een groot
succes oogstte. Vooral zijn liedje „Jeugd vooraan",
was typerend en raak van inhoud.
De avond, die onder leiding stond van den neer
Dam, werd besloten met een ernstig woord door
Ds. Bloemsma.
Wij kunnen de jeugdraad gelukwensen met het
plan, eens per maand zulk een avond te orgauiseren, het versterkt de band, geeft kleur en
fleur aan het verenigingsleven en zal zeker velen
van de nog niet aangesloten jeugdigen op de duur
tot zich trekken.

Losse nummers 10 cent

REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28
LEDENVERGADERING

R.K. MIDDENSTANDS-

VERENIGING „DE HANZE".

Maandag 15 October j.l. hield de R.K. Middenstands-Vereniging „De Hanze", alhier, haar eerste
ledenvergadering na de Duitse bezetting.
Na de opening door den voorzitter, wenste deze
allen hartelijk welkom, vooral den ZeerEerw. Heer
Pastoor, die als Geestelijk Adviseur op deze avond
aanwezig was. Het bestuurslid, de heer Thomas,
was wegens ziekte afwezig. Voor het overleden
bestuurslid, den heer L. J. Koomen, werd een
Onze Vader en Weesgegroet gebeden voor zijn
Zielerust, nadat de voorzitter de vergadering nog
eens het verleden schetste, wat deze als bestuurslid voor de vereniging had gedaan.
De voorzitter memoreerde in zeer korte trekken de vijf bange jaren die achter ons liggen. De
agenda bracht verder ter tafel Richtlijnen van
den Bisschop, welke door den ZeerEerw. Heer
Pastoor nog nader werden uiteengezet.
Met de finantiën der vereniging was het vooral
treurig gesteld, doch ook op dit punt werd met de
leden overeenstemming bereikt.
Verder werd besloten, om 22 Octoeber wederom
een vergadering te toeleggen!, waarop dan als
voornaamste punt der agenda zal voorkomen:
Nieuwe Bestuursverkiezing.
Na de rondvraag, die ditmaal zeer" kort was,
sloot de voorzitter, de heer Slegers, de zeer druk
bezochte vergadering met een Chr. Groet.

DE ZANDVOORTSE JEUGDGEMEENSCHAP.
Secr. A. Weeda, Brederodestraat 66,.
't Was goed op onze jongste bijeenkomst in
Brugstraat 15. De echte J. G. geest heerste in ons
midden. Ernst en vrolijkheid wisselden elkaar op
de juiste tijd af. Het typeert voor deze tweede
avond,, dat velen zich spontaan opgaven om daadwerkelijk aan onze programma's mee te werken.
Ze gaat 't goed mensen! Ongedwongen moet ie
jezelf aan de J. G. geven, zowel op practisch als
op geestelijk gebied, tot versteviging van de band
die ons tezamen bindt.
Wij willen echter meer jongeren onze J. G. geest
deelachtig doen worden. Maar wanneer je komt,
moet je wat geven en dat valt niet ieder even gemakkelijk, n.l. je moet jezelf geven, je hele persoonlijkheid, je kunnen. Indien je daartoe bereid
bent, kom dan bij'ons. Dan zullen wij samen elkaar
datgene ge.ven, waarnaar wij jongeren bewust of
onbewust zoeken. Moge de kampspreuk der V.C.
J.C. deze woorden bevestigen en je verduidelijken.
„Verbonden met allen die van goede wille zijn,
Gedragen door hoger kracht,
Geroepen tot vernieuwing van de wereld en
ons leven,
Willen wij God met al onze krachten dienen".
Het Bestuur.

Werk, dat het Rode Kruis
nog wacht
WIST U, dat het aantal noodziekenhuizen van
het Nederlandse Rode Kruis in het Westen des
lands nog steeds wordt uitgebreid?
WIST U, dat de Bloedtransfusiedienst van het
Nederlandse Rode Kruis een groot aandeel zal
hebben in de bloedvoorziening voor expeditionaire
macht?
WIST U, dat door middel van het Nederlandse
Rode Kruis auto's voor het locale ziekenvervoer
zullen worden ingeschakeld?
WIST U, dat de H.A.R.K. (Hulpactie Rode Kruis)
ook in het Westen des lands haar taak, wat betreft do distributie van kleding, meubilair enz. aan
oorlogsslachtoffers, ter hand zal nemen?
WIST U, dat het Nederlandse Rode Kruis nog
duizenden zieke Nederlandeis uit Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zweden «n Noorwegen zal
moeten repatrieren?
WIST U, dat op het Informatiebureau van het
Nederlandse Rode Kruis een paar honderd man
personeel nog maanden, ja, wellicht jaren, nodig
zullen hebben alvorens het contact tussen de
tienduizenden over de gehele wereld verspreide
Nederlandse burgers. en militairen met hunne
familieleden in Nederland hersteld zal zijn?
WIST U, dat ook de medewerking aan het
volksherstel van Indonesië mede tot de taak van
het Nederlandse Rode Kruis zal behoren?
WIST U, dat het Nederlandse Rode Kruis een
grote campagne heeft gestart, opdat het volk één
worde in de leniging der noden, hier en overzee?
BESEFT U, dat een krachtig Nederlands Rode
Kruis, gedragen door het gehele Nederlandse volk,
een der schoonste geschenken zal blijken voor de
naar (hulp en verlossing smachtende land- en
rijksgenoten in Indonesië?
Geeft U op als lid van het Ned. Rode Kruis!

OPBRENGST BLINDENCOLLECTE.

De blindencollecte, welke op 15 en 16 October
j.l. werd gehouden en welke, ondanks de slechts
5 collectanten, toch in alle opzichten geslaagd mag
heten, heeft een bedrag van ƒ461.20 opgebracht.
Voorwaar een mooi resultaat.
Langs deze weg betuigen wij de gevers onze
dank, in het bijzonder de collectanten, voor de
vele moeite, die zij zich hebben gegeven, om de
collecte toch te doen slagen.
Het uitvoerend comité.
GEVONDEN

VOORWERPEN.

Bureau van Politie: Zwart windjack; sleutel.
Zwarte hond, Koningstraat 20; kinderbril, Ten
Katestraat S; l sleutel cu ceintuur, Koninninneweg 5; Teddybeer (aandcklcer'). Kostved.sir. 110.

VERGADERING „O.S.S.".
Op 12 October j.l. hield „O.S.S." een ledenversadering in „Ons Huis", welke door zeer vele
leden werd bijgewoond.
In deze vergadering werd de moeilijke tijd, die
o&k deze vereniging heeft doorstaan, door den
•voorzitter nogmaals gereleveerd, terwijl tevens
de leden werden herdacht, die gedurende deze
jaren door de dood aan O.S.S. werden ontrukt.
De vereniging telt momenteel 331 leden, waaronder 90 dames, 39 heren, 84 meisjes, 48 jongens
en 70 meisjes- en jongenskleuters.
Het Bestuur en de Techn. Commissie heeft gemeend en bloc te mosten aftreden, om de leden
hun wensen op dit gebied kenbaar te laten maken.
Het nieuwe bestuur werd toen als volgt samengesteld :
J. H. B. Brink, voorzitter, S. v. d. Bos, secretaris, S. Rijbroek-v. Straaten, penningmeesteresse.
Leden: O. A. Brink,- J. v. d. Meer, M. Castien en
de Bas.
Techn. Commissie: Gymnastiek: D. v. Noort en
L. Locs-Slagtveld. Handbal: J. Keur en Hoogervorst. Athletiek: K. Mulder en A. v. d. Moolen.
Elke afdeling wordt gecompleteerd door den
lieer van Pagée.
De heren Brink werden voor het vele werk in
de afgelopen jaren verricht, tot ere-leden benoemd,
onder luid applaus der vergadering, terwijl mej.
S. van Koningsbruggen tot lid van verdienste werd
verheven.
De contributieregeling, alsmede het instellen van
een „club-orgaan", bleek vele bezwaren te ontmoeten, -zodat deze zaken eerst nog nader onder
de loupe worden genomen.
Tot slot werd besloten op 27 October een gezellige avond te houden in „Zomerlust" en in het
voorjaar es n uitvoering te geven.
De voorzitter sloot daarna met een woord van
dank,, de voor O.S.S. zo belangrijke vergadering.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN VOETBALVER.
„ZANDVOORTMEEUWEN"
3e overwinning voor de N.V.B.-beker.
Het is aan Zandvoortmeeuwen l gelukt om de
derde wedstrijd uit tegen Ripperda om de N.V.B.beker met 2-1 te winnen. Erg gemakkelijk ging dit
niet. Ripperda speelde zeer enthousiast en wist
vele kansen te scheppen, maar ze werden niet benut. Zandvoortmeeuwen speelde technisch wel beter, maar ze speelden toch beneden hun vorm in de
vorige wedstrijden. Het winnende doelpunt werd
pas in het laatste kwartier der wedstrijd ges.coord.
Ons eerste staat nu aan de kop met 6 punten uit
drie wedstrijden.
Het tweede elftal uitgeschakeld.
Doordat met 8-6 van H.F.C. 2 werd verloren,
hebben de geel-blauwe reserves zich niet kunnen
plaatsen voor de volgende ronde der beker. Met
de rust stond het tweede met 4-2 voor, maar na
een inzinking iri de achterhoede scoorde H.F.C, in
de tweede helft 6 doelpunten, waartegen Zandv.meeuwen slechts twee goals kon stellen.
Ook Zandvoortmeeuwen 4 verloor met 3-2 van
het sterke R.C.H. 4, om de Stads Editie-beker.'Het
vierde speelde over het algemeen heel behoorlijk.
Jammer was het, dat de scheidsrechter een buitenspel goal aan R.C.H, toekende, waardoor een verdiend gelijk spel verloren ging.

A.s. Zondag de laatste bekerwedstrijd.
Zandvoortmeeuwen l speelt a.s. Zondag haar
laatste bekerwedstrijd tegen E.H.S. thuis. Indien er
gewonnen wordt, dan is ons eerste ongeslagen in
de voorronde gebleven en komen dan in de volgende ronde voor de N.V.B.-beker. We verwachten
een spannende wedstrijd.
Zandvoortmeeuwen 4 kan zich nog plaatsen voor
verdere deelname der Stads Ed. beker, maar dan
dient er gewonnen te worden van H.B.C. 3. Deze
wedstrijd wordt thuis gespeeld en begint om 12 u.
Voor Zandvoortmeeuwen 2 is alsnog een vriendMONDACCORDEONVERENIGING „EXCELSIOR".
schappelijke
wedstrijd vastgesteld. Ze spelen
Secr. Koningstraat 79.
Nieuwe leden kunnen alleen worden aangenomen
indien zij in het bezit zijn van mondorgels, daar
de vereniging zich deze instrumenten momenteel
niet kan aanschaffen. De repetities worden voortaan 's Woensdags 8 uur in „Ons Huis" gehouden.
De actie tot werving van donateurs(trices) is een
succes geworden, terwijl zij zich, evenals nieuwe
leden (met instrument) nog kunnen melden bij
het bestuur of op de repetitie avonden.
De leden der accordeonvereniging ^krijgen zo
spoedig mogelijk bericht, wanneer de lessen weer
beginnen. Ook hiervoor kunnen nieuwe leden zich
melden (zij die in het bezit zijn van een accordeon),
in „Ons Huis".

Het volledig programma voor Zondag luidt:
Zandvoortm. l-E.H.S. 2 u. (N.V.B.-beker).
Zandvoortm. 2—Militair elftal 10 u. (vr.schapp.).
Zandvoortm. 4-H.B.C. 3 12 u. (St. Ed. beker).
R.C.H, 10-Zandvoortm. 5 12 u. (competitie).
Zaterdagmiddag:
-Zandvoortm. adsp. a-(R.C.H. adsp. b 3 uur.
Zandvoortm. adsp. b-R.C.H. adsp. c 4 uur.
(vriendschappelijk).
,
'
'
J. K.

C. A. GROOS
Vertegenwoordiger van de Levensverzekering Maatschappij „utrecht", verzorgt uw verzekeringen op elk gebied
Gratis inlichtingen omtrent verandering of verhoging van Uw bestaande polissen
Vraagt premie opgave
Evacuatie-adres ZONNEBLOEMSTRAAT 9,

Voor de eerstvolgende Veiling
kunnen nog nette meubelen, antiquiteiten en andere goederen worden ingebracht, desgewescht afgehaald
„DRIE MEISJESHUIS".
Op te geven aan onderstaande adressen
Maandagavond j.l. werd in gebouw „Monopole"
door het operettegezelschap „Hoofdstad Operette", Makelaar W. Paap, Kostverlorenstr. 1
de opvoering gegeven van bovengenoemde W. M. v. d, Mije,
Swaluëstaat 4
operette.
Door de prijzen, die nogal aan de hoge kant
zijn, was het theater slecht bezet en heeft slechts
een klein aantal toeschouwers kunnen genieten
van dit sublieme stuk. Het spel der medewerkenden kan stuk voor stuk af genoemd worden.
Zang, toneelspel en muziek werd door deze
artistcn op buitengewone wijze naar voren gebracht, zodat het publiek dat aanwezig was, zich
zag vergast door op liet eerste plan staande kunst.
Laten we hopen, dat dit gezelschap nog menigmaal te Zandvoort zal optreden, voor een volle
zaal, waarvan de prijzen zo zijn, dat er voor
iedere beurs een plaatsje te bemachtigen is.
P.

Zondagmorgen 10 uur tegen een in Zandvoort gelegerd militair elftal.
De competitie vangt aan.
Aan Zandvoortmeeuwen 5 valt de eer te beurt
de eerste competitiewedstrijd te spelen voor onze
vereniging en wel uit tegen R.C.H. 10 om 12 uur.
We hopen, dat het begin der competitie met een
overwinning ingezet zal worden en hiervoor kan
het 5e zorg dragen. We wekken de spelers op,
vooral op tijd aanwezig te zijn. Vertrokken wordt
per fiets vanaf Tramplein om 10.45 uur.
We doen nog een dringend beroep op onze spelers voor het volgende: Het is nu eenmaal noodzakelijk, dat bij ieder elftal reserves aanwezig
zijn. Laten de spelers, die als zodanig worden aangeschreven, vooral ïniet onnodig afschrijven of
weg blijven. De elftalcommissie zal zoveel mogelijk trachten, steeds andere reserves aan te
schrijven, zodat iedere speler zich enkele malen in
het komende seizoen als reserve ter beschikking
zal moeten stellen voor een elftal.
*
Onze vereniging beschikt momenteel over een
40 tal junior- en adspirant-leden. Er wordt iedere
Zaterdagmiddag flink getraind onder leiding van
den heer Feltkamp. Er zijn heel aardige spelers
onder deze jongeren. De bedoeling is, om met een
of twee elftallen voor de competitie in te schrijven.
A.s. Zaterdagmiddag spelen thuis twee onzer
jeugdelftallen tegen twee 'adspirantelftallen van
R.C.H.. Aanvang elftal a om 3 uur en elftal b om
4 uur.

Geld voor eerste hypotheek beschikbaar
Inrichten, bijhouden en controleren van
administraties
Uitbrengen van accountantsrapporten
Vermogensadministratie en verantwoording
Belastingzaken

m. m. j. WOLZAK

Accountant-Belastingconsulent
Lid van: Nat. Gen. van Accountants
Bond van Belastingconsulenten
HALTESTRAAT 52
ZANDVOORT

HAARLEM

i. en
Z. J. LEEN
Is verplaatst van Tramstraat 11 naar
VAN SPEYKSTRAAT4, ZANDVOORT
weer telefonisch te bereiken onder
nummer 22O7

Drogisterij L BLAAUBOER
HALTESTRAAT 46

TEL. 2392

Wij kunnen U van de muizenplaag af helpen
Ook kachelglans aanwezig
Parfumeriën, Chemicaliën

GODSDIENST.OEFENINGEN

D i s t r i b u t i e nieuws

BURGELIJKE STAND

OFFICIËLE BONNENLIJST
ONDERTROUWD: P. Hogen-Esch
NED. HERV. KHRK
Zwemmer. Koningstraat 31.
Zondag 21 Oct. v.m. 9.30 uur: L. J. Bloemsma, Voor de komende week, van 21 tot en
met 27 October 1945 zijn de volgende
hulppredikant.

bonnen aangewezen'.
ALLE BONKAARTEN 511:
744
250 gram gort of havermout
745
100 gram vermicelli
746
200 gram zout
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
747
100 gram cacaopoeder
748
125 gram jam
Dinsdagavond 8 u.: Samenkomst in-„Ons Huis",
749
100 gr. gedr. zuidvruchten
Dorpsplein. Spreker: J. W. van Zeijl.
GEREF. KERK
(Julianaweg)
Zondag 21 Oct. v.m. 10 uur: Onbekend.
N.m. 4.30 uur: Onbekend.

'KERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AGATHA
TE ZANDVOCXRT
Zondag 21 Oct: Missie-Zondag. H. H. Missen
om 7.30 uur en 10 uur Hoogmis; collecte voor de
Missies; om 12,uur voorbereiding Geloofsbelijdenis;
om 7 uur Maria-lof met Rozenhoedje.
Van Maandag 22 tot en met Vrijdag 26 Oct.
iedere avond Rozenkransgebed.
Donderdag 25 Oct.: om 7.30 uur gezongen Requiem voor de Zielen van de Zielenlijst.
Zaterdag 27 Oct.: van 5—8 uur gelegenheid om
te biechten; om 7 uur Maria-lof met iRozenhoedje.
Zondag 28 Oct: Hoogfeest van Christus-Koning;
H. H. Missen om 7.30 uur en 10 uur Hoogmis.

HEROPEND
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Ë. J. RIJBROEK
DA C O S T A P L E I N 1

BONKAARTEN 511 A, B en C:
A, B, C 727 250 gram peulvruchten
TABAKSKAART:
02
l rantsoen importsigaretten
A 774
B 774, C 774
D 774
A, B, C en
D 775
A, B, C en

2 liter melk
3 Va liter melk
6 liter melk

D~776

1 kg. aardappelen
2 kg. aardappelen
l .kg. aardappelen

A, B,C 777
B 778

Zr. L. BUIS, Gedipt. Kraamverpleging
GELDIG
Gevestigd te ZANDVOORT
781
Tijdelijk adres: HALTESTRAAT 14

Wij hopen U eerstdaags weer als
van ouds te kunnen bedienen

DANSSCHOOL

100 gram vlees

• MIMI EN MAX KOK •
DE SHOOL VOOR GOEDE STIJL
CLUBS VOOR:

Beginners - Gevorderden
Gehuwden en Scholieren

Inlichtingen en inschrijvingen bij
H. HILDERING, KERKSTRAAT 23
De Cursussen vangen begin Nov.
aan, en wel op
Maandag - Disdag en Woensdag avonden
Scholieren: Woensdag of Zaterdag-middag

VAN 17 OCT. T.M. 20 NOV. 1945:

3 liter petroleum

GELDIG TOT NADERE AANKONDIGING:
Kan gedurende de maand Oct. begin Nov.
25 gram leder (v. schoenenen na 5 Jan. 1946 KR AAM VERPLEGINGEN 736
reparatie)
op zich nemen

Melkinrichting Louis v, d* Mije
In de toeko,mst Uw aangewezen
adres voor Melk, Boter, Kaas en Eieren
Prima bediening
Goede waar
L. v. d. MIJE, VAN OSTADESTR. la

DANKBETUIGING.
Voor de .vaïe bewijzen
van medeleven, ondervonden bij het heengaan van mijn dierbaren
Man, onzen lieven Vader, Zoon, Broeder en
a.s. Zwager
Johan Hendrik
van der Waals,
betuigen wij langs deze
weg onze hartelijke
dank.
Uit aller naam:
B. D. v. d. WaalsMeyer,
Wilhelminaweg 11.

„PATRIOTJES'

Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag
19 October van des middags 12 uur gebruikt
worden, met uitzondering van de bonnen voor
melk en aardappelen, waarop eerst op Maandag
22 October geleverd mag worden.
Bij de fabricatie van het cacaopoeder, dat deze
week beschikbaar is gesteld, zijn moeilijkheden gerezen, waardoor de productie aanzienlijk is vertraagd. Het cacaopoeder zal hierdoor over het algemeen nog niet direct verkrijgbaar zijn. Toch is
bon 747 reeds aangewezen, zodat het publiek de
cacao kan kopen, zodra de winkeliers haar ontvangen. In afwijking van hetgeen in de bonnenlijst
is vermeld, blijft bon 747 tot en met 10 November
geldig.

HEROPENING
De van Ouds bekende

Zandvoortse

Te koop gevraagd:
Klachten
over het niet ontvangen ENIGE HUISJES te
van „De Nieuwe Zand- Zandvoort, beschadigd
voortse Courant" af te geen bezwaar. Br. K 24
geven aan ons bureau. bur. v. d. blad.

Heropend: Bloemenmagazijn
„HET GOEDKOPE BLOEMENHUIS"
Levering van alle voorkomende
- :- B L O E M W E R K E N
-:

A. v. d. Meij, Haltestraat 65

Vleeshouwerij

van J. BAKKER en Zn
hoopt na een gedwongen sluiting van 3
jaar met ingang van 25 October a.s haar
Clientèle wederom met haar

Ie Kwaliteit Vlees- Worst en Vleeswaren
te rnogen bedienen
Zich beleefd aanbevelend

Aangeboden:
AANVRAAG BONNEN VOOR SCHOENEN
Ongeineubileerde étage
EN RIJWIELBANDEN.
op eerste stand. Suite
met vrije keuken. Br.
Beroeps-, werkschoenen en schoenen voor kinA 26, bur. v. d. blad.
deren t.m. 15 jaar, kunnen elke Woensdag worden
aangevraagd aan het Distributiekantoor, HalteGevraagd:
straat, tussen 9 en 12 uur, mits na l April 1945
Flinke nette werkster geen bon voor schoenen werd verstrekt.
m klein gezin voor
Eveneens kimnen op deze dag bandenbonnen
Vrijdag, m. middagkost. worden aangevraagd voor bepaalde categoriën.
Mevr. Donker, Zandv.laan 54.
Ruilen:
l paar d. schoenen, m.
38 voor m. 39. Fijma,
Poststraat 12.

en A,

Bakker en Zn„ Kleine Krocht l
ZOMERLUSÏ
9>

THE JERRY CAN"

ZATERDAGAVOND

DANSEN
van 7 tot 11 uur
ledereen ts welkom !
Toegangsprijs f 1.—

Voor Gloeilampen bij
Wilt U a.s. voorjaar genieten van Hollands bloemenpracht
bestelt dan nu Uw Bloembollen
Hyacinthen voor tuin°rood wit en blauw
per 10 stuks f 1.80 per 100 f 17.Tulpen voor tuin alle kleuren
„ 10
1.10
100 10.—
g
Narcissen verschillende soorten
„ 10
100
1.
Crocussen voor tuin wit geel en blauw
100
Blauwe Druifjes
2.'100
Hollandse Iris wit geel en blauw
„ 10
„ 0.40
100
Rode en witte tulpen voor de Kerstmis
„ 10
„ 1.20
Crocussen voor kamer
„ 10
„ 0.30
Pracht hyacinthen voor glazen, rood wit en blauw
3 voor f 1.—
BELEEFD AANBEVELEND,
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ZANDVOORT

INTERNATIONAL SCHOOL
Filiaal „Zandvoort". (Oudste Talenschool van Amsterdam)
TALEN - STENO - TYPEN - BOEKHOUDEN
Opleiding voor:
PRAKTIJKDIPLOMA'S en MIDDENSTANDSDIPLOMA
INSCHRIJVING DAGELIJKS

Hulp bij huiswerk, bijwerken leerlingen H.B.S. en Gymnasium
Ook voor alle soorten vertaalwerk kunt U bij ons terecht
Inlichtingen: HALTESTRAAT 4

Van Staveren's

Henk Schuilenkrg
De Goedkope Amsterdammer
GROTE KROCHT 5-7
Telefoon 2974
Tevens tste klas Reparatie-inrichting

SCHILDERSBEDRIJF
Fa. J. van den Bos & Zonen
TELEF. No. 2562 ZANDVOORT
'gevestigd 1879
GLAS-ASSURANTIE
Grote Krocht 19 en Hogeweg 61

Café „Neuf"

Opgericht in 1916
Het van ouds bekende
adres voor een gezellig zitje.

Haltestraat 25

Established in 1916
The old well-known
address for a pretty
seat.

Billijke prijzen
Prima consumptie's
C. G. BLUIJS

Moderate prices
The best drinks
ZANDVOORT

Timmerman - Aannemer Klein en Groot
H«

Luxe Brood- en Banketbakkerij

PAAP

KONINGINNEWEG 39
ZEESTRAAT 48
Beleefd aanbevelend: H. v. STAVEREN

A. PAAP

eten
van der
WERFF'S
brood

Wed. H. PAAP EN ZOON.

SCHILDERSBEDRIJF

A. KROMHOUT, Haltestr. 24
Alle voorkomende Schilderwerken
Vloeibaar behang - Wïtwerken

LOOD- EN ZINKWERKERSBEDRIJF
Aanleg van Gas- en Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alle soorten oude metalen.
GROTE KROCHT 20,

Dames Kapsalon
W. A. D O N K E R S
HOGEWEG 72
ONDULATION, PERMANENT
EUGÈNE
Met of zonder Electriciteit
Hoogte zon - Stoombaden
Schoonheids Massage

ZANDVOORT

PIANOTECHNISCHE INRICHTING

L. J. C. HOUILLIER
STEMMEN - REPARERENt
Boodschappen worden
aangenomen
bureau v. d. blad, KERKSTRAAT 28
Centrale Verwarming
Oliestook
N. J. T E E R L I N K
Firmant v.h. Ingenieurs Bureau Jan Kolk
Zandvoort, GROTE KROCHT 7, Tel. 2974
ROTTERDAM, Tel. 26520
AMSTERDAM
INGERICHT VOOR AUTOGEEN LASWERK

BART SIETSENIA
BEHANGER, STOFFEERDER
EN W O N I N G I N R I C H T E R
van af Maandag
Oosterparkstraat 51

TOFFEN naar C BEEKHUIS
Tel. 2385

Tweede Blad
van „De Nieuwe Zandvoortsè Courant"
van Vrijdag 19 October 1945

VROUWEN IN DE CEL (x)
De vijfde man brengt verandering 'an. dans en zo komt het, dat tante Sets zich ondanks

Op een avond als we brood en negerzweet naar
binnen hebben, is het ineens weer rumoerig in de
Z.L.C.-NIEUWS.
gang. Bekers rinkelen en de bel staat niet stil.
Mikky krtiipt haast door het oog, om toch vooral
Op 11 October, juist 5 jaar na de oprichtingsvergadering (12 October 1940), werd de eerste iets te zien. Met één sprong is ze in haar hoek als
vergadering na de evacuatie gehouden. Dank zij plots onze deur open zwaait en er een nieuwe
het gemeentebestuur, zijn we in het bezit van een binnen komt. Een reeds grijzende dame, met een
mooi groot bouwlokaal, in de Oude Bewaarschool
aan de Duinweg. Door de gift van enkele leden bundeltje kleren én een koektrommeltje. Fr. M.,
van enige balken balsahout, een' zeen lichte hout- die in een niet te stralend humeur is, gooit één en
soort, die voor onze sport onontbeerlijk maar mo- ander achterna.
menteel niet te koop is, kunnen we' thans ook
Gastvrij schuiven we een stoel aan. „Gaat U zitdirct met het bouwen van de eerste vliegtuigjes ten en welkom in deze bende!"
beginnen. ledere Maandag en Donderdagavond 7.30
Als we ons nog niet voorgesteld hebben, breekt
tot 10 uur zullen we dan ook bijeenkomen, zodat
de
nieuweling in tranen uit. Mikky en Pietje gaan
we onze eerste Mentor's spoedig kunnen invliegen.
Het bestuur werd als volgt samengesteld: Voor- stil in de hoek op de strozak zitten. Tante Rie
zitter L. Jansen, secretaris L. V. d. Mije, penning- huilt een beetje mee. Aan mij de taak, de nieuwemeester A. Aleven en bouwleider A. v.'d. J Mije, hng te troosten. Het is echter een flinke vrouw
terwijl nog diverse andere functionarissen benoemd werden, o.a. bibliothecaris, materiaalmees- en weldra breekt dan ook op het behuilde gezicht een glimlach door.
ter en propagandist.
Woensdag' zijn we naar de Marine TentoonstelHeel wat keren moet ik nog troosten bij nieuweling gegaan, c.a. 10 leden namen hieraan "deel. Ook lingen, want de meisjes vinden, dat het me heel
een bezoek aan de R.A.F.-tentoonstelling in de goed afgaat. „En U kan zo mooi jokken", zegt
Bijenkorf staat op het programma.
A. A.
Mikky. „dat ze bijna geloven, in de hemel in plaats
van in de hel terecht te zijn gekomen".
OFFICIËLE MEDEDELINGEN O.S.S.
Enfin, de tranen zijn opgedroogd bij tante Sets.
Het wedstrijdpcogramma handbal voor Zondag Er wordt drinken en brood gebracht en Greet kan
21 October luidt;
nog net fluisteren: „Mevrouw haar dochters zitten
Dames:
\
j
aan de overkant".
O.S.S. 2-GITA l
10 uur
Dan, als het schemer js en tante Sets naast me
O.S.S. l-B.G.V.
11 uur.
op- de strozak ligt, vertelt ze, hoe- ze drie dagen
Heren:
geleden met haar man en twee dochters opgepakt
B.G.V.-O.S.S.
2 uur.
zijn. i Eerst hebben ze in Haarlem op het bureau
gezeten, alhoewel ze uit Amsterdam kwamen.
IJSCLUB „Z4NDVOORT".
„Maar als wij morgen verhoord worden, komen
de meisjes en ik wel vrij", zegt ze. Ik durf niet te
Secr. Brederodestraat 23.
zeggen,
dat er misschien weken over heen gaan,
Bovengenoemde vereniging zal op' Vrijdag
9 November a.s. in ,.0ns Huis" een vergadering eer ze verhoord wordt.
beleggen, welke aanvangt om half acht.
„De vijfde man brengt verandering 'an", zegt
Naast de mededelingen omtrent de finantiële Pietje. „Nu Piet", zeg ik vrolijk, „dan smijten ze
tiestand, zal er een bestuursverkiezing worden genouden, daar het tegenwoordige bestuur en bloc jou er morgen uit, jij eet te veel".
Mikky scharrelt achter het scherm van de ton,
aftreedt.
komt
er in eens achter vandaan met tante Rie haar
Candidaten hiervoor kunnen voor 2 Nov. a.s.
worden ingediend aan bovenstaand adres.
rijglaarzen aan en hoedje op. Ze doet een plastische

Boekhandel Kerkstraat 28
VERKRIJGBAAR:

al haar narigheid tranen lacht. En ik zeg: „Nu,
heb ik dan zo erg gejokt, toen ik zei, dat we af
en toe een gratis voorstelling krijgen?"
Als eindelijk de rust is weergekeerd, wens ik
tante Sets wel-te-rusten. Ze slaapt spoedig in,
want het is hier zindelijk, ze beeft nachten niet
geslapen. Het was zo vies ia Haarlem en het is
hier zo goed met jullie en ik wil flink zijn. „Flink
zijn!" Ja, dat willen we allemaal. Ook de oude tante
Rie, die zachtjes ligt te huilen. Die verteerd wordt
van angst om haar joodse familie. Die verschrikkelijk haar zachte bedje mist. Oude tante IRje,
moedig lief wijfje, dat voor U de poort gauw open
mag gaan, anders krop je het niet.
Kleine Piet, die nog in haar slaap mompelt,
vijfde man brengt verandering 'an, wat moet jij
nog meemaken, eer de poort voor jou open gaat?
(Wordt vervolgd).

met onze veilige
PERMANENT-WAVE

Uw adres is dus
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Maison Gerriis |
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HAARWERKEN
MANICURE, PÈDICURE. MASSAGE

|
=

IL Thans gevestigd Zeestr. 30 J
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SCHILDERSBEDRIJF
P. FLSETSTRA
TEN KATESTRAAT 12
ZANDVOORT

s

Paraat - Je Maintiendrai - De Metro
De Groene Amsterdammer - De Vlam
Ons, Vrije Nederland - De Moppenspiegel

Voor al Uw

Loodgieferswerk
ook te Zandvoort, naar de
Fa. H. KLEUN,

Voorhanden:
gas en waterfitter)
\ /
PRACHTIGE ROMANS - KINDERBOEKEN Mastieke(erkend
dakbedekkingen onder garantie y
SCHRIJFBEHOEFTEN - PUZZLES, ENZ.

Nederlandse krijgsgevangenen in
Japanse kampen

„TOB NIET-NIEUWS".

Lischer, J. T. van Lith, A. Loppe, H. K. Maagdeleyn, R. C. M. von Mansfeldt, C. H. Margsdant,
Ons eerste Tob-Niet Nieuws heeft een zodanig
J. Meeng, J. P. Meenz, N. Mendes da Costa, D,
succes gehad, dat een groot aantal leden zich hebMeyer, J. W. J. C. v. d. Moore, A. Muller, A. J.
LIJST A 3.
ben opgegeven. Daar wij een beperkt aantal leden
Neyhoff, *A. R. Ruitenschild, M. R. G. , Rusman,
kunnen plaatsen, dit in verband met de ruimte van
Het Nederlandse Rode Kruis ontving een voor de W. N. Saes, C. A. Salomonson, J. J. Sandee^
de zaal, is het in Uw eigen belang, zich alsnog capitulatie uit Tokio verzonden bericht, inhoudende J. W. Saras, J. B. Scaf, J. T. Scheenhart, P.
voor 25 October .op te geven, daar wij na deze verschillende mededelingen omtrent de ondervol- Scheffer, J. Schenk, C. Schenkius, P. J. Schets,-.
datum geen leden meer kunnen aannemen,' althans gende Nederlandse krijgsgevangenen in Japanse V, Schik, C. A. Schiotling, J. F. W. Schleenstein,
niet eerder dan na twee maanden.
kampen:
B. Schmidt, J. Scholten, J. H. Scholten, J. W. J,
Wij kunnen U mededelen, dat wij onze eerste
Schreuder, T. Schreuel, B. Schreve, P. T. Sohnjer,
clubavond in Pension X, Gr. Krocht, zullen nou- T. J. van Haaften, P. de Haan, H. Haanstra, J.H. A. W. Schroder, J. Schroder, H. C. Schuit, J. A.
den en we! op Zondag 28 October a.s.
de Haas," A. Haaxman, C. C. Hardenberg, A. Schutt, B. J. M. Schuttelaar, W. 'Schuurman,
Het bestuur had gedacht de avonden als volgt Harmsen, A. L. J. v. Harrevelt, D. J. Hartevelt, H. W. Schuyl, A. E. Schwartzë, C. Schwarz, A.
in te delen.
F. C. J. Hartgers, A. O. Hartsteen, C. G. van Serfaty, P. H. Severing, L. J. Seybel, T. SijmensZondagavond: Cabaret, dansen en gezelschaps- Hattem, E. Haye, C. Heemskerk, E."van Hemert. ma, E. L. Simon, ,D. Smelt, A. Smit, T. Smit. P.
spelen. Zaterdagavond: z.g. Sportavond. Op deze G. van Hengel, E. Herbig, P. Hermanus, D. H. Snel, A. Sommer, G. Speldekamp, A. L. Spiessens,
avond is dan gelegenheid voor kaarten, taf el- Herst, J. Heuberger, M. W. M. Heuvelman, W. J. G. C. Stadelman, F. Stadier, J. Steevensz; R. von
tennis, voetbalspel, biljarten, sjoelbakken, scha- Heyers, J. Hoegee, G. J. Hoens, F. C. Hogerlinden, Stein, A. P. Steins, B. C. van der Steit, B. G. K.
ken, enz. Voorts hebben we dan nog de Woensdag- L Molm, J. Holwerda, C. J. A. de Hond, P. Hon- Stevens, P. G. T. Stille, J. C. Strengmaerts, J. H.
avond, waarvoor wij gemeend hebben een speciale gens, J. de Hoog, J. C. Hooiberg, C. J. A. Hopman, Strengnaerts, H. J. Strobos, J. H. Stroeve, J.
Tob-Niet Danscursus te organiseren. De prijs voor A. E. Horten, W. T. Hubers, H. H. Huele, O. Hui- Stroom, H. Str'uwer, E. C. Suermondt,' A. Tas,'
deze danscursus wordt U op de clubavond mede- singa, M. P. van leer, J. C. Jaakke, G. W. Jacquet, W. A. Tatewossianz, T. Teensma, J. A. Theejen,
gedeeld.
W. J. Jacobs, D. Jansen, F. Jansen, -F. A. M. A. Teerlink, C. J. Thein, C. A. Theuvenet, P.
Dit zijn in het kort onze plannen. Wij hebben Jansen, G. Jansen, J. W. H. Jansen, M; J. Jansen,
echter nog andere, die, omdat de besprekingen IJ. Janssen, S. Jeekel, P. de Jongh, T. Joosten, Thieimen.
nog gaande zijn, niet kunnen worden medegedeeld. K. F. W. Juch, P. B. Jurgens, F. H. Kaastra, C. K.
Zij, die inlichtingen kunnen verstrekken omWij besluiten dit nieuws met enige mededelingen', Kampmemert, J. W. Katgennan, J. P. Keim. C. trent bovenstaande personen, gelieven zich te
die zowel voor nieuwe als voor oudleden van be- Kerstholt, G, W. Kessing, B. Kessler. L. H. Key- wenden tot de Afdeling A van het Nederlandse
lang zijn:
ser, H. J. Kind, V. Klein, H. de Klerk, J. Klinge. Rode -Kruis, Gebouw „Petrolea", BenoordenIe. De contributie bedraagt ƒ 3.50 per maand, W. J. Klinkenberg, G. J. A. Klomp. W. Kneefel, houtsev/eg 7 te 's-Gravenhage, onder opgave van
voor alle clubavonden, te betalen OD de openings- A. G. F. Knispel, D Koert, G. H. Kohlen. N. Komen, 70 volledig mogelijke gegevens, zoals naam, volavond. Uitgezonderd echter de dansles.
C. Kommer. B. W. de Koning, D. Kool, A! Ko'op- ledige voornamen, geboortedatum en -jaar, stam2e. Ook oud-leden moeten zich opnieuw aan- inan, J. J. Koopmans, A. F. Koshoorn, 'L. G. van lioeknummer, rang enz., zomede de naarr^ en het
melden (politie voorschrift).
Krieken, J. H. Lapre, H. A. C. Lauwerijssen, F. adies der naaste familie.
3e. Er kunnen een zeer beperkt aantal intrcducc's 'toegelaten worden. Uitgezonderd de
openingsavond. (Politie voorschrift).
We geven U de raad, zich tijdig OP te geven ais
lid, bij H. Hildering, Kerkstraat 23, die U ook nog
gevraagd voor het beschilderen
DE STEMMINGSBAND VOOR UW
nadere gegevens kan verstrekken.
Versreet het niet.. Komt bij~Tob Niet!
FEEST- OF DANSAVONDEN
• van luxe artikelen
• • ••
Inlichtingen OERARD NIJKAMP
Het bestuur.
HaarlemmersSr. 94
\

Bekwame thuiswerkers

N

ZandvoorÉse „Zeemansband"
Kruisstraat 9

ZANDVOORTSE,HOCKEYCLUB „ZANDVOORT".
Uitslagen van de 14 October gespeelde competitiewedstrijden:
t
Heren: M.R.H.C. l-Z.H.C, l 0—2.
Z.H.C. 2-B.M.H.C. 4 2—1
B.M.H.C. 5-Z.H.C. 3 2—1.
Dames: Z.H.C, l-Strawberries l 0—3..
Z.H.C. 2-F.A.H.C. 2 3—0.

Wij zijn weer te bereiken
Telefonisch onder Wo. 2596
Woninginrichting L BALLEDÜX en Zonen

Zondag a.s. speelt het eerste heren-elftal tegen
S.O.S. l om 13.45 uur op het terrein in plan Noord.
In verband met hetgeen S.O.S. l tot heden gepresteerd heeft, kan Zandvoort deze wedstrijd winnen.
De' voorhoede zal echter wel productiever moeten
zijn dan voorheen. Aan een behoorlijk samenspel
ontbreekt nog veel.
Voor het tweede heren-elftal staat a.s. Zondag
e<en uitwedstrijd tegen B.M.H.C. 3 op het prosramina. Willen de heren met „de punten naar huis
komen, dan moeten zij hun spel sterk verbeteren.
Het eerste dames-elftal is vrij en het tweede gaat
naar H.B.S, 3.

van Antiquiteiten, gehele of gedeeltelijke inboedels
W. M* v. d, Mije, Swaluëstr. 4 Zandvoort

Behangerij, Stoffeerden], Beddenmakerij
TRAMSTRAAT 13

l

Na twee wedstrijen is de stand in de herencompetitie van de Promotieklasse'A als volgt:
gesp. gew. gel. verl. voor tegen p.
Rijswijk l
2
2
O O
11- 2
4
Zandvoort l
2
2
0
0
4 — 1 4
H.D.M. 2
1 1 0 0
10- l
2
Strawberries 1 2 1 0 1
7 — 4 2
B.M.H.C. l
2 1 0 1
4 — 4 2
Groen Geel l
2
0
1
1
4 — 5 1
S.O.S. l '
2 0 1 1
3 — 7 1
M.R.H.C. l
1 0 0 1
0 — 2 0
H.H.Y.C. 2
0 0 2
1—18
O

Zandvoort

Stationsplein
j
\\
DANSEN
Toegangsprijzen: ff 1.50

*

van 7 tot 11 uur

^ilitairen f 1.—

ABONNEERT O OP „DE NIEUWE ZANDVOORTSE-COÜRANT"
r

Onderstaand formulier invullen met blokletters ,s.v.p.
De ondergetekende

'

.~.

wonende (straat)

.<•

v

l
geeft zich op als abonnë a 3.- per jaar op „De Nieuwe Zandvoortse-Courant"
Gaarne ingevuld terug te bezorgen Kerkstraat 28 of af te geven aan den bezorger.
Datum :

-

1945

Handtekening:..

Vrijdag 26 October

No. 20

1e Jaargang

De Nieuwe

Zandvoortse Courant
'arteven voor geregeld
dverteren op aanvraag

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT
REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28

DE CEL (xi)

Zeer dringende waarschuwing

Zes uur in de morgen. Fr. V. opent de deur.
„Pietje! Piet wordt eens wakker!"
Nog slaapdronken zit Piet dan overeind. „Wat
er?", fluistert ze.
„Opstaan, meid, je gaat op transport, zeven uur
laar zijn en alles inpakken, je1 komt hier niet
erug".
Verwezen kijken wij elkander aan. Spierwit ziet
3
ietje. Mikky 'huilt ineens met gierende uithalen.
)ertien weken hebben ze samen gezeten. Met
rillende vingers help ik Piet, haar papilotten los
e maken. Kleine Piet, met je tragische ogen, welk
ot wacht je nu? Haar beetje bezit knoop ik in
en hoofddoek, 't Brood, dat ze niet door kan
likken in een stukje papier. Ook nog een gedeelte
?ode Kruis pakket pak ik in. Dan is Piet reisaardig.
„We zullen voor je duimen hoor meid, houd je
laar haaks, sterkte!" We geven haar allen een kus,
an komt Fr. V. met -een *wachtmeester en de
leur valt toe. Die dag zwijgen we en missen we Pietje's genater. We verdelen de arbeid. Tante Sets wordt

ingelicht. We ontnemen haar de illusie, dat ze vandaag verhoord zal worden. Greet brengt haar de
groeten van haar dochters over, als het luikje
even open staat. Ik moet op verhoor komen en zit
zo in de put, dat de verhoorder vraagt of er iets
gebeurd is. Hij brengt me helemaal terug en klopt
me op de rug. In de cel terug, geef ik een deuntje.
We zijn blij als de dag om is.
„Morgen transport naar Vught, daar zijn we geen
van allen bij", zegt Mikky.
We gaan vroeg op de strozak liggen lezen. Toch
betrappen we ons er op, dat we om beurten
zeggen: „Waar zou Pietje nou zijn?" Heel veel
later hoor ik, dat Pietje naar Utrecht is gegaan,
waar zij zich die avond, zielig alleen in slaap
huilt. Maar de volgende dag ontmoet ze haar
moeder en het nieuwe zusje. Ze komen voor de
rechtbank en wordt veroordeeld tot drie jaar
tuchthuis en haar moeder ook. Als de baby een
half jaar is, moet ze zich melden. Twee dagen
blijven moeder en dochter met het kindje bijeen,
dan gaat moeder met het kindje naar huis en
Pietje blijft in de Ganzenstraat.
(Wordt vervolgd).

PERSOONSBEWIJZEN.

BOKSWEDSTRIJDEN TE ZANDVOORT.

Men maakt er ons van bevoegde zijde op attent,
lat het publiek nog niet doordrongen is van het
eit, dat ook nu de persoonsbewijzen bij zich geragen moeten worden, daar bij het' ontbreken
laarvan, procesverbaal door de instanties kan
vorden opgemaakt. Houdt dus Uw persoonsbewijs
•teeds bij U.

Vrijdag j.l. vonden in gebouw „Monopole" voor
het eerst na de bevrijding bokswedstrijden plaats
voor amateurs, welke een vlot verloop hadden en
waarvoor vrij veel belangstelling bestond.
De promotor, H. J. W. Ruhling, had dan ook
voor een aantrekkelijk programma gezorgd en kan
terug zien op het behalen van het door hem gestede doel, n.l. deze sport te Zandvoort iets meer
bekendheid te geven en tot het komen van belangstelling der zijde van het Zandvoortse publiek.
De voornaamste partij van deze avond was die
tussen J. Schoen (Groothuis) en J. Wiering
(D.O.S.), in het vrijgewicht. Alhoewel Wiering de
gehele wedstrijd door in de aanval was, eindigde
deze partij, door het bewegelijke verdedigen en
de goede uitvallen van Schoen, onbeslist.
Een aardige partij werd geleverd tussen J.
Brouwer (de Ring) en W. Klyssen (Groothuis).
Dank zij enige goede treffers in de tweede ronde,
wist Brouwer met punten over zijn tegenstander
te zegevieren. Verder is het wel een groot succes
voor de boksers der school Groothuis, dat door
hen alle overige partijen werden gewonnen.
In de pauze werden de boksers en officials door
de Zandvoortse winkeliers Rinkel, Boon-Koopman
en Koomen, onthaald op belegde broodjes met
karnemelk, welke voor dit doel gratis ter beschikkitig waren gesteld.

Crulle-Pietie op transport.

DE J.G. IN ACTIE!

Er wordt in Zandvoort druk over de J.G. geoproken. Dat verwondert ons niet; dat werd er
/roeger ook. Men spreekt waarderend over de
.G. En dat verwondert ons helemaal niet. Want
loe kon het vroeger anders en hoe kan het nu
nders, als de jeugd het zelf doet, zelf het initiatief
leemt en zelf werkt. Maar de J.G. weet, dat je
alleen dan wat aan je avond „hebt", als je er iets
'an „meeneemt". Wij zijn voor elkaar verantvoordelijk. Vandaar dat de J.G.-geest een stempel
Irukt op het Zandv. jeugdleven. Aldus dragen wij
)nze steen bij tot Zandv. geestelijke heropbouw.
Wat hebben wij vorige Woensdag niet genoten!
Van Theo! „Hoe is-ie?" Thee en koek in de pauze
• dat is de J.G. hè! Adriaan vergastte ons daarna
ip 'n jubileum in de Jordaan. Op mooie en waarlige wijze werd onze avond besloten door Eclith
in Vera, die zo prachtig viool en piano speelden.
Vormde dat niet een glanzende achtergrond voor
iet slotwoord?
10 en 11 November gaan wij naar de Herfsticmferentie in Haarlem. Daar zullen wij laten zien,
lat in Zandvoort een J.G. is én dat die wat kan!
Volgende week onze kamp-avond. Je doet je
'est, hoor: Zolang er een J.G. was, was die.,
cnal!

MONDACCORDEONVERENIGING

Losse nummers 10 cent

De Burgemeester van Zandvoort deelt mede,
dat zich onlangs in de duinen ernstige ongevallen
hebben voorgedaan, veroorzaakt door het ontploffen van munitie.
Met nadruk wordt men gewezen op het feit, dat
;et betreden der duinen ongeoorloofd is.
Zandvoort, 25 October 1945.
De Burgemeester voornoemd,
VAN ALPHEN.
POLLY PERKINS.

Dit toneelstuk werd door de Zandvoortse Toneelvereniging „Ons Toneel", Zaterdag j.l. opgevoerd
voor een totaal uitverkochte zaal.
Het stuk zelf viel zeer in de smaak van het
publiek, mede door de situatie's, welke ontstonden
toen de jonge weduwe (mevr. Weenink-Elzinga),
bij zich zelf, als kamermeisje fungeerde.
Door een voorwaarde in een nalatenschap, moet
een neef van de gestorvene, die te Canada woont,
een Engelse weduwe huwen, om in het bezit hiervan te geraken.
Hij raakt echter verliefd op het kamermeisje
Polly Perkins, welke later blijkt de jonge weduwe
te zijn.
Het eerste bedrijf kenmerkt zich door zeer goed
spel van de hoofdrollen.
Mevr. Weenink-Elzinga als jonge weduwe, heeft
zeker een pluim verdiend voor het solide spel, dat
zij in het gehele stuk naar voren bracht, evenals
de neef uit Canada (J. Kuijper), die zijn rol uitstekend vertolkte. De heer Weller als neef der
weduwe, speelde een zeer verdienstelijke rol, doch
moet zich hoeden voor te zacht spreken.
Mef. C. v. d. Mije als dienstmeisje, speelde een
aardige rol, doch stond in haar doen en spreken
;
ets te vrij tegenover haar meesteres en de gasten
Mevr. van 'tHoff-Leen als IRuth, oudste zuster
der neef uit Canada, speelde haar rol slecht, daar
het haar vooral aan rolkennis ontbrak, wat ook
aan de anderen viel op te merken. Het derde bedrijf
waarin zij optreedt, is dan ook slap gespeeld, bij
het Ie en 2e vergeleken.
Ada, als jongste zuster van Ruth, werd op
aardige wijze vertolkt door mej. Vader. Zij moet er
echter om denken, niet te uitbundig te zijn. iets
harder te spreken en de rol niet te vlak op te
zeggen.
De bijrollen werden goed vertolkt door den heer
J. Hagen als oom der weduwe (rolkennis?), mevr.
Garrelfs-Kool als oudere vriendin, met haar
dochter, door mej. Lorenz vertolkt.
Na afloop volgde een gezellig bal (waarbij men
geen voet kon verzetten), dat tot half drie duurde
en dat deze succesvolle avond besloot.
P.

„EXCELSIOR".

BEROEPEN.
De leden worden verzocht op tijd te komen op
Ds.
L.
J.
Blcemsma,
hulppredikant der Ned.
de repetities. Accordeonspelers, a.s. Woensdag i\
repetitie in „Ons Huis". Hiervoor kunnen nog:Herv. Gemeente alhier en voorganger der Ned.
leden worden aangenomen, die in het bezit zijn Herv. Kapel te Aerdenhout, heeft zijn benoeming
• tot predikant bij de Indische Kerk aangenomen.
van accordeon's.

D i s t r i b u t i e nieuws

OFFICIËLE MEDEDELINGEN VOETBALVER.
OFFICIËLE MEDEDELINGEN O.S.S.
„ZANDVOORTMEEUWEN"
De turnles voor dames-senioren, die op MaandagOFFICIËLE BONNENLIJST
Het eerste elftal ongeslagen 'm de voorronde. avond 15 Oct. van 9-10 uur in het gymnastiekokaal
van
school
D
is
begonnen,
blijft
gehandOok de laatste wedstrijd in de voorronde om de
N.V.B.-beker heeft Zandvoortmeeuwen met 0-2 laafd, daar zich voldoende dames hiervoor hebben Voor de komende 14 dagen van 28 lot en
van E.H.S. gewonnen. Het was een zeer matige aangemeld. Wij verwachten echter, dat het aantal met 10 November 1-945 zijn de volgende
bonnen aangewezen:
wedstrijd. Vooral in de tweede helft werd futloos nog groter zal worden.
gespeeld. Oorzaak hiervan was wel, dat men zich Die van de heren-senioren heeft echter niet het
van de overwinning zeker waande. Toch moesten beoogde resultaat opgeleverd, zodat de afzonderALLE BONKAARTEN 512 A, B. C
de spelers zich het laatste kwartier inspannen, ijke les voor hen niet doorgaat. Wij verzoeken A, B, C 100
deze heren, die zich opgaven, op de herenles van
om de 3-2 voorsprong te kunnen piolongeren.
800 gram brood
t.m. 106
Over het algemeen is deze voorronde succesvol Maandagavond van 9-10 uur in de Wilhelmina200 gram bloem '
A,
B,
C
107
school
te
komen,
alwaar
door
hen
in
een
aparte
verlopen. Uit 4 wedstrijden werd 8 punten ver125 gram biscuit
A, B, C 108
kregen en zo is ons eerste elftal ongeslagen ge- roep wordt geturnd.
400 gram suiker
Om onze plaatselijke zustervereniging ter wille A, B, C 109
bleven in deze voorronde en gaan over naar de
:e zijn, hebben wij na overleg enige wijzigingen A. B, C 110
2CO gram koffie
volgende ronde. De eindstand luidt aldus:
125 gram boter
Zandvoortm.
4 4 O O 8 15- 4 ebracht in de turnlessen. Deze zijn nu als volgt: A, B, C 111
Maandag: „Wilhelminaschool".
A, B, C 112 250 gram margarine
Kinheim
4 2 1 1 5 13-10
Meisjes-kleuters van 4.30-5.30 uur.
100 gram vet
A, B, C 113
Ripperda
4 2 0 2 4 13-11
Meisjes, 12 en 13 jaar van 7-8 uur.
E.H.S.
4 0 2 2 2 11-16
A. B, C 114 200 gram kaas
V I . Vogels
4 0 1 3 1 6-17 Dames tot 19 jaar van 8-9 uur. 150 gram vlees
A, B, C 115
Heren van 9-10 uur.
A,
B,
C
116
Ook het vierde elftal geplaatst.
School D.
2 kg. aardaopelen
en 117
Zandvoortmeeuwen 4 heeft zich voor de eerste
Dames-senioren van 9-10 uur.
400 gram brood
B 01, B 02
ronde der Stads Editie-beker kunnen plaatsen,
Dinsdag: „Wilhelminaschool".
l ei
BOS, C 03
doordat ze met 4-1 van H.B.C. 3 wonnen. Ze zijn
Jongens-kleuters van 4.30-5.30 uur.
1 kg. aardappelen
B
04,
in hun groep als nummer twee geëindigd met 4
Jongens van 7-8 uur.
2
liter melk
punten uit 3 wedstrijden. R.C.H. 4 bezet de eerste
A
05,Vrijdag: „Wilhelminaschool".
liter m e l k
plaats met 6 punten. Doordat de twee best geB
05,
C
05
3'/a
Meisjes, 10 en 11 jaar van 4-5 uur.
plaatste elftallen overgaan naar de volgende ronde,
Meisjes, 14 en 15 jaar van 8-9 uur.
is ons 4e elftal verzekerd van verdere deelname
BONKAARTEN 512 D, E
Dames van 9-10 uur.
voor de Stads Editie-beker.
D,
E
200,
201 800 gram brood
Op 25 November vinden in Haarlem de graadEerste overwinning voor de competitie.
D,
E
202
200 giam bloem
wedstrijden 3e graad voor dames en heren plaats.
Zandvoortmeeuwen 5 deed wat wij van haar ver- Om de gelegenheid voor iedereen open te stellen, D, E 203
250 gram rijst
wachtten en won met niet minder dan 8-1 van kan er tevens tegen billijke prijzen een koffiemaal- D, E 204
125 gram biscuit
R.C.H. 10. De eerste 2, punten voor de competitie tijd gebruikt worden. Vooi de Ie en 2e graad D, E 205
500 gram suiker
zijn dus binnen. Een goed begin is het halve werk! worden de wedstrijden eveneens in Haarlem ge- D, E 206
250 gram boter
Zaterdagmiddag speelden 2 adspirant-elftallen louden op 2 December a.s.
D, E 207
125 gram margarine
tegen 2 adsp. elftallen van R.C.H. Elftal a won van
Aanmeldingen voor al deze wedstrijden, zomede D, E 208
200 gram kaas
R.C.H, b met 5-3 terwijl b met 6-0 verloor van voor deelname aan de maaltijden, zo spoedig moD,E 209
l ei
R.C.H. c. Zeer spoedig zullen' deze adspiranten gelijk, doch uiterlijk 2 November op de les.
D, E 210
6 liter melk
aan de competitie deelnemen.
Voor de gezellige avond op 27 October a.s., D, E 211
150 gram vlees
aanvang 8 uur in „Zomerlust", kan ieder lid met
l kg. aardappelen
Daar geen van onze elftallen voor de bond be- één introducé en de donateurs die werden uitge- D, E 212
D 01, D 02
400 gram brood
hoeft te spelen, worden er a.s. Zondag de volgende nodigd, worden toegelaten.
E 01
250 gram rijst
onderlinge wedstrijden gespeeld:
Zandvoortm. l—Zandvoortm. 2 2.30 uur.
ZANDVOORTSE HOCKEYCLUB „ZANDVOORT".
TABAKSKAART:
Zandvoortm. 3—Zandvoortm. 4 l uur.
De afgelopen Zondag leverde maar een matig
2 rantsoen tabaksartikelen
Zandvoortm. 5—Zandvoortm. 6 10 uur.
resultaat op. Het eerste herenelftal speelde gelijk 03
(geen importsigaretten)
De indoortraining in het gymnastieklokaal van tegen S.O.S. l (3—3).. Het tweede herenelftal verde Wilhelminaschool, onder leiding van den oefen- loor de uitwedstrijd tegen B.M.H.C. 3 met 2—0.
Op de bonnen 114 en 208 wordt 100 gram Amemeester Ris, begint op a.s. Dinsdag 30 October. De wedstrijd van het eerste elftal werd geken- rikaanse en 100 gram Hollandse kaas verkocht.
Aanvang S uur precies. De spelers, die hiervoor merkt door zeer weinig techniek, niet alleen dat
De Hollandse kaas zal voor de helft uit 40 •+ of
een uitnodiging hebben gekregen, worden ver- ons elftal verder onder zijn technisch kunnen volvette en de heft 20+ of magere kaas bestaan.
zocht aanwezig te zijn.
speelde, maar ook de tegenpartij was technisch
Voor de week van 4 t.m. 10 November a.s. zullen
1
Bij E. Loos, Westerparkstraat 25, zijn nog een slecht. Zij hadden echter wel veel enthousiasme , nog bonnen worden aangewezen voor bloem, zout,
paar voetbalschoenen, maat 41 te koop "en ook wat bij ons ook nog ontbrak.
jam, huishoudzeep en peulvruchten.
Het resultaat was dan ook een wedstrijd, die
nog een paar (maat 42-43) te ruilen voor gewone
onaangenaam was te zien. Veel gepingel door het
schoenen.
J. K.
bmnentrio en geen enkel schot. Dit kan zo niet
ZANDVOORTSE REDDINGS BRIGADE.
voorhoede, zo komen er geen punten binnen!Donderdag l November 1945, des avonds te
De achterhoede had ook niet zijn vorm, zoals
S uur houdt de Zandvoortse Reddings Brigade een die in vorige wedstrijden gedemonstreerd werd.
algemene ledenvergadering in „Ons Huis".
Zeker twee goals waren te voorkomen geweest.
ACHTERWEG 34
Naast de jaarverslagen van den wnd. secretaris
Het programma voor Zondag a.s. luidt:
en penningmeester, staan bestuursverkiezingen op
Heren: H.D.M. 2-Zandvoort 1.
HEEMSTEDE
het programma. In niet minder dan 4 vacatures
• Zandvoort 2-Alliance l 2.30 uur.
dient te worden voorzien.
B.M.H.C. 4-Zandvoort 3.
Leden, die hun adreswijziging nog niet aan het
Dames: Zandvoort 1—B.D.H.C. 3 l uur.
secretariaat hebben opgegeven, worden alsnog verzocht dit te doen aan het adres Marnixstraat 10
te Zandvoort.

BOUWBEDRIJF
W. SCHUTTER

009 materiaal, i loipen D direct

SCH. 161.
Volgens berekening is het mogelijk, dat, van de
met man en muis vergane logger Sch. 161, onderdelen of goederen der bemanning hier te> Zandvoort
met deze storm zullen aanspoelen. De nabestaanden
der bemanning hebben verzocht, indien men iets
betreffende deze logger mocht vinden, dit aan het
bureau van Politie, alhier, te melden.

WEDEROPBOUW

SneB en goed. Materiaal uit voorraad
Centrale verwarming - Loodgietersbedrijf r Sanitair - Electriciteit
Fa. G. OOSTWALD, Zij l vest 11 HAARLEM Telef. 11067

BURGELIJKE

GODSDIENST-OEFENINGEN

STAND

GEHUWD: E. van Duivenboden en N. Kools,
NED. HERV. KHRK
Helmerstraat 13.
Zondag 28 Oct. v.m. 9.30' uur: L. J. Bloemsma,
Jb. Koper en J. G. Vink, Prinsenhofstraat 2.
hulppredikant.
VERTREK.
GEREF. KERK
De agent van politie Ie klasse, de heer C. Appel,
(Julianaweg)
is met ingang van 16 October j.l. op eigen verzoek
Zondag 28 Oct. v.m. 10 uur: Preeklezen.
N.m. 4.30 uur: Heilig Avondmaal. Ds. Oosterhof in dezelfde functie overgeplaatst naar Bussum.
Sinds l Januari 1921 is de heer Appel, die een
van Hoofddorp.
voorbeeld was van eerlijkheid en trouw, reeds te
Zandvoort in dienst bij de politie. De laatste tijd
NED. CHR, GEMEENSCHAPSBOND
was
de heer Appel tijdelijk bij de recherche.
Dinsdagavond 8 u.: Samenkomst in „Ons Huis",
Bij zijn vertrek werd hem door superieuren en
Dorpsplein. Spreker: M. de Jong, evangelist te
Enkhuizen.
i
' j v l C' collega's, van de Zandvoortse lithograaf Aart van
Dobbenburgh, een litho aangeboden, voorstellende
KERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AGATHA de Zandvoortse duinen.
Wij hopen, dat het den heer Appel in zijn nieuwe
TE ZANDVOOJRT
woonplaats goed zal bevallen en wensen hem veel
Zondag 28 Oct.: Hoogfeest van Christus Koning, succes toe.
H. H. Missen om 7.30 uur en 10 uur PI. Hoogmis;
„TOB-NIET NIEUWS".
om 12 uur voorbereiding pi. geloofsbelijdenis; .om
7 uur PI. Lof met rozenhoedie, litanie en toeZondag 28 October, aanvang 7 uur, zal in Penwijding aan het H. Hart van Jezus en „Te Deum". sion X, Grote Krocht, onze eerste Cabaret-dansMaandag 29, Dinsdag 30 en Woensdag 31 Oct.: avond een aanvang nemen. Getracht zal worden
om 7 uur Rozenkrans-gebed.
deze openingsavond zo gezellig mogelijk te laten
Woensdag -31 Oct: van 5-9 uur gelegenheid verlopen, terwijl wij hiervoor uw aller medeom te biechten.
werking verzoeken.
Donderdag l Nov.: Feest van Allerheiligen, te
De dansavond op Woensdag is volgeboekt. Bij
vieren als ZonJag. H. H. Missen als op Zondag om voldoende deelname wordt getracht een extra7.30 uur en 10 uur Hoogmis; van 5-7 uur gelegen- dansavond in te lassen. De aanvang van deze
heid om te biechten; om 7 uur Zielen-Vespers met cursus is gesteld op Woensdag 7 November a.s.
predicatie en rozenhoedie voor de gelovige zielen.
Voor de sportavond op Zaterdag bestaat veel
Vrijdag 2 Nov.: Allerzielen, tevens Ie Vrijdag animo. Deze zijn echter van 8 tot 11 uur. Toegang
v.d. maand; H. H. Missen van 6.30 uur achtereen- alleen voor leden op vertoon van hun diploma,
volgens tot 9.30 u.; om 7.30 u. gezongen Requiem. hetwelk op de eerste club-avond wordt uitgereikt.
Om 7 uur 's-avonds Kruisweg met rozenhoedje
Ouders van leden, die iets voor een danscursus
voor gelovige zielen.
voelen, kunnen zich vervoegen: Kerkstraat 23. Zo
Zaterdag 3 Nov.: Ie Zaterdag v.d. maand; van mogelijk zal dan getracht worden een cursusavond
5-8 uur gelegenheid om te biechten; om 7 uur vast te stellen speciaal voor ouderen.
Maria-lof met rozenhoedje.
Wij besluiten met onze nieuwe slagzin:
Zondag 4 Nov.: H. H. Missen om 7.30 uur en
„Al regent 't, dat het giet,
10 uur Hoogmis.
Toch gaan we naar Tob-Niet".
Het Bestuur.
Eerst nu ontvingen
wij bericht, dat
onze lieve zoon,
kleinzoon en neef

REINIER VAN
LEERSUM
in de jeugdige leeftijd van 19 jaar, in
het gevecht van
„De Kortenaer" tegen de Japanners
in 1942 in de Javazee, zijn leven offerde voor zijn vaderland en de vrijheid.
Soleredjo (N.O.I.):
H7W.A. v. Leersum
H. v. Leersumvan 't Hoff
Gerda.
Haarlem:
R. v. 't Hoff Sr.
H. v. 't HoffKüchler.
Zandvoort :
R. v.' 't Hoff Jr.
J. v. 't Hoff-Leen
Rini.
Brussel:
Ernst v. 't Hoff
Marcelle.
Zandvoort,
24 October 1945.

„PATRIOTJES"
Gezocht:
Pianist v. Danscursus,
op Woensd. en Zaterd.
avonds, van 8-10 uur.
Brieven: A. Dorsman,
Willemstr. 15, Zandv.
Te koop of te ruilen:
Gestreepte pantalon m.
zw. jas en vest. Nieuwe
bolhoed. Rijbroek met
laarzen, maat 42.
Gevraagd: l p. damessportschoenen, maat 38.
Haltestraat 61 bov.
Gevraagd:
Net dienstmeisje
v. hele of halve dagen.
Mevr. ten Have, Hogeweg 59 rd.

1 NOVEMBER

A.S.

HEROPENING
VAN ONZE W E L B E K E N D E
Rijwielhandel en Reparatie-inrichting
Banden, Onderdelen, Toebehoren
IN PERCEEL:

HALTESTRAAT No. 32
H. C. v. NIEUWENHUIZEN
Sinds 1927 Huls van Vertrouwen

STEUNFONDS T.B.C. PATIËNTEN.
De Vereniging tot bevordering der belangen van
T.B.C, patiënten in Nederland, houdt op 3 Nov.
a.s. een huis- en straatcollecte in Zandvoort.
De bestrijding der T.B.C, heeft in de bezettingstijd haar werkzaamheden bijna moeten staken,
waardoor deze ziekte weer sterk is toegenomen.
Daarom doen wij dan ook 'een beroep op de
Zandvoortse bevolking, deze collecte te steunen,
opdat wij onze werkzaamheden weer kunnen her
vatten. Laat dus op 3 November onze collectanteri
niet voorbij gaan zonder dat U een gave in d
bus gedaan heeft. De zieken zullen U er zeer dank
baar voor zijn.
Tevens verzoeken wij aan de dames of heren
die aan dit schone werk willen medewerken a1
collectant, zich op te geven bij den heer P. Keui
Jan Steenstraat 6, Zandvoort.

DANS
SCHOOL
Aanvang der cursussen voor
beginners en gevorderden
in begin November
Inlichtingen en inschrijvingen bij
A. D O R S M A N Wiliemstraat 15
ZANDVOORT

GEVESTIGD:
HOGEWEG 74
COUPEU.SE

MAAT EN VERANDERWERK

ONOPOLE
Maandag 29 en Dinsdag 3O
October - 8 uur
JOHAN K A A R T
EN ZIJN GEZELSCHAP

„De Komedïanten" in

'n RARE FAMILIE
een lachorkaan

DANSSCHOOL
•

MIMI EN MAX KOK •

TE koop:
Mahonieh. dressoir en
notenh. schrijfbureau.
J. W. Brugman, Koninginneweg 10.

DE SCHOOL VOOR GOEDE STIJL
met medewerking van H. ten Broeke
-De cursussen vangen aan:
GEHUWDEN
Maandag 5 Nov. 8 uur
BEGINNERS
Dinsdag 6 Nov. 8 uur
GEVORDERDEN Woensdag 7 Nov. 8 uur

Klachten
over het niet ontvangen
van „De Nieuwe Zandvoortse Courant" af te
geven aan ons bureau.

Er kunnen nog een ZEER beperkt aantal
leerlingen geplaatst worden op alle cursussen
Aanmelding en inlichtingen bij
H. HILDERING, Kerkstraat 23

MET MEDEWERKING VAN:
Harry Boda, Joh. Valk, Henny
Alma, Sonja van Weerdenburg
Beppie Boda, Joh. BouwmeesterKluun, Rob Melton en anderen

't Buitenbeentje . . . Johan Kaart
Pers: Hier wordt meer gelachen dan
in andere revue's bij elkaar
ENTREE: f 1.00 tot f4.00 bel. inbegr.
Plaatsbespreking op de dag der
voorstelling van 10 tot 12 uur
Kaartverkoop uitsluitend aan
cassa op de vastgestelde uren

de

ia»

Voor al Uw

REPARATIE W E R K P L A A T S

Loodgieterswerk

HERSTELLEN VAN AUTO'S EN MOTOREN
AUTOGEEN LASSEN - ACCU'S LADEN - BANDEN REPARATIE

ook te Zandvoort, naar de
Fa. H. KLEUN,

D. KONING, Kostverlorenstraat 1

(erkend gas en waterfitter)
Mastieke dakbedekkingen onder garantie

lfi o Hel, 124-Haarlem
INTERNATIONAL SCHOOL
Filiaal ZANDVOORT, HALTESTRAAT 4
TALEN - STENO - TYPEN - BOEKHOUDEN .
Opleiding voor:
PRAKTIJKDIPLOMA'S en MIDDENSTANDSDIPLOMA

Z. J. LEEN

is verplaatst van Tramstraat 11 naar
VAN SPEYKSTRAAT4, ZANDVOORT
weer telefonisch te bereiken onder

INSCHRIJVING DAGELIJKS

Hulp bij huiswerk, bijwerken leerlingen H.B.S. en Gymnasium
Ook voor alle soorten vertaalwerk !

MONOPOLE"

nummer 2201

Stationsplein

ZATERDAG- EN ZONDAGAVOND

D A N S E N van 7 tot 11 uur "
Toegangsprijzen: f 1.50
Militairen f 1.—

Café „Neuf"
Opgericht in 1916
Het van ouds bekende
adres voor een gezellig zitje.

Billijke prijzen
Prima consumptie's
C. G. BLUIJS

Haltestraat 25

Established in 1916
The old well-known
address for a pretty
seat.

Moderate prices
The best drinks
ZANDVOORT

Van Staveren's

Voor Rijwiel en Electra materiaal. Gloeilampen en Stoppen bij

Luxe Brood' en Banketbakkerij

Henk Schuilenburg

ZEESTRAAT 48
Beleefd aanbevelend: H. v. STAVEREN

De Goedkope Amsterdammer

GROTE KROCHT 5-7
Telefoon 2974
Tevens 1 ste klas Reparatie-inrichting

HEERENKAPSALON

A, PAAP

Voor reparatie, opknappen of veranderen van Uw meubelen naar

de VALK
. Speciaal in politoeren
UW MEUBELMAKER

voot

Wed. H. PAAP EN ZOON.

LOOD- EN ZINKWERKERSBEDRIJF
Aanleg van Gas- en Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alle soorten oude metalen.

peff
Uw adres is dus

v. Kinsbergenstr. 11

IVBaison Gerrits

SCHILDERSBEDRIJF

GROTE KROCHT 20, ZANDVOORT

ZEESTRAAT 30

A. KROMHOUT, Haltestn 24

^'lllllliianiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiianiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniDiiliilllll^
PIANOTECHNISCHE

Alle voorkomende Schilderwerken
Vloeibaar behang - Witwerken

INRICHTING

L. J. C. HOUILLIER
STEMMEN - REPAREREN

Centrale Verwarming

Oliestook

N. J. T E E R L I N K
Firmant v.h. Ingenieurs Bureau Jan Kolk

Zandvoort, GROTE KROCHT 7, Tel. 2974

Timmerman - Aannemer

Boodschappen
worden
aangenomen ROTTERDAM, Tel. 26520
AMSTERDAM
bureau v d. blad, KERKSTRAAT 28
INGERICHT VOOR AUTOGEEN LASWERK

H. P A A P
KONINGINNEWEG 39

Thans voor BRANDSTOFFEN naar C BEEKHUIS
PAKVELDSTRAAT 20

ZANDVOORT

Tel. 2385

Vrijdag 2 November

Ie Jaargang

No. 21

leuw
Tarieven voor geregeld
adverteren op aanvraag

N6EUWS- EW ADVERTENTIEBLAD VOOR
REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28

Losse nummers 10 cent

HERPLAATSINGSRECHT
Ik houd niet van kankeren! Een tevreden mens te treden. De plaats is er, alleen, ja, ik moet het
ankert niet. Maar er kunnen zich omstandigheden zeggen, de medewerking ontbreekt. Overleg is
oordoen, dat men ontevreden wordt'en men dus ook hier het halve werk, overleg in de eerste
ankeren moet. In deze laatste ontevreden ge- plaats met de Zandvoortse verenigingen. Zandloedsstemming bevind ik ntij, nu ik dit stukje voort moet in dit geval voorgaan.
chrijf.
Ik weet niet, of de directie van-Monopole geIk heb er lang over nagedacht, of ik het wel dwongen is, de Zaterdag .en Zondag voor de
ou doen, mij- afvragend, of het enige zin heeft militairen vrij te houden. Mocht dit zo zijn, dan
lijn stemming openbaar te maken, maar ik ben de zal nader overleg' met de militaire autoriteiten
enige niet, die over ditzelfde onderwerp kankert noodzakelijk zijn. Zo gaat het niet langer!
Cëka.
en dat geeft mij de moed er toe.
Want recht is recht en krom is krom en om
(Wij sluiten ons, volkomen, bij schrijver dezes
lecht te maken wat krom. is, dat.Jigt in dit geval aan en hopen spoedig de resultaten te metken. Wij
mi aan de Zandvoortse overheid, daarom schrijf merken echter op, dat de dansavonden op Zaterik erover, in de hoop, dat het iets helpen zal.
dag en Zondag, toegankelijk zijn voor elke burger
Het staat nu eenmaal als een paal boven water, boven de 18 jaar. — Red.).
iet verenigingsleven in Zandvoort bloeit op. We
zien dit op elk gebied. Het groeit en bloeit meer
HINDERWET
nog dan ooit te voren. Te lang hebben wij dit
alles moeten ontberen, dan dat deze groei nu te
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
stuiten zou zijn, het is een logisch proces, dat zich maken bekend, dat het verzoek van de Standard
als vanzelf voltrekt, want ook Zandvoort heeft Amerikaanse Petroleum - Compagnie N.V. geveslehoefte aan amusement en ontspanning.
tigd te 's-Gravehhage, om vergunning tot het uitDe Duitser probeerde Zandvoort kapot te ma- breiden van een ondergrondse benzine bewaarcen, het mocht hem niet gelukken. Wat hem wel plaats met aftapinrichting op het perceel gelegen
jelukte, dat was het kapot maken van onze mooie aan de Kostverlorenstraat no. l alhier, kadastraal
ude en vertrouwde gebouwen, waarin "in het bekend in sectie B no. 4016, door hen is toege•verleden zo menige Zandvoortse vereniging haar 'staan.
•triomfen vierde. Dat alles is voorbij. Het enige
Zandvoort, 25 October 1945.
behoorlijke en vrij^grote gebouw, dat Zandvoort
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
thans nog bezit en waarop alle verenigingen voor
De Burgemeester, VAN ALPHEN.
het geven van uitvoeringen zijn aangewezen, is
De Secretaris, W. BOSMAN.
,-Monopole". Dat is prachtig want daarmede zijn
ft'e gered. Inderdaad zou dat zo wezen, als gebouw
OFFICIËLE PUBLICATIE.
Wonopole dan ook ter beschikking stond van de
Zandvoortse verenigingen, Maar dat is 'et 'em
Textiel.
mist.'Wie de zaal van Monopxole wil huren, kan
De Directeur van de distributiedienst Bloemendat bij de gratie Gods alleen op een Vrijdagavond daal maakt bekend:
toen. Alle andere avonden zijn bezet. Maandag en
Ie dat,zij, die in October j.l. eeri afgestempeld
dag voor verenigingen of gezelschappen van textielformulier hebben ontvangen en'daarop nog
elders, Woensdag en Donderdag film, Zaterdag geen bereidverklaringen konden krijgen, alsnog
(•n Zondag
dansen, niet voor de Zandvoorters, in de gelegenheid, wo«len gesteld een bereidveruitgezonderd misschien enkele uitverkorenen, maar klaring bij den winkelier te verkrijgen tot 25
voor de 'militairen. Zijn een enkele maal de Maan- November 1945.
iag en Dinsdag vrij, dan is er
film!
2e dat in verband met het feit, dat de puntenZaterdag en Zondag, DE uitgaansavonden bij toewijzing voor de distributiekring Bloemendaal
uitstek, vooral de Zaterdag,
gereserveerd voor is uitgeput, voor de maand November geen nieuwe
dansende militairen, waar slechts een zeer %a- textielformulieren kunnen worden uitgegeven.
r|
ng aantal Zandvoorters aanwezig is. Vrijdag.
de slechtste avond om uit te gaan. gereserveerd CORRESPONDENTIE MET DUITSLAND ENZ.
'Por de Zandvoortse verenigingen.
Is het een wonder, dat de Zandvoorters hier- '' Door bemiddeling van het Ned. Rode Kruis kan
p
ver kankeren? Wordt hiermede Jhet Zand- thans_ op speciale formulieren gecorrespondeerd
tse verenigingsleven gediend? Is het een won- worden met familie in Duitsland, Oostenrijk en
er. dat ik nu in een ontevreden stemming vcr- de Balkanstaten.
^er? Hier is iets krom, wat nodig dient te
v
CORRESPONDENTIE NED. OOST INDIE.
r-dcn recht gemaakt. In elk geval moet Zand|'°"rt des Zaterdagsavonds over een gelegenheid
Brieven voor het speciale vliegtuig, dat op
'"'nnen beschikken, waar men uitvoeringen kan 7 November vertrekt, moeten uiterlijk 5 November
""ven. Kan dat niet elke week. dan in elk treval ter post bezorgd worden. Ook de gelegenheid via
'^ de andere week en af en toe ook eens-des liet Rode Kruis in verbinding te komen, blijft
/0
ndac;s. Er moet meer gelegenheid 7ijn om or> bestaan.
, M i
j;

[

Van de zijde van de Zandvoortse Bestuurdersbond, aangesloten bij het N.V.V., schrijft men onshet volgende:
' Met ingang van 15 October 1945 is~ een nieuwe
regeling van de arbeidsverhoudingen in werking
getreden: het Buitengewoon Besluit Arbeidsverlioudingen 1945.
Krachtens artikel 4 van dat Besluit hebben
werknemers, wier arbeidsverhouding door toedoen van den bezetter of in verband met de onder
de bezetting heersende omstandigheden, anders
dan uit vrije wil, is beëindigd, recht op herplaatsing.
Dit geldt dus b.v. voor ontslagen Joden, maar
ook voor hen, die door Verwalters e.d. uit hun
betrekking zijn verwijderd. Ook zij, die geëvacueerd werden en daardoor hun dienstbetrekking
verbroken zagen, komen in aanmerking voor herplaatsing op de voet van de nieuwe regeling,
evenals onderduikers. Ten aanzien van de laatsten is uitdrukkelijk bepaald, dat zij in elk geval
gerekend moeten worden, hun arbeidsverhouding
anders dan uit vrije wil te hebben beëindigd.
Degene, die van dit herplaatsingsrecht gebruik
wil maken, moet zich daartoe bij zijn vroegeren
werkgever .aanmelden binnen een maand, nadat
de gelegenheid daartoe voor hem ontstond. In
de meeste gevallen ontstaat die gelegenheid doo./
het in werking treden van het Besluit. De aanmelding bij den ouden werkgever dieut dus uiterlijk op 14 November 1945 te geschieden.
De wederindienstneming moet geschieden binnen twee dagen' na de aanmelding en wel op de
\oorwaarden, zoals die thans in het bedrijf
gelden.
De werknemer, die in een andere dienstbetrekking werkzaam is, doch die weder bij zijn vroegeren werkgever wenst terug te keren, kan mei
het oog daarop ontslag nemen, zonder dat hij daarvoor toestemming behoeft van den Directeur van
het Gewestelijk Arbeidsbureau. Er is hem echter
geen vrijstelling toegekend van de verplichting,
de gewone termijn van opzegging in acht te nemen of anders schadevergoeding te betalen.
Üok de werknemer, die ziek is, kan zich voor
herplaatsing aanmelden. Hij heeft dan aanspraak
op ziekengeld van de dag der herplaatsing af.
De werkgever is niet verplicht tot herplaatsing
over te gaan, wanneer de werknemer aangesloten
is gtweest bij de N.S.B, of een daaraan verwante
fascistische organisatie of instelling, daarvoor
werkzaam is geweest, propaganda heeft gemaakt e.d.
Geschillen over de herplaatsingsregeling kunnen
worden voorgelegd aan den Directeur van het
Gewestelijk /Arbeidsbureau, die een bindende bcslissing geeft.
Bij evdiituële moeilijkheden, kan men zich hst
beste wenden tot zijn vakbondsafdeling of tot de
Bureaux voor, Arbeidsrecht.

,

OFFICIËLE MEDEDELINGEN -VOETBALVER.
„ZANDVOORTMEEUWEN"
'
De competitie vangt aan!!
Eindelijk is het zover, dat de competitie begint.
Zandvoortmeeuwen l was oorspronkelijk Ingedeeld in een Amsterdamse afdeling. Het bestuur
heeft hiertegen geprotesteerd, met het oog op de
vervoersmoeilijkheden. Ter elfde ure is de bond op
haar besluit terug gekomen en ons eerste in de
Haarlemse 3e klasse-afdeling geplaatst.
Momenteel, dat we dit schrijven, is het nog niet
bekend, of ons Ie elftal a.s. Zondagi moet spelen.
Ons tweede elftal speelt haar eerste competitiewedstrijd en wel uit tegen Bloemendaal 2 om 2 u.
Vertrek per fiets om 12.45 uur.
Zandvoortmeeuwen 3 heeft een moeilijke uitwedstdjd tegen R.O.D.I. 2 te Sloterdijk. Vertrokken wordt uit Zandvoort per auto om 11.15 u.
Vervolgens per trein uit Haarlem om 12 uur.
Het volledig programma luidt adus:
Bloemendaal 2—Zandvoortm. 2 2 uur.
R.O.D.I. 2-Zandvoortm. 3 , 2 uur.
Zandvoortm. 4-H.F.C. 3 9.45 uur.
Zandvoortm. 5—D.I.O. 3 12 uur.
We verwachten van onze elftallen, dat zij zich
ten volle zullen inspannen om een gunstig resultaat
te verkrijgen. Met aller medewerking is dit
mogelijk. Komt allen vooral op tijd!
Competitie-indelingen:
3e klasse C: Zandvoortmeeuwen, Bloemendaal,
H.F.C., Terrasvogels, T.Y.B.B., Kinheim, D.E.M,
Beverwijk, A.D.O. 1920.
Res. 3e klasse D: Zandvoortm. 2, Kennemers 3,
Velsen 2, H.B.C. 2, Haarlem 3, Bloemendaal 2,
R.C.H. 3, T.Y.B.B. 2.
Res. 3e klasse I: Zandv.m. 3, De Germaan 2,
D.C.G. 3, Oranje Zwart 2, Z.R.C.. 2, Schinkelhaven 2, R.O.D.I. 2, Ahrends V.C. 2, J. Hanzenkwartier 2.
Haarlemse Voetbalbond:
Ie klasse C: Zandvoortmeeuwen 4, E.D.O. 3,
Geel Wit l, Haarlem 4, Halfweg 2, H.F.C. 3,
R.C.H. 5, T.Y.B.B. 3.
3e klasse C: Zandvoortmeeuwen 5, D.C.O. 3,
D.I.O. 3, D.S.S. 2, Geel Wit 2, Haarlem 9.
H.B.C. 5, H.F.C. 8, R.C.H. 10.
De training.
De eerste training op j.l. Dinsdagavond onder
leiding van oefenmeester Ris, was een succes.
De opkomst was zeer goed. Vanaf a.s. Dinsdag
wordt de training; in twee gedeelten 'gesplitst, t.w.
om 7.30 u. en om 8.30 uur. De spelers, die hiervoor zijn aangeschreven, worden vooral verzocht
aanwezig te zijn.
Ten slotte worden de aanvoerders verzocht, de
wedstrijdïormulieren na afloop der wedstrijd
secuur in te vullen en deze des Zondagsavonds
te bezorgen bij den secretaris der elftalcommissie,
den heer J. Keur, v. Ostadestraat 22. Hierdoor
voorkomt men boeten.
'
' J. K.
MONDACCÓRDEONVERENIGING „EXCELSIOR".
A-s. Maandagavond repetitie der accordeons.
Aanvang 8 uur in „Ons Huis:'. Aller opkomst gewenst.
HULPACTIE ZWITSERLAND.
Naar aanleiding van een hulpactie, welke de
Zwitserse hotel- café en restaurant-houders voor
de in Nederland verwoeste en leeggeroofde bedrijven, Horeca bedrijven wensen op te richten,
is het noodzakelijk een lijst van zwaar getroffen
pension-, hotel-, café- en restaurantbedrijven in
deze gemeente samen te stellen.
Zij die hiervoor in aanmerking denken te komen,
dienen voor 15 November a.s. hiervan mededeling
te doen aan de Gemeentelijke Dienst voor Sociale
Zaken, Hogeweg 78 te Zandvoort.
"
De Directeur vcor Sociale Zaken,
B. F. P rsma.

HERVORMD KERKKOOR.
Het ledenaantal blijft gestadig stijgen en bedraagt nu reeds 85 personen. Dit aantal is echter
te groot voor een kerkkoor, om aan de erediensten
mede te werken, daar dit koor niet groot mag zijn.
Op de laatste ledenvergadering is dan ook het
volgende besluit genomen:
Het kerkkoor zal zoveel mogelijk worden uitgebreid, de naam aannemen van „Hervormd Oratoriumkoor" en slechts grote* werken met solisten
en orkest uitvoeren, waarvan minstens twee per
jaar.
Uit dit koor zal het kerkkoor gevormd worden,
dat uit hoogstens 35 personen zal bestaan en op
regelmatige tijden des Zondags aan de erediensten
zal msde werken.
Tenslotte zal vanaf l Januari een kerkkoor
worden opgericht, weke zal medewerken aan de
uitvoeringen van bovengenoemde koren.
Op 23 Dec. a.s. wordt een uitvoering gegeven,
doch eerst op l Januari 1946 kunnen weer nieuwe
leden worden aangenomen, 'daar wij dan de vermaarde Engelse cantate voor bas-solo, koor en
orkest, „Singing to the Lord" van H. Purcell, in
studie nemen, wat wij tegen Pasen hopen uit te
voeren.
"
<
Leden voor het koor kunnen > zich echter nu
reeds opgeven, daar wij dan weten, waar wij begin Januari aan toe zijn.
Namens het bestuur,
C. Kuijper, voorz.
OFFICIËLE MEDEDELINGEN O.S.S.
Het was j.l. Zaterdagavond feest bij O.S.S.' Het
bestuur bood zijn leden en donateurs met introducé's een feestavond aan in „Zomerlust". De
opkomst was overweldigend. De zaal was meer
dan vol.
Bij de opening door den voorzitter werd het
35-jarig bestaan van de dames-afdeling herdacht.
Als aandenken aan dit heugelijke feit, hechtte hij
een herinneringswimpel aan het reeds zo vol behangen vaandel. Hij sprak de hoop uit,,dat deze
kranige dames-afdeling ook in de toekomst haar
beste beentje zal blijven voorzetten.
Er werd ons verder een zeer gevarieerd
programma geboden. De leden zelf lieten zich niet
onbetuigd. Mandolinemuziek en 'zang van enige
meisjesleden, wisselde af met enkele een-actertjes
van een viertal herenleden, waarbij zij de
lachers op hun hand hadden. Mw. Bokma liet ons
van haar zang genieten. Bij haar tweede optreden
betrok zij de zaal erin en moest de heer Pagee
eraan geloven. Na enkele 'schuchtere pogingen
lukte het ook hem „de lichtjes te zien branden".
Jimmy en James (de Gebr. Bos) waien het na
jaren-van gedwongen rust, toch nog niet verleerd.
Met nieuwe, vlot en leuk voorgedragen liedjes
oogstten zij een geweldig succes. ,
De avond werd besloten met gezellig dansen tot
2 uur, onder de prettige leiding en met harmo-nicamuziek van Engel Paap. Al was het zo nu en
dan wat al te vol op de dansvloer, al met al was
het een geslaagde en bovenal een gezellige avond.
Gaarne tot een volgende keer.
_ deB.
Het bestuur besloot op de 1.1. gehouden bestuursversradering. op l December a.s. een gezellige
avond voor de adspiranten te geven. Het prosr'amma zal neg nader worden bekend gemaakt.
Handbal.
Programma voor a.s. Zondag 4 November:
Dames: O.S.S. 2-H.O.C. 2 4 uur.
Heien: Batol-O.S.S. l 11.15 uur.
Vertrek per paard en wagen.

Handige meisjes gevraagd

„TOB-NIET NIEUWS".
De start van de amusementsvereniging van de
Zandvoortse jongeren was niet slecht. We nodigen
iedere jonge Zandvoorter daarom uit, om Zaterdag- of Zondagavond eens te komen kijken bij
pension X op het Kerkplein, alwaar ,,Tob-Niet"
resideert.
En dat er inderdaad ock niet getobd wordt,
heeft men op de openingsavond kunnen constateren. De stemming was puik, er werd prettig
gedanst en er waren attracties, die de uren deden
omvliegen. 'Met prijzen als een heuse taart en
sigaretten. „To6-Niet" zal net zo goed worden als
men zelf wil. „Hoe meer ziel, hoe meer vreugd!"
is een vertrouwd gezegde. Hoe meer leden, hoe
meer mogelijkheden! De Zaterdag- en Zondagavonxlen in „Tob-Niet"-verband kunnen de beste
avonden van de wee(k worden, avonden waarnaar
men de hele week uitziet.
In „Tob-Niet" verband moeten we tot een
literaire-, een debating-, een schaak-, een damen een ping-pong-club enz. kunnen geraken.
De Zaterdagavond is de avond waarop aan deze
sijelen volop aandacht gewijd zal worden. Weest
dus aanwezig om 8 uur.

•

MIMI EN MAX KOK B

DE SCHOOL VOOR GOEDE STIJL
met medewerking van H. ten Broeke
Wegens enorme inschrijving
zijn de cursussen als volgt:
BEGINNERS
Dinsdag 7-9 en 9-11 uur
GEVORDERDEN
' Woensdag 8-10 uur
GEHUWDEN
Donderdag 8-10 uur

in Pension X Gr. Krocht
Aanmelding en inlichtingen bij
H. HILDERING, Kerkstraat 23

Bandenbonnen inleveren
HENK SCHUILENBURG

MONÖFOLE
Dinsdag 6 November 8 uur
BOB PETERS, Dir. der Nationale
• Revue presenteert:
HET EERSTE WEDEROPTREDEN VAN:

Henrïëtte Davids
Neerlan ds meest geliefde revue en Film-artiste
Na een gedwongen afwezigheid van
4 jaren thans weer op de planken terug
in een geheel nieuw repertoire met
o.a. liedjes van wijlen haar broer
Louis Davids. Aan dit programma
N . werken mee een keur van variétéartislen
/

'BERT VAN DONGEN.

de bekende radiozanger
JUSTUS BONN, de Nederl. Caruso
BALSAMO. Illusionist en manipulator
WIM BOSCH, Accordeon-virtuoos
RUSCA en FRANCOIS, mod. danspaar
LESLIE DAVIS, Accompagnateur
'Een daverende avond
In Carré te A'dam alle dagen uitverk.
ENTREE: f2.00 tot f 3.00 bel. inbegr.
Plaatsbespreking op de dag der
voorstelling van 10 tot 12 uur
Kaartverkoop uitsluitend aan de

voor opleiding in kleermakerij
H. 'HALEWIJN, Oranjestraat 13

cassa op de vastgestelde

C

uren

GODSDIENST-OEFENINGEN

Dïstributienieuws

NED. HERV. KHRK
Zondag 4 Nov. v.m. 9.30 uur: L. J. Bloemsma,
hulppredikant.

OFFICIËLE BONNENLIJST

GEREF. KERK
,
(Julianaweg)
Zondag 4 Nov/. v.m. 10 u.: Ds. Hoek van Gaast.
N.m.
~--. 4.30 uur: Ds.
h Hoek van Gaast.
NED. CHR GÉMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 u.: Samenkomst in „Ons Huis",
Dorpsplein. Spreker: J. W. van Zeijl.
KERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AGATHA
TE ZANDVOOIRT
Zondag 4 Nov.: H. H. Missen om 7.30 u. en
10 uur Hoogmis; collecte voor de arme Kerken
van ons Bisdom; om 12 uur voorbereiding PI.
geloofsbelijdenis; om 7 uur Maria-lof met rozenhoedje.
Donderdag 8 Nov.: om 10 uur gezongen Huwelijks-Mis vooi Bruidegom'eti Bruid; om 7 uur Lof
met rozenhoedje.
' Zaterdag 10 Nov.: van 5-8 uur gelegenheid om
te biechten.
Zondag 11 Nov.: H. H. Missen om 7.30 uur en
10 uur Hoogmis.

B U R G ELS-J K E S T A N D

Voor de komende week van 3 tot en
met 10 November 1945 zijn de volgende
bonnen aangewezen:
ALLE BONKAARTEN 512 A, B, C
118
250 gram bloem
l IQ .
200 gram zout
120
250 gram jam
121
250 gram peulvruchten
122
225 gram zeep
123
l "doosje lucifers
124
150 gram vlees
125, 126 * 2 kg. aardappelen
B 06 '
l kg. aardappelen
A 07 '
2 liter melk
B 07 C 07
3'/2 liter melk
213
214
215
216
217
218
219

BONKAARTEN 512 D, E'
250 gram bloem
200 gram zout
250 gram jam
225 gram zeep
150 gram vlees
l kg. aardappen
6 liter melk

GEBOREN: Hillegonda A. M., dochter van
E. C. A. Nooij en M. Tli. Geers, Haarl.straat 4.
O4

TABAKSKAART:
l rantsoen importsigaretten

AFHALEN NIEUWE BONKAARTEN.
Maandag 5 November A t.m. Bier.
HALTESTRAAT 46
TEL. 2392
Dinsdag 6 November Bies t.m. C.
Woensdag 7 November D t.m. E. Wij kunnen U van de muizenDonderdag 8 November F t.m. G.
plaag af helpen
Vrijdag 9 November H t.m. I,
Donderdag 15 November J t.m. K.
Ook kachelglans aanwezig'
Vrijdag 16 November L t.m. M.
Parfumeriën, Chemicaliën
Maandag 19 November N t.m. P.
Dinsdag 20 November O t.m. S.
Woensdag 21 November t t.m. U.
Va'rloofd:
Mevrouw Botman,
Donderdag 22 November V t.m. W.
LENI VAN DER H. Heyermanslaan 7,
Vrijdag 23 Nevember X t.m. Z.
H'stede,
d.
b.
tramh.,
WOLDE
Medegebracht
moeten worden de nieuwe stamvraagt
en
<
kaart met inlegvel.
EEN MEISJE
Men wordt verzocht op d$ aangewezen dag de
K. PRINS
voor
halve
dagen. kaarten af te halen, daar anders de kans bestaat,
10 November 1945.
Flink loon.
dat men niet geholpen wordt.
Zeestr. 54, Z'voort.
Kennemerl. 7, Ymuiden
TE KOOP:
Me't grote vreugde ge- H. regenjassen, ondörven wij kennis van de goed, paraplu, witte
geboorte van onze jassen, d. mouw- en
kantenschorten, wollen
dochter
badpak, ged. wit eetHILLY
die bij het H. Doopsel servies, 8 tr. trap, Phil.
de namen ontving van luidspreker, •fadiolamp
Hillegonda, Anthonia, B 44.3, fietsmanden, gehaakte sprei,
karnMaria.
Zandvoort, 28 Oct. '45.molentje, wasstel. Alles
oude kwaliteit.
Haarl.straat 4.
.. Oosterparkstraat 66.
E. C. A. Nooy
M. Th. Nooy-Geers. Enige .nette jongens en
meisjes gevraagd
op Speelgoedatelier,
leeftijd 14-17 jaar. AanTe koop gevraagd:
melden bij A. M. Aleven
l a 2 huisjes te Zand- Zandvcortselaan 4.
voort. Brieven -letter
Uw adres is dus
A 31 bur. v. d. blad.
Uitvoeren van
grondwerk,
Adres van Mevrouw
Hennis-Dorreboom
is brandhoutzagen, enz.
v.a. heden weer: wan E. van Duivenboden,
Speijkstr. 15a, Z'voort. v. Ostadestraat 21a.

Drogisterij L B^LAAUBOER

•*
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GELEBDSTER VAW
LEERLB^GEM
Gegadigden worden opgeroepen voor de betrekking van geleidster van leerlingen uit
Zandvoort naar de school voor buitengewoon
lager onderwijs te Haarlem. Aanstelling op
arbeidscontract tegen een beloning van ƒ 12.—
per week.
Tramkosten voor rekening der gemeente.
Geneeskundig onderzoek vereist.
Schriftelijke aanmelding te richten tot den
burgemeester vóór 8 November a.s.
Zandvoort, 31 October 1945.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
De Burgemeester, VAN ALPHEN.
N
De Secretaris, W. BOSMAN.

Ondergetekende, door het Nederlandse Beheersinstituut aangesteld tot beheerder over het vermogen van den Heer J. Gilberts, Bouw- en
Aannemersbedrijf, Soestdijksestraat 262 te Bilthoven, roept allen, die iets te vorderen hebben
van of verschuldigd sijn aan genoemden J. Gilberts, of goederen, gelden of andere zaken voor
dezen in bezit of onder hun berusting hebben, of
tot hem in enigerlei rechtsbetrekking staan of gestaan hebben, op om daarvan -voor l December
1945 schriftelijk opgave of mededeling te doen aan
ondergetekende. Het niet voldoen aan deze oproep is strafbaar krachtens deo besluiten Herstel
Rechtsverkeer en Vijandelijk Vermogen.
G. H. VERSCHUUR,
Homeruslaan 12,
ZEIST.

Rijwiel Reparatie-ii
HENK SGHUILEftlBURG
HET BESTUUR DER
IJSCLUB ZAS^DVOOIRT
WEKT DE LEDEN OP DE
OP VRIJDAG 9 NOVEMBER
DES AVONDS HALF ACHT
IN „ONS HUIS" TE BEZOEKEN

Voor direct gevraagd:

ier en
Fa. L. J.
LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ
Inrichten, bijhouden en controleren van
administraties
Uitbrengen van accountantsrapporten
Vermogensadministratie en verantwoording
Belastingzaken

m. m. j. WGLZASC

Accountant-Belastingconsulent
Lid van: Nat. Gen. van Accountants
Bond van Belastingconsulenten
HALTESTRAAT 52
ZANDVOORT

lampekappen, Schemerlampen
SCHUILEKBURG

Gezondheid is de grootste schat!
Wie ROGGEBROOD eet bevestigt DAT
e

Wie voelt zich flinker, sterker beter,
Dan een getrouwe ROGGEBROOD-ETER!

SCHILDERSBEDRIJF
Fa. J. van den Bos & Zonen
TELEF. No. 2562 ZANDVOORT
gevestigd 1879
GLAS-ASSURANTIE
Grote Krocht 19 en Hogeweg 61

Aannemer van Stucadpor-,
Wit- en Waterverfwerken

Het houdt U jong, het houdt U fit en 't kan geen kwaad
P. PAAP, BRUGSTR. 11
ter bevordering van gezondheid proef te nemen met ons EIGEN fabrikaat
MAGAZIJN

WED, J. SCHIPPER - HALTESTR.' 23

Het Wonder van Zandvoort
Doet nu reeds Uw

Voor reparatie,' opknappen of veranderen van Uw meubelen naar
Speciaal in politoeren

. 11
SCHILDERSBEDRIJF
TEN* KATESTRAAT 12
ZANDVOORT

Van Stavereu's

Gloeilampen en Stoppen

Grote Sortering op gebied van:
KINDERSPEELGQED,
PIANOTECHNISCHE INRICHTING Luxe- en huishoudelijke artikelen
Zandvoort's grootst gesorteerde zaak
geopend van 9 tot half 6
STEMMEN - REPAREREN
SWALUËSTRAAT 9
Boodschappen worden
aangenomen
bureau v d. blad, KERKSTRAAT 28
TE KOOP
HENK SCHUILENBURG

L. J. C. HOUILLIER

Een vrijst, Huis centr. verw.
eigen grond Koopsom
Een Huis met Zó*mer huis „
.Een Huis,
„
Een Winkelhuis
„
Een Huis
„
Een Huis
„
Twee Perceelen
„

Klein en Groot
eten
van der

Luxe Brood- en Banketbakkerij

Beleefd aanbevelend: H. v. STAVEREN

brood
Zandvoortsc „Zeemansband"
DE STEMMINGSBAND VOOR UW
FEEST- OF DANSAVONDEN
Inlichtingen GERARD NIJKAMP

Kruisstraat 9
ook te Zandvoort, naar de

l\

(erkend gas en waterfitter)
Mastieke dakbedekkingen onder garantie
Hionuro ffnfll/Qnlnj
'Jlöl
Centrale Verwarming

'

Oliestook

m. J. T E E R L g f t l K
Firmant v.h. Ingenieurs Bureau Jan Kolk

Zandvoort, GROTE KROCHT 7, Tel. 2974
ROTTERDAM, Tel. 26520
AMSTERDAM
INGERICHT VOOR AUTOGEEN LASWERK

Sint-Nicolaas inkopen

Zandvoort

SCHILDERSBEDRIJF

A. KROMHOUT, Haltestn 24
AJle voorkomende Schilderwerken
Vloeibaar behang - Witwerken

„MÜi^OPOLE"

f 14.000.—
f15.500.f 4.500.—
f 6.000.—
f 3.000.—
f 4.000. f 20.000. -

Geld voor 1ste Hypotheek beschikbaar

MEUBELVEILING
A.S. Zaterdag Kijkdag
in'fiet Patronaats Gebouw van 10-4 uur
Zondag van 2-4 uur
Dinsdag 10 uur Veiling
Makelaars Kantoor W. PAAP
Kostverlorenstraat 1, Tel. 2965

Voor al Uw Transporfwerk, Verhuizingen enz* per paard en wagen

J. KONING, Koningstr. 43
GROVE SCHELPEN TE KOOP

Stationsplein

Z&TERDAG- EN ZONDAGAVOND

D A N SE N
Toegangsprijzen: f 1.50

van 7 tot 11 mr ,

Militairen f 1.—

naar C»

No. 22

1e Jaargang

Vrijdag 9 November

e Nieuwe

rtse Co u ra n
Tarieven voor geregeld
adverteren op aanvraag

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT
REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28

Losse nummers 10 cent

EEN VOORBEELD TER NAVOLGING.

Hoewel de gemeente Zandvoort door bommen
noch granaten rechtstreeks
noemenswaardige
schade heeft opgelopen, is zij als schakel in de
keten der Atlantiekwal door de maatregelen van
den bezetter, een der zwaarst getroffen plaatsen
des lands geworden, voornamelijk als gevolg vaa
het volledig schoonslopen der kuststiook van het
dorp, ter breedte van ruim 100 m. en ter lengte
van ruim 2 ] /j km.
848 st, zijnde 28.2%) van het totaal der Zandvoortse woningen en voorts 121 andere gebouwen
omvattende l watertoren, Hotels (13), Pensions
(22), Café-Restaurants (8), Garagebedrijven!! (3),
Zeebadinrichtingen (3), winkels en bedrijven (65),
tezamen een inhoud van liefst 920.000 m3 of 30"/o
•van alle bouwwerken in de gemeente uitmakende,
viel met fundering en al aan de sioopwoede ten
offer.
Minder zwaar maar niettemin ernstig werd het
dorp getroffen door de evacuenng van liet
giootste deel der overgebleven bevolking en het
met de daad opgevolgde bevel van den bezetter,
de Jeeggekomen woningen-onbewoonbaar te maken door het uitslopen van alle installatie's aan
sanitair, water, 'gas en 'électriciteit. Ruim 900
woningen ondergingen deze bewerking.
Mijnexplosies, regen, storm, houtroof en diefstal
teisterden de verlaten bebouwing nog meer en ook
de intact gebleven gebouwen en woningen, welke
door den bezetter waren gevorderd voor huisvesting van soldaten (Duitsers, Russen, KatiKcisiërs, Armeniërs en andere landaarden), leden ten
zeeiste door uitwoning en vernieling, zodat het
dorp op het tijdstip der bevrijding werd aangetroffen met ca. 1600 beschadigde woningen en gebouwen, 'waarvan ,ruim 60°/o in onbewoonbare
staat verkeerde.
Het einde van de oorlog betekende heiaas nog
geenszins het einde van verdere vernieling; in
de eerste tijd na de bevrijding werd nog vrij veel
schade aangericht als gevolg van diefstal en nijnen munitie-explosies.
Het aspect van het dorp was in de eerste dagen
van Mei al even bedroevend als overal eldeis i»
geteisterde gebieden. In- en rond de gemeente
v aren mijnenvelden aangelegd en alles was over\voekerd met prikkeldraad en onkruid. Het strand
was van kim -tot kim geharnast met van iiiijTi'Jii
\corziene palen, betonnen staketsels, stalon obstakels enz. en de zeereep bezet met zware ccewapend betonnen vestingwerken, bunkers, onderaardse gangen, geschutopstellingen en wat dies
meer zij.
Vier maanden hard werken met ca. 300 man
aan slopen, opruimen, schoonmaken, in orde
biengen van wegen en herstellen, hebben het dorp
welhaast zijn normale aanzien hergeven en vooral
het aanstonds na de mijn ruimingen verwijderen
van palen en obstakels aan het strand, hebben er
toe bijgedragen, dat in het afgelopen seizoen zeer
veel bezoekers na zoveel jaren, eindelijk weer
van strand en zee konden genieten.

De opening van deze voor Zandvoort zo belangrijke aanwinst is nu nog slechst een kwestie
van dagen. De aldaar gelegerde militairen zullen
12 November a.s. de fabriek ontruimen en hun
intrek nemen in „Zomers Buiten".
Door het lange buiten gebruik zijn zal er echter
wel enige tijd verlopen, voor dat de fabriek bedrijfsklaar is, daar o.a. het mastieke dak vervangen wordt 'door een pannendak, waarvoor
16.000 pannen benodigd zijn. Dit materiaal is
echter voorradig en zal terstond ter hand worden
genomen. De machines die in Amsterdam zijn opgeslagen, vormen voor het vervoer echter een
groot vraagstuk, daar zich hieronder twee enorme
hydraulische persen en enig geweldig grote mengbakken bevinden. De contracten voor dit vervoer
zijn echter nu afgesloten.
Begin December hoopt men een aanvang met
het werk te kunnen maken, waarbij men beginnen zal met de vervaardiging van frictie-platen,
waarvoor vele orders zijn binnengekomen. Daarna gaat men over tot het vervaardigen van andere
bakelieten voorwerpen.
Het ligt in de bedoeling begin Januari op volle
toeren te draaien, doch reeds op 19 November a.s.
zal een deel der arbeiders, door bemiddeling van
het Arbeidsbureau Zandvoort geplaatst, hun werkzaamheden kunnen aanvangen.
Zandvoort in opbouw, is door deze industrie
verzekerd van vele beloften voor de toekomst.

Onze oude vertrouwde, prachtige Hervormde
kerk, daterend van 1639, verkeert in verval. De
oorlogsjaren hebben er hun stempel op gedrukt.
De vele granaat- en mijn-ontploffingen hebben
aan de oude glas-in-lood ramen veel schade toegebracht, enkele ervan zijn geheel verdwenen en
met planken dichtgespijkerd. De goten lekken, dakpannen en leien zijn verdwenen, de muren zitten
vol gaten, zijn gescheurd en beschadigd, evenais,
de plafonds. Het orgel is nog bespeelbaar, doen
de pijpen zijn losgetrild en rammelen in haar mge
wanden.
Het prachtige monument op de graftombe van
Paulus Loots was uit voorzorg begraven en uit d„
kerk weggebroken. Thans liggen de grote stukken
maimer, weer uit de duinen opgegraven, te wacn
ten, om weer op hun plaats te worden gebracht.
Waar eens de indrukwekkende graftombe zich
bevond, gaapt nu een holle ruimte, temidden van
afgebrokkelde muren.
Er zijn helaas vele kerken verwoest, onherstelbaar verwoest m ons Vaderland, kerken, waarvan
de wederopbouw dringender is, dan het herstel
van de kerk in Zandvoort.-Geld van monumentenzorg of van de dienst wederopbouw kan dan ook
voor Zandvoort niet beschikbaar worden gesteld.
En ons dorp besefte, dit. Daarom nam zij zeir
het initiatief. De kerkeraad kon mets doen. Totaa
uitgeputte kassen door de evacuatie en de bittere
nood in de afgelopen winter. En zo ontstond
spontaan een comité tot herstel van kerkgebouw
en orgel, waaraan verbonden werd een kle.ner
werki-comiê. De heer Elffers vervaardigde ejn
litho van het kerkgebouw, een honderdtal exemplaren hiervan zal verkocht worden voor p..m
ƒ30.— per stuk minimum. Het kerkkoor schonk
voor het herstel reeds ƒ600.—, terwijl een legaa.
van ƒ 1000.— voor dit doel binnen kwam.
In December a.s. zal het kerkkoor wederom een
concert geven, waarvan de opbrengst voor ec belangrijk deel in het herstelfonds zal word-u
gestort. Vele meerdere plannen zijn bij het comité
nog in voorbereiding.
Er is geld, véél geld nodig! Men raamt de kosten
voor het. herstel van het orgel op pl.m. ƒ3500.—.
van het kerkgebouw op pl.m. ƒ 9000.—, maar de
commissie is vol goede moed, het geld ZAL er
komen, binnen l jaar! Dat heeft men elkaar plechtig beloofd. Voorwaar een prijzenswaardig
initiatief en een voorbeeld ter navolging.

POOTAARDAPPELEN.

OPROEP.

Het herstel van de licht tot middelzwaar beschadigde woningen is terstond na de bevrijding
onderhanden genomen en door minstens .fevenveel werkers, ondanks grote moeilijkheden, zo
goed mogelijk voortgezet, zodat thans ca. 959
woningen weer in bewoonbare staat zijn gekomen.
Nu de toestanden op het gebied van materiaalvoorziening en transport geleidelijk verbeteren,
mag worden verwacht, dat het herstel van licht
tot middelzwaar beschadigde woningen van groep
III (schade van ƒ3000.— en minder), vóór het
einde van het Jaar zijn beslag heeft gekregen en
de zwaarder beschadigde woningen van groep II
(schade van ƒ 3000.— en hoger), in het eerste
kwartaal van 1946 grotendeels m bewoonbare
staat zijn gebracht.
OPENING „COROTEX".

Aardappeltelers van Zandvooit, kunnen bij de
Daar het Bestuur van Onderling Hulpbetoon's
Twentse Bank of op het Postkantoor een Deblok- Mannenkoor de tegenwoordige adressen der leden
keiingformulier aanvragen. Nadere toelichting ver- niet kent, roept /ij bij deze haar oude en nieuwe
rtiekt C. Keur, Koningstraat 91.
leden op, om op Woensdag 14 November 1945 om
acht uur in „Ons Huis" aanwezig te zijn. alwaar
BEROEPING.
ecu bespreking zal worden gehouden tot het herDs. J. Koning van Hoogvliet heeft bedankt voor vatten van genoemd koor.
De opkomst der leden is zeer gewenst, terwijl
het beroep naar de Hervormde Kerk te Zandvoort.
Het beroepingswerk zal thans opnieuw ter hand ook niet-leden van harte welkom zijn.
Het Bestuur.
worden genomen.

WJM GERTENBACH
Werd in het Parool reeds vermeld, dat door
het Mil. Gezag kortgeleden de lijken zijn gevonden
van de gefusilleerden uit het eerste „Parool"proces, thans vernemen we, dat ook het lijk van
»l en goed. Materiaal uit voorraad
Wim Gertenbach reeds werd geïdentificeerd door
Centrale verwarming - Loodgietersbedrijf , Sanitair - Electriciteit
de familie.
Verder deelde men ons mede, dat het stoffelijk
Fa. G. OOSTWALD, Zijlvest 11 HAARLEM Telef. 11067
overschot niet eind dezer week — zoals aanvankelijk werd gemeend — doch pas aan het eind der
maand naar hier zal worden overgebracht en opDE BLAUWE SILVRETTA.
gebaard in de Ned. Herv. Kerk — daartoe door de GODSDIENST.OEFENINGEN
heren Kerkvoogden, met grote bereidwilligheid beEen lezing met lichtbeelden.
schikbaar gesteld —. Na de rouwdienst in de Kerk
NED. HERV. KHRK
Bergsport! Skiën! *iGletschers
prachtige
zal de begrafenisstoet vandaar vertrekken naar de
latuurgezichten: wie zou dat niet willen zien?
Zondag
11
Nov.
v.m.
9.30
uur:
L.
J.
Bloemsma,
Algemene Begraafplaats, waar het stoffelijk
Over de blauwe Silvretta, een bergketen in Zwitoverschot van onzen vriend zal worden bijgezet hulppredikant.
serland, zal a.s. Woensdag Rob Winkler voor de
in het graf, waarin Mevrouw Gertenbach en haar
GEREF. KERK
J.G. spreken, met als ondertitel: Bergsport. Hij
drie kinderen reeds rusten sedert April 1943.
(Julianaweg)
zal zijn lezing rijkelijk illustreren met lichtbeelden.
Zondag 11 Noy. v.m. 10 uur: Onbekend.
Het zal een avond worden, waar je veel aan hebOFFICIËLE MEDEDELINGEN VOETBALVER.
N.m. 4.30 uur:'Onbekend.
ben zult; immers daar staat én wat wij te' horen
„ZANDVOORTMEEUWEN"
krijgen én wat wij zien zullen, borg voor. ZwitserAFD. ZANDVOORT NED. PROT. BOND.
and boeit door zijn betoverende aanblik van
De prestaties van J.l. Zondag.
(Gebouw Brugstraat 15).
eeuwige sneeuw en grillige bergcontouren. Daarom
In de eerste competitie-wedstrijd uit tegen
Zondag 11 Nov. n.m. 4 u.: Ds. A. van Biemen nodigt de J.G. elke jongere van harte uit deze
Bloemendaal 2 heeft Zandvoortmeeuwen 2 j.l. van Haarlem.
schone avond met ons mee ie beleven.
Zondag een gelijk spel behaald. Ze hadden steeds
Zet je over je schroom heen en richt je schreden
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
de leiding, maar één minuut voor het einde slaagde
naar Brugstraat 15. Terwijl de kachel brandt,
Bloemendaal er in een 3-2 achterstand in een
Dinsdagavond 8 u.: Samenkomst in „Ons Huis", trekken wij samen met een ervaren gids de berg3-3 gelijk spel om te zetten.
Dorpsplein. Spreker: Joh. H. van Oostveen,
wereld in.
Het derde elftal heeft de competitie beter inge- evangelist te Alkmaar.
Woensdag j.l. sprak de heer Elffers over de
zet en worj de uitwedstrijd tegen R.O.D.I. 2 verKERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AGATHA Synode der Ned. Herv. Kerk en de betekenis van
diend met 5-2.
de volksheid voor de gehele natie. In de nabeTE ZANDVOOIRT
In het sportpark ontving Zandvoortmeeuwen 4
spreking kwam vooral de rijkdom van de Herv.
H.F.C. 3 voor de competitie. Deze wedstrijd werd
Zondag 11 Nov.: H. H. Missen om 7.30 uur en
door het vierde met 4-3 verloren. De achterstand 10 uur Hoogmis; om 12 uur voorbereiding voor Kerk naar voren. In principe heeft ook de J-.G.
ja gezegd op het nieuwe streven van de kerk.
met de rust was zelfs 1-4.
de H. Geloofsbelijdenis; om 7 uur Lof ter ere van
Met een paar leuke liedjes werd deze avond,
Ook Zandvoortmeeuwen 5 bracht het niet tot H. Agatha met verering van hare reliquie en
die geestelijk ons zoveel bracht, besloten.
een overwinning en verloor thuis van D.I.O. 3 rozenhoedje.
N.B : Woensdag te 8 uur precies gaan wij op
met 3-2.
Donderdag 15 Nov.: Om 7.30 uur gezongen ReDe eerste competitiedag bracht dus 3 punten op quiem voor de zielen van de zielenlijst; om 7 uur edachtenreis naar het paradijs der bergbeklimmers: Het land der lawinen!
uit 4 wedstrijden.
Lof-met rozenhoedje.
Zaterdag 17 Nov.: Van 5-8 uur gelegenheid om
A.s. Zondag: D.E.M.—Zandvoortmeeuwen. te biechten.
RADIO,' STOFZUIGER, STRIJKBOUT
Zandvoortmeeuwen l komt a.s. Zondag voor het
Zondag 18 Nov.: H. H. Missen om 7.30 uur en
eerst in het strijdperk voor de competitie. De 10 uur Hoogmis. De congregatie voor de Dames
THEEL1CHT, RIJWIEL REPARATIE
uitwedstrijd tegen D.E.M, te Beverwijk staat op begint Maandag 12 Nov. 's-avonds om 8 uur en de
het programma. Deze wedstrijd vangt aan om halt congregatie voor de Meisjes niet Dinsdag maar
drie. Vertrokken wordt uit Zandvoort per fiets om Vrijdag 16 Nov. ook 's-avonds cm 8 uur.
11.45 uur, vervolgens uit Haarlem per trein om
Onze paroch. Leesbibliotheek in het patronaat
12.59 uur. Hopelijk worden de punten mee naar is geopend Dinsdags van 5.30-6.30 uur.
Zandvoort gebracht.
Het 2e elftal speelt "thuis tegen Kennemers 3
B U R G E L U K E STAND
om 2 uur. Een overwinning ligt in de lijn der vérwachtingen.
Het derde elftal is vrij, terwijl Zandv.m. 4 wser
GEBOREN: Stephanus Paulus, zoon van H. M.
Maandag 12 en Dinsdag 13
thuis speelt en wel tegen T.Y.B.B. 3 om 12 uur. Weiier en A. Weller-Teunisse.
November - 8 uur
Ook het 5e en 6e elftal hebben een vrije dag.
Hendrika Johanna, dochter van J. Spierieus en
Na vele jaren komen onze adspiranten ook weer M. Spierieus-Kromhout.
HET AMSTERDAMSE TONEEL
in actie. Zij spelen Zaterdagmiddag om 3 uur thuis
onder Directie van KEES VAN DAM
ONDERTROUWD: A. Dubois en M. C. Dittegen T.H.B, adspiranten.
J K. meijer, Brederodestraat 5.
Presenteert:
F. Zwemmer en L. Draijer, Rozennobelstraat 25.
RECTIFICATIE.
"GEHUWD: P. A. d'Hont en C. Vork, BredeIn ons artikeltje van de vorige week over het rodestraat 9.
hervormde kerkkoor vermeldden wij abuisievelijk,
Diep, aangrijpend toneelspel in
OVERLEDEN: E. van Duivenboden, oud 75 jaar.
dat vanaf l Januari a.s. nog een Kerkkoor zou
drie bedrijven door Cor Hermus
worden opgericht, hetwelk aan de uitvoeringen
Regie
en titelrol Coroline van
BEROEPING.
van de reeds bestaande Hervormde OratoriumDommelen,
Rita Vethjulie Meijer,
Wij vernemen nader, dat Ds. C. de Ru, van het
koren zou medewerken.
Mariette
Prinsen,
Rine v.d. Werff,
Dit woord kerkkoor moet vervangen worden eiland Rozenburg beroepen is naar de Ned. Herv
Pierre
Myin,
Julius
Brengers, John
door „jongenskoor". Het is n.l. de bedoeling, een Kerk te Zandvoort, terwiil benoemd werd tot
de
Freese,
Karel
Bakker en M.
ouderling
de
heer
J.
A.
Wagtendonk,
hoofd
der
goed geselecteerd jongenskoor te verkrijgen, om
Veldhuijzen
van
Zanten
aan de uitvoeringen van de grote koren mede! te Wilhelminaschool alhier.
werken. Jongens met een goede stem kunnen zich
ENTREE: f1.00 tot f3.00 bel. inbegr.
daarvoor opgeven bij het bestuur.
Plaatsbespreking op de dag der
voorstelling van 10 tot 12 uur
Kaartverkoop uitsluitend aan de
voor opleiding in kleermakerij
cassa op de vastgestelde uren

WEDEROPBOUW

DE BIJENKORF

ONOPOLE

EEN MOEDER

Handige meisjes gevraagd

Rijwiel Reparatie-inrichting
HENK SCHUILENBURG

H. HALEWIJN, Oranjestraat 13

0ooooooooooooooooooooooooooO

Voor de vele sympathie
a
f en belangstelling bij de
g geboorte van onzen
°
STEPHEN,
|
danken wij vrienden en
l'
ARIE LOOS
ïo kennissen.
o
S.
en
S
Harry M. Weller.
| AAGTJE KOPER j Ans Weller-Teunisse.
f hunne 50 jarige f Westerparkstraat 10.
g echtvereniging te I
| herdenken. Dat zij | DANKBETUIGING.
| nog lang gespaard |
| mogen blijven, is de gNiet in staat zijnde allen
l wens van hun dank- g persoonlijk te bedanken,
S bare kinderen en | betuigen wij langs deze
g kleinkinderen,
g
weg onze welgemeende
o
°
§ Zandvoort, Nov. '45 S dank aan familie, kenf Kanaalweg 3
f nissen, buren en hen die
o
o
OooooooooooooooooocooooooooO
de eerste hulp verleend
hebben, voor het medeleven bij het droevige
Verloofd:
verlies van onzen innig
JANE KOPER
geliefden zoon en broer
en
JAN VISSER.
S. v. d. HAM
J. Visser
Zondag 11 November.
L. Visser-Kuik
Paul
Konigstraat 79,
Riek.
Zandvoort.
Rijksstraatweg A 168,
Zandvoort,
Hoevelaken. *
v. Ostadestraat 7.
o

1 Op 28 November
S 1945, hopen onze
g geliefde ouders en
S grootouders

„PATRIOTJES"

Te koop gevraagd:
Ronde buikflessen.
Peter Versteege, TramTe koop:
Ijzeren ledikant met straat 7.
matrassen, 2 stoelen, Aangeboden:
ovale tafel, 2 schildewandehvagen, verend
rijen. Nieuwenhuis, Bre- onderstel, rubber banderodestraat 40, voor den en voetenzak, tegen
12 uur.'
iadio, oud type geenbezwaar. Te koop: ElecTe koop gevraagd:
trische kamerkachel
EEN FIETSJE
voor jongetje van 3 j. Princesseweg 21.
Adres: C. Keur, KoningGevraagd:
straat 71, Zandvoort.
FLINK DAGMEISJE
tegen hoog loon.
Nette Juffrouw,
50 j., zoekt licht werk. P. Schipper, HalteHuishouding of iets straat 58.
anders. Alle dagen vrij.
Br. A 32 bur. v. d. blad. Geviaagd:
Net Meisje
WONINGRUIL.
voor dag en nacht. ZaMooi huis, A'dam-W., terdagm. en Zond. vrij.
bevattende 5 kamers, Mevr. v. Rossum, Raadbadkamer, keuken en huisstraat 40b, A'dam.
ïirote {daktuin, tegen
Te koop:
vrij huisje te Zandvoort.
Br. A 33 bur. v. d. blad. Oliestel, . l pers. wit
ledik., klein kamerzeil,
Meisje gevraagd,
rieten tafeltje, rieten
v. hele oi halve dagen, naaitafeïtje,
gordijnin klein gezin. Werk- roeden. Te zien Ma-anster l of 2 maal per dags van 2 tot 5 u.
week. Marisstr. 45 bov. Marisstraat 45.

Distributienieuws

SCHEERZEEP
op Tabaksbon 11
OFFiCBËLE BONNENLUST
In de maand December wordt 50 gram scheerzeep of 100 gram scheercreme of 4001 gram snelVoor de komende week van 11 tot en scheercreme beschikbaar gesteld op bon 11 der
met 24 November 1945 zijn de volgende tabakskaart. Deze bon dient men in te leveren
bonnen aangewezen:
in de week van 11 t.m. 17 Nov. tegen ontvangstbewijs. De aflevering zal plaats hebben na 8 Dec.
ALLE BONKAARTEN 512 A, B, C
123
l doosje lucifers
135t.m:141 800 gram brood
142 en 143
200 gram bloem
144
l rantsoen gebak
zal Zandvoort herrijzen
145
70 gram beschuit
146
400 gram suiker
147
125 gram boter
Vertegenwoordiger G. OSKAM
148
250 gram margarine
149
125 gram margarine
150
200 gram kaas
151
100 gr. chocolade of suikerwerken
152
150 gr. vlees
HENK SCHUILENBURG
153 en 154 2 kg. aardappelen
B 11, B 12
400 gram brood
B 13
l kg. aardappelen
A 14
2 liter melk
voor d. en n. voor Zandvoort of
B 14, C 14
3V2 liter melk
van 8 - 8 uur. Goed loon en goede
BONKAARTEN 512 D, E
behandeling. Br. aan FORENBURG
2e J. v. d. Heydenstr. 24, A'dam (Z)
235, 236
800 gram brood
237, 238
200 gram bloem
239
250 gram rijst of kindermeel
240
l rantsoen gebak
241
70 gram beschuit
242
500 gram suiker
243
250 gram boter
VOOR SPEELGOEDEREN EN
244
125 gram margarine
AANVERWANTE ARTIKELEN
245'
200 gram kaas
HAARLEMMERSTRAAT 94
246
100 gr. chocolade of suikerwerken
247
6 liter melk
248
150 gram vlees
249
l kg. aardappelen
GEVRAAGD:
D 11, D 12
400 gram brood
E 11
250 gram rijst of kindermeel

Met Kolen van KRUL

Kolenhandel K R U L

Westerparkstr, 3, Zandvoort

Bandenbonnen inleveren

Fa. LIANO
Zoekt Vertegenwoordiger

HALFWAS-BAKKER EN
BANKETBAKKERS-LEERLING

05, 06

TABAKSKAART:
2 rantsoen tabaksartikelen
G. H, KUNEMAN
(geen importsigaretten)

De bonnen voor lucifers, vlees, melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 17 Nov.
Op de bonnen 150 en 245 zal in het Westen des
lands ten dele Argentijnse en ten dele Hollandse kaas geleverd worden. De Hollandse Kaas
zal voor del helft in volvette en voor de helft in
magere kaas worden geleverd.
Op de broodbonnen kan men Engelse biscuit
betrekken, voor zover de detaillist of bakker deze
nog heeft. Op een bon, die recht geeft op 400 gr.
brood, is voortaan 400 grami Engelse biscuit verkrijgbaar.
Voor de week; van 18 t.m. 24 November zullen
neg bonnen worden aangewezen voor vlees, melk,
aardappelen, grutterswaren, ontbijtkoek, zout, jam,
peulvruchten, vermicelli en zuidvruchten.

- HALTESTRAAT 33

Het Bestuur van de Afd. Zandvoort van de
Ned. Prot. Bond nodigt bij deze niet alleen
de leden maar ook alle belangstellenden uit
tot bijwoning van de
EERSTE GODSDIENSTOEFENING,
welke na de terugkeer Zondag 11 Nov. a.s.
des middags V I E R uur in het gebouw
Brugstraat 15 zal worden gehouden.
In deze dienst zal voorgaan Ds. A. v. Biemcn,
Ned. Herv. predikant te Haarlem.

DE TWENTSCHE BANK N+V,

MAISON RONEL - ZEESTRAAT 44

Vraagt
Jongste Bediende

Een oude heren- of dameshoed vervormen en verven wij tot een chique model
Van stof of bont maken wij een leuke baret
Van oude acte- of boodschappentas, van stof of bont een moderne schoudertas

Kantoor ZANDVOORT

Sollicitatie uitsluitend schriftelijk

Modellen voorradig

Komt U eens praten?

Deze week weer ontvangen

REPARATIE WERKPLAATS

Waterverf, Schoensmeer Poetsextract
Vatenkwasten, Bezems, Houten emmers
Houten afwasteiltjes,
Wasknijpers
Waslijnen, Wasborden

HERSTELLEN VAN AUTO'S EN MOTOREN
AUTOGEEN LASSEN ~ ACCU'S LADEN - BANDEN REPARATIE

>. K O 5*1 g f$ G, ICosiverSorenstraaft 1

ELK

Café „Neuf"

voor

bij
DIRK VAN DER WERFF
v. OSTADESTR. 22a
Levert Uw melkbonnen tijdig in!!
Ook prompte bezorging aan huis

Opgericht in 1916
Het van ouds bekende
adres voor een gezellig zitje.

Billijke prijzen
Prima cotisumptie's
C. O. BLUIJS

Haltestraat 25

P. H. TEROL, Gr. Krocht 19
PIJNLIJKE VOETEN?

Established in 1916
The old well-known
address for a pretty Been
seat.

Laat Uw voeten pijnloos verzorgen
door gedipl. voetverzorgster, lid Ned.
Ver. v. Voetv. bij U aan huis.
en Voetmassage. Tevens gedipl. Manicure

M, VAN BORKUM, p.a. Mevr. van Caspel
Moderate prices KONINGINNEWEG 29
ZANDVOORT
The best drinks
ZANDVOORT

Voor al Uw Transportwerk, Verhuizingen enz, per paard en wagen
J. KONING, Koningstr. 43

Dames Kapsalon
W. A. D O N K E R S
HOGEWEG 72
ONDULATION, PERMANENT
,EUQËNE
Met of zonder Electriciteit
Hoogte zon - Stoombaden
Schoonheids Massage

GROVE SCHELPEN TE KOOP
SCHILDERSBEDRIJF

A. KROMHOUT, Haltestn 24
Alle voorkomende Schilderwerken
Vloeibaar behang - Witwerken
met onze veilige
PERMAN ENT-W AVE

Van Sfaveren's

Uw adres is dus

Luxe Brood- en Banketbakkerij

HAARWERKEN
MANICURE, PÈDICURE. MASSAGE

ZEESTRAAT 30

PIANOTECHNISCHE INRICHTING

L J. C. HOUILLIER
- STEMMEN - REPAREREN
Boodschappen worden aangenomen
bureau v d. blad, KERKSTRAAT 28

b adres voor brood, M en getal
ZEESTRAAT 48
Beleefd aanbevelend: H. v. STAVEREN

Wij belasten ons met het afhalen van Uw
brandhout bij de gemeente, terwijl wij
bereid zijn Uw hout te zagen en te hakken

Drogisferij L. BLAAUBOER

Centrale Verwarming

HALTESTRAAT 46
TEL. 2392
KRACHTVOEDER
voor Uw dieren weer aanwezig

Firmant v.h. Ingenieurs Bureau Jan Kolk
v. Ostadesiraat 21 a, Zandvoort
Zandvoort, GROTE KROCHT 7, Tel. 2974

TEVENS VERKRIJGBAAR KOUSEN VERF
PARFUMERIEN CHEMICALIËN

Het beste adres voor
SCHILDERWERK, BEHANGEN, VLOEIBAAR BEHANG EN HET REPAREREN
VAN UW MEUBELS IS

A. Straver, Tugelastr. 66
TELEFOON 18735

HAARLEM

Oliestook

Dames en Heren

K. J. T E E R L I N K

ROTTERDAM," Tei. 26520

AMSTERDAM

INGERICHT VOOR AUTOGEEN LASWERK

a§

E. v. Duivenboden en W. v. Duin

Aannemer van Stucadoor-,
Wit- en Water v erf werken
P. PAAP, BRUfaSTR. 11

ook te Zandvoort, naar de Voor reparatie, opknappen of veranderen van Uw meubelen naar

(erkend gas en waterfitter)
Mastieke dakbedekkingen onder garantie

inHl u? -TP!
lui,

de VALK
Speciaal in politoeren
UW MEUBELMAKER

v. Kinsbergenstr* 11

OFFICIËLE MEDEDELINGEN O.S.S.

VERGADERING DER ZANDVOORTSE
WINKELIERS.
Op Donderdag I November hielden de Zandvoortse winkeliers in „Ons Huis" een vergadering
om tot her-oprichting te geraken der Zandvoortse
iandelsvereniging. De heer v. d. Moolen voerde
hierbij het woord en trad in diverse details, om de
wenselijkheid der oprichting aan te tonen. Ook
werd een beeld naar voren gebracht over het
Zandvoort in de toekomst. Nadat de vergadering
een besluit tot oprichting goedkeurde, werd het
volgende bestuur gekozen: P. H. Terol, voorzitter,
. Schaap, secretaris, M. Heidoorn, penningmeester. Het bestuur werd verder gecompleteerd door
mevr. L. Blaauboer en de heren G. Gertenbach,
W. v. d. Werff en A. Paap.
De naam der vereniging zal nog nader worden
jepaald.
P.

De inschrijvingen voor de graadwedstiïjden der
K.T.K. zijn nu gesloten en het blijkt dat voor de
(!erde graad 20 dames en voor de tweede graad
l' " dames zich hebben opgegeven.
Wij vertrouwen, dat allen hun inschrijving gestand zullen doen en zich niet door welke omatandigheid dan ook zullen terugtrekken. Voor de
goede orde delen wij nog nede, dat de wedstrijden
voor de derde graad op 25 November en voor de
tweede graad op 2 December plaats vinden, beide
malen in het Zander-Instituut te Haarlem.
Met de samenstelling van een uicgebieiJ voorturnerscorps zijn wij ook in een vergevorderd
stadium. Indien alle leden, zowel als adspirantled_en
eeregeld en ook op tijd komen, kunnen wij het
ieder naar de zin maken en ook het turnpeil weer
spoedig opvoeren.
Handbal.
OP HOOP VAN ZEGEN.
De zaalhandbaltraining in de Wilhelminaschool
Deze toneelvereniging zal op Vrijdag 23 en Vrijis op Donderdagavond 8 November van 8-10 uur dag 30 Nov. a.s. een uitvoering geven in gebouw
begonnen. Op Donderdag 15 November zal aan .Monopole" met het blijspel „De Distel" (Pietje de
deze training voorafgaan een lezing over de spel- landloper), door Robert Saudek.
regels door één der T.C. leden van het Nederl.
Handbal Verbond. ledere handballer(ster) wordt
verzocht aanwezig te zijn, daar dit voor allen
leerzaam is.
Uitslag van Zondag 4 November:
Heren: Bato 1—O.S.S. l 5—0.
Het programma voor a.s. Zondag 11 Nov. luidt:
Dames: Concordia 2-O.S.S. l 2 uur.
Heren: O.S.S. l-Rapiditas l
10.30 uur.

l

Gloeilampen en Stoppen
HEMK SCHUILENBURG
OP ZATERDAG 10 NOV. A.S.

HEROPENING

HEROPENING.
Hierdoor deel ik U mede, dat ik binnenkort de
zaak van mijn man, Jack Boer, hoop te heropenen.
Doordat hij, evenals zovelen, in Maart 1945 bij een
razzia door de Duitsers, te Rotteidam werd opgepakt en niet meer is teruggekeei d, zal ik de zaak
alleen moeten drijven. In verband met de bouwplannen is de vroegere winkel niet meer besclukbaar en is dan ook verplaatst naar Kerkstraat 18,
waar ik U allen, 'evenals vroeger weer tot Uw
volle tevredenheid hoop te bedienen.
Mevr. H. M. Boer-Kooke.
(Ingez. med.).
AANWINST.
Op het Kerkplein is kort geleden een zaak geopend, die da moeite van het aanschouwen waard
is. De Bijenkorf (zo genoemd), heeft dan ook diverse artikelen voor U te koop, terwijl er tevens
een afdeling voor meubilair aanwezig is. Er zal
zeker iets van Uw gading zijn, als U een kijkje
komt nemen. De etalages zijn smaakvol ingericht
en geven een goed overzicht van het gebodene.
Kcmt U eens kijken, het verplicht U tot niets.
(Ingez, med.).

Oprichtings Vergadering |

* Op Dinsdag 13 Nov. 1945, des avonds 8 uur, J
^ in de grote zaal van „ONS HUIS'* Dorpsplein 4
• Arbeiders van Zandvoort, komt aSIen •
^
+

Voor eenheid in de Vakbeweging.
Voor eendrachtige strijd voor lotsverbetering

^
^

DER ZAAK IN

Chocolaterie, Biscuits, Maandag 12 November Heropening van
,Suikerwerken
JACK BOER
Thans gevestigd Kerkstraat 18
Aanleggen van Uw huisbel?

DE BIJENKORF
DOET U INKOPEN VOOR

St. Nicolaas?
DAN IS UW ADRES

-

„Het Wonder van
Zand voort"

Luxe- en huishoudelijke artikelen
KINDERSPEELGOED,
SWALUËSTRAAT 9

P.M. GRAVESTEIJN'S
LOODGIETERSBEDRIJF

Aanleg van gas en water, Sanitair
Alle dakwerken enz.
KOSTVERL.ORENSTRAAT 6

VAKKUNDIG GEREPAREERDE SCHOENEN
GAAN VEEL LANGER MEE!
LAAT DAAROM UW
^T%
,&
SCHOENEN REPAREREN BIJ JKjfóEZjtZ

HALTESTRAAT 11

MONOPOLE"

ZANDVOQRT

Stationsplein

ZATERDAG- EN ZONDAGAVOND
D A N S E N van 7 tot 11 uur
Toegangsprijzen: ff 1.50.
Militairen ff 1.—

Tweede Blad

VROUWEN IN DE CEL (xii)

van „De Nieuwe Zandvoortse Courant" De zon breekt door.
Twee minuten later een bons. „Bep is weg",
van Vrijdag 9 November 1945
We missen Pietje erg en zijn de eerste dagen brullen ze. Dan gaat Frau V. naar boven. Er wordt
stil. Nog laat moet ik Donderdagmiddag op ver- vervaarlijk gerammeld met de beker en lepel, e - ,
hoor. En dan belooft de verhoorder mij, dat er
een heel stel vrij zal komen, als hij ons niet op
GODSDIENSTOEFENINGEN IN GEBOUW
leugens betrapt Hij heeft met veel gebaar een oud
BRUGSTRAAT 15.
notitieboekje te voorschijn gehaald. Daar staan
Op Zondag 13 December 1942, het is dus bijna adressen in, zo'n beetje door heel de wereld,, maar
3 jaren geleden, moesten door de Duitse maatre- vooral veel adressen uit Zwitserland. Inwendig
gelen de diensten in het gebouw Brugstraat 15 grinnik ik. Vlot kan ik antwoorden, wie of dat
worden stilgelegd.
allemaal zijn. Vele namen van geëvacueerde ZandZondag 11 November a.s. mogen zij weer1 wor- voorters, die overal in Nederland zitten. Ze hadden
den hervat. Het is met grote dankbaarheid, dat minstens gedacht, een Internationale bende te onthet Bestuur van de afd. Zandvoort van de Ned. maskeren en 't zijn zo simpel vacantie- en vrienProtestanten Bond daarvan aan de leden mede- denrelatie's. Heel opgewekt kom ik terug.
deling doet.
Al vroeg de volgende dag is er transport naar
Met grote dankbaarheid, maar niet zonder aar- Vught. Er zijn niet zo heel veel. En dan tegen
zeling. Want ook het ledental van de afdeling is„ twaalf uur komt er beweging in de gang. Cellen
als van zovele andere groepen, nog niet tot het gaan open en Frau V. roept: „Bekers en dekens
vooroorlogse peil gestegen. De vraag rijst daarom,
eruit". Er worden dus ontslagen. Vol spanning
of de belangstelling voor de Godsdienstoefeningen luisteren wij aan de deur. Ik bons tegen de muur.
wel zóó groot zal zijn als nodig is om deze in stand ,,Bep, jullie gaan vast naar huis, geef je de brieven
te houden. En daar zijn bovendien ook nog wel
af, die ik je gaf?" Nog allerlei roep ik haar toe.
andere belemmeringen.
„Je bent gek, ik ga toch niet weg", roept Bep
Maar tenslotte meende het Bestuur toch niet
lerug.
En dan ineens horen wij voetstappen in
langer verantwoord te zijn langer met de heronze
richting
komen. Cel 13 gaat open. Ik plof
vatting te wachten.
haast
uit
elkaar.
„Beker, lepel, dekens eruit".
Het opent daarom de deuren weer in het vert' ouwen, dat alle Zandvoortse inwoners voor wie
do ,.vrijzinnige" Godsdienstprediking van betekenis is, zulks zullen waarderen. En
dit door
hun komst zullen bewijzen, om daardoor tevens
GEMEENSCHAPPELIJKE WEDEROPBOUW.
te helpen dragen.
In de eerste dienst, welke a.s. Zondagmiddag om
Er zullen zeker heel weinigen onzer tijdgenoten
.vier uur aanvangt, hoopt voor te gaan Ds. van zijn, die zich niet innig dankbaar gevoelen, na dq
Bicmen, Ned. Herv. predikant te Haarlem.
verschrikkingen van de oorlog te hebben doorVccrlopig zullen de Godsdienstoefeningen om staan, nu ook het nieuwe tijdperk der wederopde veertien dagen worden gehouden.
bouw mee te mogen gaan beleven. En, zoals bijDe dienst OD Zondag 25 Nov. a.s. zal waarschijn- voorbeeld hier in ons dorp, te mogen opmerken,
lijk worden geleid door Ds. van der Vloet, even- hoe bij telkens nieuwe percelen met de restauratie
eens Ned. Herv. predikant te Haarlem en lid van wordt begonnen en men nog dagelijks volgeladen
de Synode, in wier bijeenkomen zovelen zich ver- verhuiswagens onze gemeente kan zien binnenheugen.
'
l ' M rijden, wie zou zich daarover niet van harte mee
verheugen?
Inmiddels is er bij deze waarneming een zeer
„TOB-NIET NIEUWS".
belangrijke zienswijze, waaraan door zeer velen
De Zondagavondfuif van de „Tob Niet Club" be- nog nooit of lang niet genoeg aandacht wordt
gint, evenals de Zaterdagavond-instuif, om 8 uur. besteed, die deze toch alleszins verdient. Dat is
Er is gelegenheid om tegen schappelijke prijs die van het standpunt, waarbij men zich zelf pleegt
nieuwelingen mee te brengen. Eveneens kan men af te vragen: „Wat is nu mijn aandeel in dat wat
zich nog als lid opgeven.
met ons allen gebeurt?"
Zondagavond zullen er eveneens mededelingen
Wat zou namelijk van dit gezichtspunt uit geworden gedaan over het te houden Sinterklaas- zien, niet veel meer nog door elk welbewust kunbal. Wij verzoeken hen, die bedreven zijn in het nen worden meegewerkt aan die wederopbouw der
bespelen van een muziekinstrument, het zingen gemeente als geheel!
van een liedje, het houden van een voordracht of
Gaarne wil ik dit met een enkel voorbeeld toetoneelspelen, vooral Zondagavond aanwezig te lichten.
willen zijn. Wij kunnen vele Jonge krachten geDe meerderheid van ons mensengeslacht denkt
bruiken, daar wij met dit op te richten cabaret- nog steeds zoals een onzer dichters uit het duits
en toneelensemble grote plannen hebben. Hier is vertaalde, wat hij als „Rückert's Egoisme" bedé kans voor jongeren om te tonen wat ze waard, titelde:
zijn - en een rol te krijgen. De „Tob-Niet"-fuiven
„Kweek maar ieder vrij en blij,
zijn geen non-stop dansavonden er is afwisselend
Zijn geluk op aarde,
amusement genoeg. Tevelen staan nog buiten onze
Tooit de roos zich zelve, zij
club, deels uit onbekendheid, deels, uit schuchterSiert meteen de gaarde".
heid, deels omdat het nog altijd beter kan. Wel,
Onderzoek
bij U zelf maar eens, of dit niet waar
laat men komen en liet samen tot knal-avonden
is.
Hoevelen
denken
niet (al zullen zij dit misschien
maken.
Het bestuur. niet uitspreken), „Wanneer ik mijn huis zo goed
mogelijk opknap, dan werk ik daardoor immers
tegelijk mee aan die wederopbouw van 't geheel?"
FILMVOORSTELLING.
Zeer zeker, maar welbeschouwd is dit toch nog
Op Dinsdag 20 November a.s. wordt in „Ons niets anders dan egoisme, zelfliefde, die nu toeHuis" een filmvoorstelling gehouden, waarbij de vallig ook de gemeenschap kan ten goede komen.
prachtige film over Texel zal worden vertoond, Hoeveel meer en beters echter zou er nog kunnen
bijgelicht door den heer Striibos. De entree is ge- worden bereikt, als men zich tot gewoonte maakte,
steld op ƒ 1.50, bel. inbegrepen. Aanvang 8 uur. öaarbij niet enkel aan 't eigen maar ook aan
De baten van deze avond zullen worden aancie- anderer belang te denken.
Dit nu is namelijk met het boven bedoelde geval
wend tot het herstel van de Hervormde Kerk.

Uit onze Lezerskring

dendert iemand dei trap af, stampend en hoestend.
„Dat is mijn dochter", zeg ik, „ik voel het hier va, (
binnen in mij, het is zo gek".
Kwart over twaalf gaat het celraampje open.
De etenspannen schuiven erdoor en daar, onde,
de mijne, zit een briefje. Ik tril als een blad, a >
ik het openi peuter. Dan lees ik: „Mams, als je d i
leest, zijn wij vrij".
Met mijn hoofd op tafel snik ik het uit, tranen
van blijdschap. Opeens schreeuwt iemand buiten.
„Sijt, Sijt, dikkerd". Wij klauteren omhoog, on/c
oren tegen de luchtkoker. Wee>r klinkt de stem:
,„Sijt, houd je taai". Het is de stem van mijn zoon.
Vreugde heerst er die dag in onze cel. De zon 's
doorgebroken. Ik 'heb weer nieuwe hoop. Die
nacht doe ik mijzelf een geloïte. Wat mijn straf
ook zijn zal, ik zal het dragen vol moed en hoop
zonder morren. Ik zal en wil er doorheen en met
God's hulp zal het lukken.
„Biddend waken, (moedig strijden,
Need'rig wachten, hopend lijden;
Vrolijk zijn met stil ontzag,
,
Leer ons, Heer! dit elke dag".
(Wordt vervolgd).

van de enkel materiële wederopbouw reeds gemakkelijk duidelijk te maken.
Bij restauratie of nieuw-bouw van eigen huis.
pleegt men over het algemeen te laten maken
wat men zelf nu eenmaal mooi of gewoon of rrode
acht. En daarmee uit!
Nu is tegenwoordig 'bij het noodherstel van
woningen de aanmaak of wederopbouw van
schuren als onnodig geoordeeld en dus niet geoorloof d. Voor ontelbaren betekent dit evcnwe'
een buitengewoon lastige beperking, voor de huishouding zowel als voor andere gezins-behoeft-n
als ook voor de bevordering van allerlei verdere
arbeid.
Welnu, in weinig gemeenten ziet men, zoals hier
te Zandvoort, overal rijen van huizen, die alsof 't
vestingen zijn, door dikke muren of pilaren rn oi
zware stangen of buizen, van de begane weg jM <
afgescheiden en (of) tegenwoordig weer' ?
worden gerestaureerd. Die het ouderwetse „Vt
boden toegang" — dat in het buitenland als 'et
kenmerkend Nederlands wordt beschouwd — no'T
weer eens extra accentueren en bovendien d°
straten en wegen onnodig smaller doen schijn^
Zijn wij nu waarlijk nog niet beu genoeg van ei'
die bunkers en zinloze afsluitingen, te midden
waarvan wij de laatste jaren gedwongen werden
te leven, dat ons nageslacht daarmee als een ongelukkig symbool moet blijven opgescheept? F"
ja, ik vermoed, dat ook de schoonheidscommiss'n
in de meeste gevallen in de plaats daarvan een
lage heg of een dun onopvallend hekje zeker vee'
meer op prijs zou stellen. En terwijl men speciaal
hier in Zandvoort overal massa's kostelijke stenen
daarvoor verbruikt en nu ook nog weer vermetselen ziet, wat konden daarmee bijvoorbeeld tal
van nutttige schuurtjes hersteld of nieuw gebouwd
worden, ja, wellicht ook nog gehele woningen re'fs
maar dan liefst ook nog volgens door dier^fd"
genoemde schoonheidscommissie voor ons dorp
zeker niet minder wenselijk geachte betere arc'vtectuur, dan die der vorige decenniën, welke tot
dusverre ons dorp bij alle bouwkundigen in ve1''
opzichten als een voorbeeld van hoe 't niet moetbekend doen zijn.
BURGER".»

Lampekappen, Schemerlampen^
HENK SCHUILENBURG
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öe wederopbouw van landvoor!

Stemmen uit ons dorp

We laten in een tweetal artikelen de officiële schil maakt tussen het gebied waar de grote
plannen voor de wederopbouw van Zandvoort stroom der vacantiegangers en dagjesmensen worvolgen, waarvan wij het eerste artikel hier- den heengetrokken, het gebied waar de Zandonder plaatsen, terwijl liet slot de volgende voortse inwoners leven en ten slotte de oude kern,
week wordt opgenomen.
het oude dorp Zandvoorl.
Door een karakteristieke scheiding trachten we
Onze kuststreek is vooral in de laatste kwarteeuw een ontspanningsgebied van het aller- te bereiken, dat ieder datgene krijgt wat bij zijn
grootste belang voor ons volk geworden. De type past.
waarde die aan zon en water wordt toegekend
is door duizenden en duizenden erkend en de
RECONSTRUCTIE
stroom naar onze zeebadplaatsen wast met het
BEVOLKINGSREGISTER
jaar. Onze badplaatsen kunnen die stroom niet
Maandag 19 November a.s., zal een aanv ing
verwerken en het resultaat daarvan is, dat er
enkele zijn, die doordat ze gemakkelijk te bereiken worden gemaakt met een huis- aan huiscontrole
zijn, zich in snel tempo trachten aan te passen aan ten behoeve van de reconstructie van het liedeze grotere behoefte en daardoor hun typische voikingsregister dezer gemeente.
In verband hiermede doen wij een dringend bekarakter verliezen zonder er een goed ander voor
m de plaats te krijgen en dat ook de kleine duin- icep op de bevolking de controleurs de gevraagde
doipen in de zorner overstroomd worden door inlichtingen zo volledig mogelijk te verstrekken en
badgasten, waardoor ook daar de typische sfeer vanaf bovengenoemde datum te zorgen, dat perverloren gaat.
soonsbewijzen, stamkaarten en verdere identiteitsDe oorlogsjaren hebben ons ook het stnndge- papieren van alle /gezinsleden, inwonende vernoegen ontnomen en veel wat voor de toeristen wanten en inwonend personeel steeds gereed
liggen.
was gemaakt- is gesloopt of vernield.
Hierdoor wordt een vlotte afdoening van zaken
We staan nu aan het begin van een nieuwe
periode, waarin ook dit vraagstuk: de exploitatie verkregen, waarbij niet alleen de controlerende
van onze zeekust grondig aangepakt moet worden. ambtenaar, maar ook de bevolking zelf gebaat is.
Juist een huis- aan huiscontrole wordt gehouden,
Daarbij moeten we niet alleen op de belangen van
de stadsbewoners letten maar ook op die van hen, om te voorkomen, dat de bevolking misschien
die van ouds onze duinen en kustplaatsen bevolkt urenlang voor een loket in de rij moet staan.
Daar staat nu tegenover, dat ook alle medewerhebben'.
We kunnen dan voornamelijk twee categoriën king wordt verwacht voor het welslagen dezer
badplaatsen onderscheiden, n.l. die, welke door controle, zodat persoonlijke oproeping om ter r,ehun ligging aangewezen zijn om een groot publiek meente-secretarie te komen, geheel achterwege
te trekken en die waar men door minder gemak- kan blijven.
Zandvoort, 14 November 1945.
kelijke bereikbaarheid een klein aantal gasten kan
De Burgemeester, VAN ALPHEN.
verwachten.
De Secretaris, W. BOSMAN.
In de eerste is een massaregie nodig, bij de
tweede moet met voorzichtige hand de zomergast
in het bestaande geheel worden opgenomen. In
DE DUINEN WEER VRIJ.
het eerste geval drukt de toerist zijn stempel op
Bij het gemeentebestuur is bericht ontvangen,
het geheel, in het tweede geval zijn het de plaatselijke gesteldheid, benevens het karakter van de dat is ingetrokken de verordening no. 7 van den
Militairen Commissaris in de Provincie Noordstreek, die blijven overheersen.
Scheveningen en Zandvoort zijn typische voor- Holland, (verordening betreding strand en duin in
beelden van de eerste categorie; vele badplaatsen de Provincie Noord-Holland), d.d. 12 Sept. 1945.
op onze Zeeuwse, Zuid-Hollandse 'of WaddenDE ZANDVOORTSE JEUGDGEMEENSCHAP.
eilanden zijn typisch voor de tweede soort.
Daar tussen liggen overgansvormen, die meer
In onze jongste bijeenkomst werden wij door
naar het eerste of naar de tweede neigen.
Rob in de Alpen geloodst. Wij konden genieten
Bij de plannen voor de herbouw van Zandvoort van de prachtige lichtbeelden. Deze beelden zullen
is uit de aard der zaak als uitgangspunt aanvaard: ons langer bij blijven, doordat de stoffelijke, de
de verwerking van de massa, die uit het daar- concrete kant van de woorden „bergen en dalen",
achter gelegen gebied naar strand en duinen t^kt. door Hans in zijn slotwoord op mooie wijze m
Naast de voor Zandvoort zo kenmerkende - geestelijke woorden werd omgezet.
zij ..het ook tijdelijke — bevolking, zijn er de
A.s. Woensdag zal^Frans Terwee ons wat verfofënj'en en zij die zich hier blijvend vestigden en tellen over de padvinderij en daarmede de scheidsdan/tenjslotte de oorspronkelijke bevolking van het lijn trekken tussen J.G. en padvinderij.
Van deze kant sporen wij onze mensen nog eens
otid^ ,<|prp, de rasechte vissersbevolking met de
aan voor het maken van surprises met ellendaëtrbij behorende bedrijven en neringdoenden.
Deze drie groepen moeten ieder hun leven kun- lange gedichten voor St. Nicolaasavond en denk
nen leiden in de sfeer, die hen het beste ligt. Zo cm je declamatie voor Oude Jaar.
Het bestuur.
is bij de herbouwplannen van Zandvoort e^n ver-

Wat waren we het ééns direct, voor en na öe
Devrijding. Eén waren we in ons lijden in de
sombere oorlogswinter, die nu achter ons ligt,
doch die we nooit zullen vergeten. Eens waren
we het allen in onze strijd tegen den bezetter,
eens waren we het nog, toen de bevrijding kwam
en het wekte alles hoopvolle verwachtingen voor
de toekomst.
Wat is er nu van dat alles overgebleven? Het
is weer het oude liedje. Haat, nijd en achterdo-ht
vieren 'hoogtij, en de eens zo begeerde eenheid is
bij de meesten al weer lang vergeten. Zullen we
liet dan niet eens moeten zijn, in deze zo moeilijke
na-oorlogse jaren? Zullen we iets bereiken met
verdeeldheid en liet blijven in ons eigen heilig
huisje? Juist nu moet ons volk het eens zijn, eens
in denken, een in daden, dan zullen we weer zijn,
wat we zo graag willen werden, vrije burgers in
een steik en nauw aaneengesloten Nederland.
En daarom bedroeft het, dat m ons kleine do.-p
een zeker 'deel der inwoners geen dansles meer
mag nemen op clubs van andersdenkenden, daarom bedroeft het, dat een ander deel weer des
Zondags in twee kerkgebouwen samenkomt, inplaats van in één.
Het kon toch alles zo anders, zo mooi zijn.
Waarom toch altijd weer dit op zichzelf willen
staan? Laat Zandvoort het voo) beeld geven en in
deze dingen geen verdeeldheid, maar eensgezindheid brengen, alle meningsverschillen ten sp:;i
Het is nodig, ja heus, brood nodig in deze moeilijke tijd! En bedenkt daarbij: „Eendracht maakt
v
macht!"
Ceka. '
EENHEIDS-VAKCENTRALE.
Dinsdag 13 November j.l. had in gebouw .,0ns
Huis" de oprichtingsvergadering plaats van de
afdeling Zandvoort van de Eetiheids-Vakcentr üe.
Er was een vrij grote belangstelling. De sprekers van deze avond, de heren P. de Jong, secretaris en G. Ligtenberg, penningmeester van de
plaatselijke raad te Haarlem, wezen er met nadruk
op, dat dc/e Eenheids-Vakcentrale niet communistisch georiënteerd is, al wordt de beweging
door het doel, dat zij nastreeft, meer eenheid te
scheppen onder de arbeiders, vanzelfsprekend door
de communistische kameraden bevorderd en gesteund. Zij wekten allen op, lid te worden van deze
nieuwe en jonge beweging, opdat door eenheid
meer kracht en zeggenschap onder de arbeiders
kan ontstaan. Aan deze eenheid heeft het in het
verleden zo dikwijls ontbroken, laten wij >le«e
i'outen thans niet meer maken. In de eenheidsvakcentrale is plaats voor alle arbeiders, ongeacht
huu godsdienstige of politieke overtuiging.
De sprekers werden met grote aandacht door
de vergadering gevolgd. Na afloop gaven zich 25
personen als lid op.
Een bestuursverkiezing had plaats, waarbij tot
voorzitter werd gekozen de heer M. Bakker, tot
secretaris H. J, Menks, tot penningmeester T. N.
Pol en tot propagandisten H. Paap en W. van
Doesburg.

Vrouwen in de Cel

OFFICIËLE MEDEDELINGEN VOETBALVER.
FILMAVOND.
„ZANDVOORTMEEUWEN"
De commissie voor herstel van kerkgebouw en
XIII
D.E.M.—Zandvoortmeeuwen 2—4. orgel der Ned. Herv. gemeente vestigt nog even
onze
aandacht
op
de
film-avond,
welke
Dr.
Strijbos
Goede en slechte berichten.
Op volkomen verdiende wijze heeft Zandvoortineeuwen l beslag gelegd op beide punten in de a.s. Dinsdagavond in Ons Huis zal houden over
Tante Rie is eindelijk op verhoor geweest. Ze
Ie competitiewedstrijd uit tegen D.E.M. Dit resul- Texel, het vogel-eiland. Er zijn nog enkele kaarten heeft een griezel van een verhoorder. Als het
verkrijgbaar.
taat is door technisch beter spel verkregen. Toch
zieltje vertelt, dat ze meer dan 30 jaar Jjouw haar
Deze avond is de eerste van een reeks avonden joodse familie gediend heeft, brult hij:' „Dan heb
moest er hard gewerkt worden voor de overover
actuele
onderwerpen,
welke
bo-vengenoemde
winnmg, daar D.E.M, tot het einde'toe verbeten
je 30 jaar te lang hun vuil geruimd". De ziel is
tegenstand bood. Oudergewoonte namen de geel- commissie deze whiter nog hoopt te organiseren. er kapot van. En dan zegt Saar nog doodleuk:
De
baten
zijn
geheel
bestemd
voor
het
herstel
blauwen in de aanvang een afwachtende houding
„nu U gaat dan wel gauw voor een half jaar naar
aan en na 10 min. nam de thuisclub de leiding. van het kerkgebouw.
Vught". Woedend zijn wij daarom. En als tante
Toen werden de zaken beter aangepakt en spoedig
Rie huilende in haar stoel zit, troosten wij en zegt
DIEFSTALLEN.
werd de stand op 1-1 gebracht. Kort voor de rust
Nog steeds blijft het stelen van wasgoed aan- Mikky: „Tante Suus gaat ook naar Vught, dan
werd zelfs de lefding genomen, 1-2. In de tweede houden. Haalt Uw was binnen als het gaat sche- gaan jullie samen". Ik vertel haar, dat we daar
neitt scoorde Zandv.m. opnieuw, maar D.E.M, gaf meren, daar U er anders op kunt rekenen het kwijt samen een houten huisje krijgen, dat ik overdag
net niet op en maakte er 2-3 van. Toen was nog te zijn.
naar Philips moet werken en dat zij alles schoon
alles mogelijk, maar enkele minuten voor het einde
moet houden. We jokken zo, dat ze het gelooft en
werd door een vierde goal de overwinning veilig
„TOB-NIET NIEUWS".
eindelijk zegt, „nu dan maar gauw met het vol„csteld. Einde 2-4.
De belangstelling voor de Tob-Niet-avonden gende transport mee, dan hebben we nog een
Zandvoortmeeuwen 2, die thuis speelde tegen wordt zó groot, dat het gebouw weldra te klein lekkere zomer, beter dan in die benauwde • cel".
Kcnnemers 3 nam geen halve maatregelen en won zal worden. Voor we echter tot stabilisering ^ r an
Ook tante Sets gaat op verhoor, die treft gelicist met 6-1. Deze uitslag is wel geflatteerd, het huidige ledental overgaan, stellen wij deze lukkig een betere verhoorder en komt vol hoop
•.vant in het veld waren partijen even sterk. week een ieder nog in de gelegenheid kennis te terug. „Misschien wordt ik gauw ontslagen". Daar
j edits door het te ver opdringen van de achter- komen maken en zich op te geven als lid. Zaterd ig- zij absoluut met haar dochters overal buiten staat,
la-ede der gasten wisten de reserves uit snelle avond bespreken wij de cabaret-plannen nader. delen wij die hoop en reeds de volgende dag in de
doorbi aken 'doelpunten te maken. Door het nacte Wij rekenen erop, dat ieder die hieraan kan me 1e- middag komt Fr. V. met de boodschap: „Beker,
veld was goed spel niet mogelijk en het was dan werken, ook aanwezig zal zijn. Een eigen orkestie lepel en dekens eruit, U bent vrij!".
ojk een iet of wat rommelige wedstrijd met yele is reeds opgericht, maar wij kunnen nog enkele
En tegelijk komt er een boodschap: Vrouwenvalpartijen.
musici gebruiken. Verontschuldigingen over het al afdeling cel 15. bezoek! Wij denken voor Mikky,
Ook het vierde elftal boekte een grote overwin- of niet goed bespelen, worden niet aangenomen, maar neen, het is voor mij. Dan volg ik Frau V.
n ng door de thuiswedstrijd tegen T.Y.B.B. 3 met , want wij willen amateur-musici, die hun uiterste de trappen af tot vlak bij de buitendeur en daar in
8-1 te winnen. Vooral na de rust werd goed ge- i best willen doen. De Sinterklaasfuif kan alleen een kamertje zit mijn zoon. Hij zit ei zo vreselijk
speeld.
j iets worden, als ieder voor zich besluit om liet slecht uit, dat ik er van schrik. We mogen elkaar
Het adspirantenelftal, weke thuis tegen T.H.B, j zijne te doen. Wij beginnen daar Zaterdag om een kus geven en dan mag hij alles vragen. Het is
adsp. speelde, won na een spannende wedstrijd 7 uur mee, want wij willen die avond meer Jan een zakenbezoek. Heel handig heeft hij dat in
met 1-0. Dit is een mooi succes voor onze adspi- alleen plannen maken. Wij willen kaarten, schaken, elkaar gezet, want die zaken van ons, is arbeid
i-anten, daar zij voor het eerst voor de competitie dansen en wat er al niet meer is. Er is deze avond voor onderduikers en vrouwen van krijgsgevanspeelden. Het gehele elftal heeft goed gespeeld.
voor elck wat wils. Neem dus goede plannen en gcnen. Frau V. rookt rustig een sigaret en kijkt
m'n zoon zijn tas na, want hij bracht allerlei
A.s. Zondag liefdadigheidswedstriiden. kennissen mee.
lekkere dingen mee. Het half uur is weldra om en
Door
de
drukte
op
Zondag
beginnen
we"
weer
Daar de N.V.B.-competitie a.s. Zondag stil ligt,
dol gelukkig ga ik naar de cel terug, mijn armen
speelt het Ie en 2e elftal vriendschappelijk tegen om 7 uur. Vier uren vol gezond plezier.
vol
lekkers. De wachtmeester zegt, „zo, is het
Tot
Zaterdagen
Zondagavond!!
D.E.C, l en 2. Aanvang eerste elftal om 2 u. terwijl
Sinterklaas geweest?" Maar hij laat me toch alles
Het bestuur.
de wedstrijd van het tweede om 12 u. aanvangt.
houden. Op ons theeuurtje smullen wij van het
De opbrengst van deze wedstrijd is bestemd
BEROEPEN.
brood met een gekookt eitje, voor ieder één. „'t Is
voor de verenigingen in de geteisterde gebieden,
een dolle week, hoor!" zeggen we 's avonds tegen
De
Kerkeraad
der
gereformeerde
kerk
te
Zancidie door de oorlogshandelingen terrein en kleedvoort heeft beroepen in de vacature, ontstaan elkaar en je zult zien, morgen gebeurt er weer
gelegenheid verloren zagen gaan.
Voor dit liefdadig doel heeft het bestuur be- door het overlijden van Ds. N. A. Waaning, Ds. wat.
Het is ook weer vreemd, dat tante Sets weg is,
sloten dat de diploma's niet geldig zullen zijn, dus Warnink te Bolnes als gereformeerd predikant te
we zijn nu maar met ons drietjes. Van cel 13 krijook leden en donateurs betalen entiee voor deze Zandvoort.
gen we door, dat er een naar den Bosch gaat, de
wedstrijden. Wij hopen, dat-iedere Zandvoorter
IN BESLAG GENOMEN.
volgende morgen, voor het gerecht.
a.s. Zondag op het voetbalterrein aanwezig zal
Te Zandvoort werd een groenteboer aange(Wordt vervolgd).
zijn om op deze wijze een steentje bij te draden houden, die spruitkool buiten de veiling om had
tot het lenigen van de nood ook op sportgebicd. gekocht. Deze kool werd in beslag genomen, terD.E.C, is een sterke 3e klasser, zodat ook oen wijl tegen den verkoper en koper proces-verbaal
aardige partij voetbal verwacht kan worden.
werd opgemaakt.
Het 4e, 5e en 6e elftal en ook de adspiranten
spelen voor de competitie. Het volledig programma Voor reparatie, opknappen of veranVOOR VERENIGINGEN OF CLUBS
is als volgt:
deren
van
Uw
meubelen
naar
HUISKAMER VOORSTELLINGEN VOOR
Liefdadigheidswedstrijden:
VERJAARDAG PARTIJTJES
Zandvoortmeeuwen l—D.E.C, l 2 uur.
OF
F A M I L I E FEESTJES
Zandvoortmeeuwen 2—D.E.C. 2 12 uur.
GELUIDSFIIM, KINDERPROGRAMMA'S
Speciaal in politoeren
Competitie:
R.C.H. 5—Zandvoortmeeuwen 4
9.45 u u r .
WORDEN VERZORGD DOOR
UW MEUBELMAKER
Zandvoortmeeuwen 5-D.C.O. 3
12 u u r .
TH. A. MEEUWIS, Verl. Haltestr 79
v. Kinsbergenstr. 11
Bloemendaal 6—Zandv.m. 6 12 uur.
Tel. 2203
Zandvoort-Bad
Zaterdagmiddag:
Grote keuze uit moderne films. Lage prijzen
D.C.O. adsp.-Zandv.m. adsp. 3 u. (terrein THB)
De vergaderingen van bestuur en elftalcommissie worden volgende week inplaats van MaanH MIMI EN MAX KOK •
dagavond op Dinsdagavond 20 Nov. gehouden in
ZATERDAG 17 NOV.
DE SCHOOL VOOR GOEDE STIJL
Café Bluijs, Haltestraat.
J. K.
met medewerking van H. ten Broeke
MUNITIE.
Extra les voor beginners vanaf
Enige minderjarigen werden aangehouden, die
Vrijdagavond
23 November van
munitie bij zich hadden. Eén jongen had zelfs twee
8 - 1 0 uur in Kerk Oerle
handgranaten, wat zeer gevaarlijke wapens zijn
PAKVELDSTRAAfesl
*
- *,-+_ 't
Aanmeldingen voor Vrijdag en Woensdagin kinderhanden.
avond bij H. HILDERING, Kerkstraat 23
Afhalen en bezorgen •
Let dus op Uw kinderen. Munitie en wapens zijn
zo gevaarlijk!

Filmvoorstellingen

de VALK

DANSSCHOOL

HEROPENING
Fijnwasserij W. ZWEMMfft

BENOEMING.
Burgemeester en Wethouders hebben benoemd
tot geleidster van leerlingen voor het buitengewoon lager onderwijs te Haarlem, Mej. J. Paap,
alhier.

D i s t r i b u t i e nieuws
OFFICIËLE BONNENLIJST

Met Kolen van KRUL

zal Zandvoort herrijzen
Voor de komende week van 18 tot en
met 24 November 1945 zijn de volgende
OFFICIËLE MEDEDELINGEN O.S.S.
Kolenhandel K R U L
H a n d b a l : Uitslag van Zondag 11 November: bonnen aangewezen:
Vertegenwoordiger G. OSKAM
Heren: O.S.S. 1—Rapiditas l 1—11.
ALLE BONKAARTEN 512 A, B, C
Westerparkstr* 3, Zandvoort
Zoals te verwachten was, konden onze heren
het tegen het sterke Rapiditas niet bolwerken. De 155
250 gram grutterswaren
uitslag geeft echter niet de juiste verhouding weer,
156
200
gram zout
daar onze keper nog gehandicapt was, door een
GODSDIENST-OEFENINGEN
250 giam jam
m een der vorige wedstrijden opgelopen blessure 157
158
250
gram
peulvruchten
san de pols, waardoor hij zich niet voor de volle
NED. HERV. KBRK
100 gr. vermicelli, pudding100°/o kon geven. Het gebrek aan goede schutters 159
Zondag
18
Nov.
v.m. 9.30 uur: L. J. Bloemsma,
poeder, enz.
in de voorhoede doet zich ook gevoelen. Dit zal
hulppredikant.
hopelijk echter wel minder worden, naarmate er 160
210 gram ontbijtkoek
meer wedstrijden worden gespeeld.
161
100 gr. gedr. zuidvruchten
GEREF. KERK
De wedstrijd der dames werd afgelast, daar het 162
150 gram vlees
(Julianaweg)
terrein onbespeelbaar bleek. Ondanks regen en 163, 164
2 kg. aardappelen
Zondag
18
Nov.
v.m. 10 uur: Ds. Feitsma van
wind waren de
dames voltallig opgekomen, B 15
l kg. aardappelen
Beverwijk.
enkelen waren zelfs naar Haarlem gewandeld. Een
A 16
2 liter melk
N.m. 4.30 uur: Ds. Feitsma van Beverwijk.
zeer sportieve houding, ter voorbeeld aan allen,
B
16
C
16
3
Va
üter
melk
die door de handbalcominissie ten zeerste op prijs
wordt gesteld.
Het progianima voor a.s. Zondag 18 Nov. luidt:
Dames: O.S.S. l-Rapiditas 2 10.30 uur.
Heren: O.S.S. 1—O.S.S. 2 (vriendsch.) 9.30 u.

250
251
252
V e r l.o o f d:
Dame alleen zoekt
253
Gemeubileerde 'zit- en
MARTHA KOPER
slaapkamer met vrije
en
254
'keuken
JAN v. d. STEEN. voor zomer en winter. 255
Matr. Ie kl. K.M. Brieven m. prijsopgave 256
Zondag 18 Nov. 1945. cndei no. A 34 bureau 257
Kosterstraat 11.
\ <m dit blad.
258

Gevraagd voor direct
DANKBETUIGING.
kindermeisje bij
Voor de vele bhjkjn als
kindje
van 1V2 jaar een
van belangstelling, on• Net Meisje
dervonden bij het overlijden van onzen dier- voor in.- of extern te
baren zorgzamen Man A'dam. Mevr. Hemmer,
Nassaukade 173-2, telef.
en Vader, den Heer
84262.
S. RADITCH
VERMIST
betuigen wij uitsluitend
vanaf
Dinsdag
13 Nov.
langs deze weg onze
's
avonds
5
uur
een wit
hartelijke dank.
klem katertje m. bruine
M. S. RaditchHünecke. vlekjes en staartje. Tegcn beloning terug te
S. S. Raditch.
bezorgen bij mevrouw
Zandvoort,
Hennis Dcrreboom, v.
Gr. Krocht 20.
Speijkstiaat 15 A.
Na een kortstondige ziekte is op 6
Nov. j.l. overleden
j de Heer
E. v. Duivenboden
j in de ouderdom van
i 75 jaar.
| De begrafenis heeft
l plaats gehad op' 10
Nov. j.l.
l Wed. L. v. Duivenboden-Schuiten
Kinderen
Kleinkinderen en
Acht.kl.kinderen
j Zandvoort
f? Diaconiehuisstr. 6

„PATRIOTJES"
COUPONSTOF
vcor rokje of pantalon
aangeboden.
Brieven
no. A 37 bur. van dit
blad.

BONKAARTEN 512 D, E
250 gram grutterswaren
200 gram zout
250 gram jam
100 gr. vermicelli, pudding
poeder, enz.
210 gram ontbijtkoek
100 gr. gedr. zuidvruchten
150 gram vlees
l kg. aardappen
6 liter melk '

Gevestigd te Zandvoort
DUINWEG 25
Kantoor te Amsterdam: Herengracht 162
TELEFOON 48099

Voor de eerst volgende
MEUBELVEëLING

kunnen nog nette goederen worden
ingebracht, of worden gehaald
Inlichtingen W. v. d. MIJE, Swaluëstr.
Eenige nette jongens Makel. W. PAAP, Kostverl.str. l, Tel. 2965

en meisjes gevraagd
op
Speelgoedatelier,
leeftijd 14-17 j r. Aanmelden bij A.M. Aleven,
Zandvcortselaan 4.
Aangeboden:
Een kleine handkar.
Verl. Haltestraat 79.
Te koop:
Wintermantel
voor meisje van pl.m.
11 jaar. Schut, Kerkstraat 21.
Verstelnaaister
biedt zich aan. Nog tnkele dag. vrij hebbende.
Vondellaan 10.
Gevraagd:
v. d. maand Juni 1946
een slaapkamer.
Niet de gehele maand
aanwezig. Br. no. A 55
hu r. v. d. blad.

Inrichten, bijhouden en controleren van
administraties
Uitbrengen van accountantsrapporten
Vermogensadministratie en verantwoording
Belastingzaken

M. M.J.WOLZAK
Accountant-Belastingcon sulent
Lid van: Nat. Oen. van Accountants
Bond van Belastingconsulenten
HALTESTRAAT 52
ZANDVOORT

Voor al Uw

NED. CHR GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 u.: Samenkomst in „Ons Huis",
Dorpsplein. Spreker: J. W. van Zeijl,

KERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AGATHA
TE ZANDVOCWRT
Zondag 18 Nov.: H. H. Missen om 7.30 uur en
10 uur de Hoogmis; om 12 uur voorbereiding voor
de pi. geloofsbelijdenis; om 7 uur Maria-lof met
rozenhoedje.
Maandag 19 Nov.: 's avonds om S u. congregatie
voor de Heren en Jongemannen.
Donderdag 22 Nov.: Feest v. d. H. Caecilia;
's avonds om 7 uur Lof met rozenhoedje.
Vrijdag 23 Nov.: 's avonds om 8 u. Congregatie
voor de Meisjes.
Zaterdag 24 Nov.: van 5-8 uur gelegenheid om
te biechten.
Zondag 25 Nov.: H. H. Missen om 7.30 uur en
10 uur Hoogmis uit dankbaarheid bij gelegenheid
van 45-jarig Huwelijk met „Veni-Creator".

BURGELEJKE STAND
ONDERTROUWD: J. C. Kraaijenoord en M.
Kerkman, v. Lennepweg 5; F. Zwemmer en L.
Draijer, Rozennobelstraat 25. v
GEHUWD: P. Hogen Esch en A. Zwemmer,
Koningstraat 31.
GEBOREN: Brigitta Anna Maria, dochter van
P. Korstenbroek en M. C. Weijers.
OVERLEDEN: Dina Groen, oud 6 jaar.

Hiermede berichten wij U dat de
BRANDSTOFFENHANDEL
VAN H. J. TER WOLBEEK
wordt voortgezet door

C. TER WOLBEEK Jr.
Voor komende leveranties houdt hij
zich gaarne aanbevolen
Garandeert U vlugge, nette bediening
Volle maat
Prima kwaliteit

Loodgieterswerk Te koop gevraagd:
ook te Zandvoort, naar de
Fa. H. KLEUN,

(erkend gas en waterfitter)
Mastieke dakbedekkingen onder garantie

Hele of gedeeltelijke inboedels
van alle soorten meubelen. Zolder opruimingen, tevens alle soorten winkelinventarissen, brandkasten tegen hoge prijzen

-Tel.19624-Haarlem P. SCHIPPER/HALTESTRAAT 58

FILIAAL:
Grote Krocht 14
Zandvoort

in Zandvoort laat men wassen
bij MEULMAN
want
't is MEULMAN de WASMAN
die H E L D E R WASSEN kan

WASSERIJ

EULMAN
HAARLEM
Amsterdamsevaart 28 - Telef. 12311

TELEF.

2919

Timmerman - Aannemer

SCHILDERSBEDRIJF

H.

Fa. J. van den Bos & Zonen
TELEF. No. 2562 ZANDVOORT
gevestigd 1879

KONINGINNEWEG 39

GLAS-ASSURANTIE
Grote Krocht 19 en Hogeweg 61

SCHILDERSBEDRIJF
P. FLIETSTRA
TEN KATESTRAAT 12
ZANDVOORT

In °nze

A, PAAP

HEERENKAPSALON

Wed. H. PAAP EN ZOON.
LOOD- EN ZINKWERKERSBEDRIJF
Aanleg van Gas- en Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alle soorten oude metalen.
GROTE KROCHT 20, ZANDVOORT

Uw adres is dus

IVflaison Gerrits
ZEESTRAAT 30

Centrale Verwarming
Oliestook
N. J. T E E R L I N K
Firmant v.h. Ingenieurs Bureau Jan Kolk •
Zandvoort, GROTE KROCHT 7, Tel. 2974
ROTTERDAM, Tel. 26520
'
AMSTERDAM
INGERICHT VOOR AÜTOGEEN LASWERK

^

De Goedkope Amsterdammer

is geopend Utasdag's van lJ lot 6 uur
Ie andere dagen van 00 • 12.30 en IJ - 6 nor

DAMES KAPSALON

PIANOTECHNISCHE INRICHTING

W, A. D O N K E R S

L. J. C. HOUILLIER

HOGEWEG 72, TEL. 2068
ONDULATION, PERMANENT
EUGÈNE
Met of zonder Electriciteit
Hoogte zon - Stoombaden
Schoonheids Massage

STEMMEN - REPAREREN
GROTE KROCHT 5-7 Boodschappen worden aangenomen
bureau v d. blad, KERKSTRAAT 28
Telefoon 2974
Prima wrijfwas verkrijgbaar
SCHILDERSBEDRIJF
DIT BEWAREN

A. KROMHOUT, Haltestn 24
Het beste adres voor
* SCHILDERWERK, BEHANGEN, VLOEIBAAR BEHANG EN HET REPAREREN
VAN UW MEUBELS IS

A. Straver, Tugelastr. 66
TELEFOON 18735

HAARLEM

Alle voorkomende Schilderwerken
Vloeibaar behang - Witwerken

Zandvoortse „Zeemansband"
DE STEMMINGSBAND VOOR UW
FEEST- OF DANSAVONDEN
Inlichtingen GERARD NIJKAMP

Kruisstraat 9

Klein en Groot
eten

Zandvoort

Van Staveren's
Luxe Brood' en Banketbakkerij

ui ateïoop
knol,
bik
eo
peU
ZEESTRAAT 48
Beleefd aanbevelend:.H. v. STAVEREN

MONOPOLE"

van der

Stationsplein

ZATERDAG- EN ZONDAGAVOND

brood

IJ A JN O JU JN van 7 tot 11 uur
Toegangsprijzen: f 1.50
Militairen f 1.—

Thans voor BRANDSTOFFEN naar C BEEKHUIS
PAKVELDSTRAAT 20

ZANDVOORT

Tel. 2385

Ie Jaargang

Vrijdag 23 November

No. 24

De Nieuwe

Zandvoortse Courant
Tarieven voor geregeld
adverteren op aanvraag

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT

De wederopbouw
van Zandvoort
(Vervolg en slot van het artikel in ons
vorig nummer).
De Noordboulevard wordt geheel voor het
seizoenbedrijf ingericht met hotels, ,pensions,
café's en wat daar verder bij behoort.
De Zuidboulevard, met achtergelegen weg blijft
bestemd voor afzonderlijke woningen vrijstaand
van elkaar.
Het oude dorp wordt afgerond en gesaneerd,
.doch niet zo dat een moderne sfeer ontstaat; getracht zal worden het typische dorpskarakter te
bewaren.
Daaromheen woont en leeft het Zandvoort zoals
dat in de loop der jaren zich heeft ontwikkeld.
Achter de drukke Noordboulevard ligt een
groot duingebied waar volgens het streekplan een
recreatiegebied zal komen en dat dus in de toekomst voor ieder toegankelijk zal zijn. Ook is
•daar 'de autorenbaan in -uitvoering, die zeker in
belangrijke mate zal meewerken om aan dit gedeelte van Zandvoort het verlangde „vertier" te
brengen.
Achter de stillere Zuidboulevard liggen de
terreinen van de Amsterdamse waterleiding die
tot nu toe toegankelijk werden gesteld voor kaarthouders. Een recreatiegebied dus met beperJcte
toegang wat de rust ten goede komt.
De overgang van het in grootse stijl georganiseerde zomerbedrijf naar de woongedeelten, die
aan de kust gelegen zijn, wordt gevormd door een

Losse nummers 10 cent

REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28

groot plein, dat terrasvormig- naar het strand afdaalt. Hier zal het mogelijk zijn concerten te geven, te dansen, te winkelen, te promeneren, te
zitten en te genieten van het uitzicht en mensengewoel.
Het ligt in de bedoeling het zomerbedrijf slechts
in seizoentijd te openen; we willen proberen dit
te centraliseren om te voorkomen, dat de badplaats in voor- en naseizoentijd een. halï of driekwart dichtgespijkerd aanzien vertoont. Daar het
een op zichzelf staande wijk is, zal het niet storend
werken als deze in zijn geheel gesloten is.
Daarnaast is er een bescheidener tweede centrum in het permanent bewoonde gedeelte gèinaakt, waar men zomer en winter bedrijf uitoefent en men 'OP mooie voor- en najaarsdagen
toch van het prachtige zeegezicht kan genieten.
Een bescheiden aantal logeergasten kan hier steeds
terecht.
Het Zuiderbad zal worden herbouwd en aan de
Noordboulevard zal weer gelegenheid komen ae
echte zwemsport in een bassin te beoefenen.
Het verkeer zal niet over de Noordboulsvard
gevoerd worden, doch daarachterlangs worden geleid, waardoor dit drukke gedeelte, waar de
wandelaar en de zomergast hun domein hebben,
niet verontrust en verstoord zal worden door
claxongeloei en benzinedampen.
We houden er rekening mede, dat Zandvoort
de badplaats zal worden voor iedereen, maar waar
vooral ook zij, die over niet teveel geldmiddelen
beschikken graag geziene gasten zijn.
Het zal dus zeker geen luxe badplaats worden,
doch ieder is welkom en zal er zijn genoegens
vinden.
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FILMAVOND.

VOLKSHERSTEL - H.A.R.K.

Dinsdag j.l. hield de heer J. P. Strijbos in ,",0ns
Kuis" een filmvoorstelling over het leven der
vogels op Texel. De heer Dam opende deze avond,
waarna de film werd gedraaid. De heer Strijbos
gaf hierbij zeer interessante uiteenzettingen en
wist de talrijke aanwezigen door zijn vlotte wijze
van vertellen te boeien. Na deze films, waaronder
een prachtige kleurenfilm, werd als toegift gedraaid een film over het leven der vogels uit onze
nabijheid, n.l. Kennemerland. Het is jammer, dat
de jeugd voor deze zo leerrijke films geen interesse heeft, doch liever naar gewone filmvoorstellingen'gaat.
De baten van deze avond bedroegen ƒ 205.—,
welke het restauratiefonds der Ned. Herv. Kerk
ten goede komen.
,
P.

Voor uitreiking van door de H.A.R.K. ter beschikking gestelde textielgoederen kunnen de gezinnen wier geslachtsnaam begint met de letter
S zich vervoegen bij de firma v. d. Veld-Schuiten,
Kruisstraat 5 alhier, op Vrijdag 30 November en
Zaterdag l December a.s.
Oude en nieuwe distributiestamkaarten dienen
mede genomen te worden. Per lid van het gezin
kan uitgereikt worden l stuks bovenkleding of
2 stuks onderkleding.

PERSONALIA.

RECTIFICATIE.

MEDEDELING VAN DEN INSPECTEUR DER
- BELASTINGEN.
De Inspecteur der Belastingen 2e afdeling te
Haarlem deelt ons mede, dat in de gemeente
Zandvoort benoemd zijiï de leden van de Commissie van voorlichting tot het achterhalen van
J. G.
zwarte winsten en besmette inkomsten. MedecleWegens plaatsgebrek volgende week plaatsing lingen bestemd voor bedoelde commissie kunnen
van een artikel over het doel en streven der J.G. worden ingezonden aan het adres van de Inspectie
Woensdag a.s. om 8 uur spreekt de voorzitter der Belastingen 2e afdeling te Haarlem, Linnaeusover: „Gesprekken met elkaar".
laan 2.
In ons vorig nummer vermeldden wij in de adAan de Universiteit te Amsterdam slaagde voor
het propaedeutisch examen Theologie de heer vertentie van Doesburg en Weber het telefoon
nummer 48099. D.it moet zijn 48096.
H. J: A. Haan te Zandvoort.

UITVOERING

BUURTVERENIGING.

Vrijdag j.l. gaf de buurtvereniging uit de Koningstraat in gebouw „Monopole" een feestuitvoering.
Over het geheel genomen kan men zeggen, dat
deze avond niet is geworden wat men er van verwacht had.
Om 8 uur werd deze uitvoering geopend met
een woord van welkom, waarna de Toneelvereniging „Ons Toneel" de éên-acter opvoerde
„Het slippertje" genaamd.
Dit stukje viel wel in de smaak van het publiek
evenals het optreden van de heren Jimmy en
James (Gebr. Bos), welke veel succes hadden met
hun liedjes en guitaar. Om 11 uur volgde toen hè.
rad van avontuur, wat een beetje rommelige in
druk maakte en het dansen dan ook te lansr "
hield. Tot slot volgde een bal ó.l.v. het dansorkest
van Jerry Yox, hetgeen m.i. niet voldoende in
staat was enige stemming bij het publiek op te
wekken, daar de instrumenten die deze heren
bespeelden, zich daartoe niet leenden. Al met ?'
is de avond geslaagd, doch deze Buurtverenig'n r
geeft begin December weer een uitvoering, waa--bij het- programma, geheel onder leiding zal star"
van het gezelschap Lou Marti uit Haarlem,
Peen zekere waarborg geeft.

AAN ONZE LEZERS!
Zoals U allen wel bekend was, is in Mei 1945
„De Nieuwe Zandvoortse Courant" opgericht, tevoortzetting van de vroeger te Zandvoort verschijnende „Zandvoortse Courant", van den Hes;
W. Gertenbach, die in het Parool-proces in Feb-v.
ad 1943 zo noodlottig aan zijn einde kwam. A overkoepeling echter werd deze courant uitgegeven, mede met het doel het Zandvoortse publiek van het laatste plaatselijk nieuws en van de
bekendmakingen op de hoogte te stellen en wanneer de medewerkers van den Heer Gertenbac'i
de heren IJ. de Jong en P. Paap waren terugge
keerd een courant te hebben opgezet, waaraan
dan deze twee personen zich verder zouden kunnen wijden. Het ogenblik -is thans aangebrokïn,
dat de Drukkerij van wijlen den heer Gertenbach
— die zich in een deplorabele toestand bevond —
weer in staat is de courant te laten verschijnen,
nu onder leiding staande van den heer IJ. de Jong.
Wij hebben dan ook besloten, om onze krant
per l Jauari a.s. te laten verdwijnen, waarvoor
U in de plaats weer het van ouds bekende weekblad „De Zandvoortse Courant" zal ontvangen.
Wij menen, dat al onze lezers, onze houding zullen
begrijpen en wij hebben dan ook aangenomen, dat
zonder tegenbericht, de abonné's op dit weekbald
per l Januari a.s. zullen overgaan op „De Zandvoortse Courant'', daar dan dit de schakel zal
vormen tussen het publiek enerzijds, de bekendmakingen, plaatselijk nieuws en verenigingsleven
anderzijds.
Wij danken U voor het vertrouwen en de blijk
van waardering van de zijde van onze lezers getoond voor deze courant en hopen tot l Januari
a.s. op dezelfde voet te kunnen voortgaan.
Red. Nw. Zandv. Crt.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN VOETBALVER.
„ZANDVOORTMEEUWEN"
De vriendschappelijke wedstrijd j.l. Zondag tegen D E.C. heeft ons eerste elftal met 9-1 gewonnen. Het was een aardige wedstrijd, al doet
de uitslag het niet vermoeden. De voorhoede van
/.andvoortmeeuwen was deze dag zeer productief
jn schoot er flink op los. Daartegenover konden
üe bezoekers met hun te ver doorgevoerde samenspel geen succes boeken, alhoewel ze wel
kansen kregen. Ze hadden geen schutters in de
voorhoede, anders was de nederlaag zeker niet zo
groot geworden.
Het tweede elftal, dat eveneens vriendschappelijk tegen D.E.C. 2 speelde, verloor met 4-1. Tot
rfa de rust hielden ze goed stand, maar toen kregen ze een inzinking, waarvan de bezoekers profiteerden en 3 doelpunten achter elkaar scoorden.
Voor de competitie won -Zandvoortmeeuwen 4
uit van R.C.H. 5 niet 7-3. Met de rust was de
stand reeds 5-1. Het schijnt, dat ons vierde nog
een duchtig woordje mee zal spreken in hun afdcling.
Zandvoortmeeuwcn 5, die door verschillende afschrijvers niet volledig kon verschijnen, verloor
thuis van D.C.O. 3 met 5-3. Het 6e elftal, dat voor
het eerst \ oor de competitie uitkwam, bracht een
bezoek aan Bloemendaal 6. Door hard werken en
enthousiast spel behaalden zij een verdiende 5-3
overwinning.
'Onze adspiranten deden het ook lang niet
slecht. Ze speelden j.l. Zaterdagmiddag uit tegen
D C.O a adspiranten gelijk. De eindstand werd
0-0, hetgeen een gunstig resultaat is.
A.s. Zondag: Zandvoortin.-Bloemendaal.
Zandvoo rtmeeuwen l kan a.s. Zondag tonen wat
75 waard is. Ze ontvangt Bloemendaal. Dit wordt
de eeiste thuiswedstrijd voor de competitie.
Bloemendaal is altijd een geduchte tegenpartij en
het zal met aan spanning ontbreken.
Zandvoortmeeuwen 2 is vrij terwijl het 3e elftal een bezoek brengt aan Oranje Zwart 2 te
Amsterdam.
Het 4e elftal kan haar goede vorm a.s. Zondag
tonen tegen E.D:O. 3. Wil men bij de kopgroep
blijven behoren, dan dient er gewonnen te worden.
Deze wedstrijd wordt thuis gespeeld en vangt aan
om 9.45 uur. Voor het 5e en 6e elftal zijn geen
v; edstrijden vastgesteld.
Zaterdagmiddag om 3 uur krijgen de adspiranten
bezoek van H.F.C, b adspiranten. Het zal niet gemakkelijk gaan om hierteger één of beide punten
te veroveren.
Het volledig programma luidt aldus:
Zandvoortmeeuwen l—Bloemendaa! l 2 uur.
Oranje Zwart 2—Zandvoortmeeuwen 3 2 uur.
Zandvoortmeeuwen 4-E.D.O. 3 9.45 uur.
Zaterdagmiddag:
/andvoortmeeuwen adsp.—H.F.C, b adsp. 3 u.
We wekken onze leden op, om de indoortrainmg
des Dinsdagsavonds in de Wilhelminaschool
trouw te blijven bezoeken.
J. K.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN O.S.S.
De graadwedstrijden voor de dames van onze
vereniging die deelnemen in de 3e graad, vinden
zoals bekend, plaats op 25 November a.s., aanvang
11.15 uur in het Zander-Instituut te Haarlem.
Eventuele supporters kunnen tegen een "entree
van 10 cent per persoon ook worden toegelaten,
doch wij rekenen er in de eerste plaats op, dat
ieder zijn of haar medewerking verleent, dat de
deelnemende dames naai Haarlem komen door
een fiets beschikbaar te stellen-of iemand achterop
mede te nemen.
De St. Nicolaasavond voor de jeugd van onze
vereniging is vastgesteld op 7 December a.s. in
„Monopole". Deze avond is slechts voor a l l e
adspiranten van O.S.S. en n i e t voor de leden
van 16 jaar en ouder. Niettegenstaande wij de
grootste zaal van Zandvoort ter onzer beschikking
hebben, blijft er slechts een klein gedeelte van
de zaal over en deze willen wij allereerst reserveren voor de ouders van de kleuters (jongens en
meisjes van 6-10 jaar).
Kaarten a 50 cent plus belasting zijn verkrijgbaar na afloop van de kleuterlessen op 26 en
30 November a.s.
Aan alle adspirantleden zullen wij in de week
van 25-30 November op de lessen een toegangsbewijs voor deze avond uitreiken, zodat ieder
adspirant-Iid op de St. Nicolaas-avond in het bezit
moet zijn van een toegangsbewijs.
„TOB-NIET NIEUWS".

Deze dagen staan voor ons in het teken der
voorbereidingen van ons St. Nicolaas Nachtfeest
op Zondatr 2 December a.s. in „Zomerlust". Er
moet hard gewerkt worden en alleen met medewerking van iedereen zal het kunnen slagen. Dan
kunnen wc laten zien, wat we in drie weken bereiken kunnen. Want het besluit om een dergelijk
feest te organiseren kwam eerst verleden week.
St. Nicolaas verzocht ons het volgende mee te
delen. Daar het hem niet toegestaan werd om
meer dan vijftig kilo goederen in te voeren en hij
van prcf. Lieftinclc geen vergunning kreeg om
meer dan f 100.— van zijn rekening op te nemen,
verzoekt hij de leden en hun introducé's 2 Dec
een klein presentje mee te nemen. De heren een
geschenkje voor de dames en de dames een voo1'
de heren. Het bestuur kan dan ook niemand toelaten, die dit verzoek van den Bisschop negeert!
Zaterdag- en Zondagavond bestaat er nog gelegenheid tot het doen van voorstellen en het
verlenen van medewerking voor ons nachtfeest.
Wii nodigen een ieder uit om dit weekeinde nog
kennis met onze club te komen maken. Lid zijn
van „Tob Niet" betekent een weekeinde vol
amusement! In verband met de plaatsruimte kunnen wij eeen onbepaald lantal leden hebben. Dat
is de reden waarom wij U aanraden zo spoedicr
mogelük kennis te komen maken. Alleen bij
Tob Niet vindt U zo'n verscheidenheid in amusement! Zaterdag- en .Zondagavond dus naar .,Tob
Niet", waar het immer gezellig is. omdat het er
besloten en beschaafd is en een elck er wat wils
vindt! Aanvang be'de avonden 7 uur.
Dlf. GEBR. KOPER, Stationsplein - Tel. 2550
Het bestuur.

Theater „MONOPOLE"

Maandag 26, Woensdag 28 en
Donderdag 29 November - 8 uur
3 dagen 3 voorstellingen
BING GROSBY in de film

DE SCHALKSE RAKKER
(RARE KOSTGANGERS)

Voor ai Uw
ook te Zandvoort, naar de
Fa. H. KLEIJN,

Toegang elke leeftijd. Kinderen beneden 14
(erkend gas en waterfitier)
jaar zonder geleide geen toegang
Toegangsprijzen: 35 - 60 - 75 en 90 cent
Mastieke dakbedekkingen onder garantie
Plaatsbespreken op de dagen der voorstelling van l tot 2.30 uur a 10 cent p. plaats

liinvebrksplelnMel,

Vrouwen in de Cel
XIV
De volgende dag is er transport van Joden. We
kunnen net alles zien. Er blijven maar een paar
achter. Er komen andere nieuwen en die hebben
kinderen bij hun. Dat zijn gijzelaars. Twee kleine
jongens hoor je nu geregeld zingen en huilen. Ze
mogen twee maal daags luchten en als Fr. V. dienst
heeft, spelen ze vaak op de gang en helpen de
koffie-meisjes.
Tante Rie is vandaag heel erg stil. Het is of
ze iets verwacht. We hebben een poosje met ons
houten kruisje op 't letterblad gezeten, maar
schrikken steeds op. Het is onrustig op de afdeling.
Dan laat in de middag wordt tante Rie gehaald en
als ze terug komt is het alleen1 om haar boeltje te
pakken. Ze is vrij. Wij zoenen haar rimpelige
wangetjes. „Dag tante Rie, sterkte hoor". Dan
valt de deur achter haar dicht.
„O tante Suus", huilt Mikky, „nou zijn we met
ons tweetjes". „Kom meid, niet mauwen, komaan
we gaan de cel opruimen en de beddenboel veranderen. Droog je tranen, we blijven nog een
beetje". Die avond lig ik wakker in de schillenbak.
Mikky zit aan het voeteneinde in een deken gerold. Ze vertelt van haar avonturen. We praten
over tante Rie, die verhuizen wilde, omdat ze nu
een getekende is. Een vrouw die in de bajes heeft
gezeten. „De hele buurt zal me met de vinger na
wijzen", zei ze altijd. Ze kon zich niet indenken,
dat dit nu niet zou gebeuren. Als we niets -neer
kunnen zien, kruipt Mikky op haar strozak. We
hebben zolang gewacht op cel 13, maar het
vrouwtje is nog niet terug uit den Bosch. Toch
slapen we niet lang, als we wakker worden "an
het openen der deur van cel 13.
Even later gilt er iemand zo vreselijk en smartelijk. een bel wordt uitgegooid, snelle voetstanpen. Het gillen duurt voort. Mikky kniipt anorsti?
bij me. Ze halen een dokter. Het gillen wordt
huilen en dan, het ijkt ons een eeuwigheid, vermindert het huilen. De volgende morgen horen
wij het. Het vrouwtje heeft drie jaar tuchthuis gekregen ze is nog jong en heeft een klein kindje
thuis. Haar man kreeg anderhalf jaar. Als we gaan
luchten, loopt ze wezenloos voor ons uit de tran af.
(Wordt vervolgd).

P OL E
DINSDAG 27 NOVEMBER
Aanvang 8 uur
HET ROTTERDAMS
TONEELGEZELSCHAP
presenteert het veelbesproken en diep
ontroerende toneelstuk

Het Biechtgcheim
in 6 bedrijven door Dirk Janse.
De vreselijke strijd van een geestelijke,
wiens broer onschuldig ter dood wordt
veroordeeld, terwijl hij uit de biecht
de ware schuldige kent.
De blinde moeder . . . . Mies Sievens
Pater Karel . . . . Pierre v. d. Burg
Bob Geerards, Dirk Janse, Leo Janse,
Anton Muus, Albert Luinck, Annie Bouwmeester, Clara Deen c.a.
OVERAL UITVERKOCHTE ZALEN
HET STUK DAT U MOET ZIEN!!!
E N T R E E : fl.OO tot f4.00 bel. inbegr.
Plaalsbespreking op de dag der
voorstelling van 10 tot 12 uur
Kaartverkoop uitsluitend aan de
cassa op de vastgestelde uren

OSst n b u t i e m e u w s

SCHOENEN.
GODSDëENST-OEFEftUNGEN
Aanvragen voor alle soorten schoenen kunnen
OFFICIËLE BONNENLIJST
uitsluitend op onderstaande dagen geschieden:
NED. HERV. KHRK
S t.m. Z
Ie Woensdag van de maand.
Voor de komende 14 dagen van 25 Nov.
Zondag 25 Nov. v.m. 9.30 u.: Ds. L.J. Bloemsma,
A t.m. E
2e Woensdag van de maand.
t.m.
8 December 1945 zijn de volgende
hulppredikant.
F t.m. K
3e Woensdag van de maand.
Laatste Zondag v. h. Kerkelijk jaar. Gedach- bonnen aangewezen:
L t.m. R .
4e Woensdag van de maand.
tenis der ontslapenen.
ALLE BONKAARTEN 513 A, B, C
GEREF. KERK
Zr. BOK M A,
300
t.m:
306 800 gram brood
(Julianaweg)
307 en 308
200 gram bloem
- Verloskundige
Zondag 25 Nov. v.m. 10 uur: Onbekend.
309
400 gram suiker
Spreekuur:
N.m. 4.30 uur: Onbekend.
Donderdags van 2 - 3 uur
310
100 gram suiker
Consultatie Bureau Poststraat, Zandvoort
AFD. ZANDVOORT NED. PROT. BOND. ' 311
125 gram boter
(Gebouw Brugstraat 15).
312
250 gram margarine
Zondag 25 Nov. n.in. 4 uur: Ds. van der Vloet 313
100 gram vet
LAAT OOK NU UW
van Haarlem.
314
200 gram kaas
315
150 gr. vlees
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 u.: Samenkomst in „Ons Huis", 316 en 317 2 kg. aardappelen
400 gram brood
MAKEN BIJ DE VAN OUDS BEKENDE Dorpsplein. Spreker: M. de Jong, evangelist te B 21, B 22
2 liter melk
A
23
Enkhuizen.
KLEERMAKERIJ HENDRIKS
3]/2 liter melk
B 23, C 23
KERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AGATHA B 24
Voorheen Diaconiehuisstr, 22
l kg. aardappelen
TE ZANDVOORT
Thans p.a. Achterweg 5, alhier
BONKAARTEN 513 D, E
Zondag 25 Nov.: Laatste Zondag van het Kerkelijk.jaar; H. H. Missen om 7.30 uur en 10 uur de 400, 401
800 gram brood
Hoogmis met „Veni-Creator", collecte voor onze 402, 403
200 gram bloem
Kerk; om 12 uur voorbereiding voor de plechtige 404
250 gram rijst of kindermeel
Zondag 25 Nov. 1945 Jonge Hennen
geloofsbelijdenis;
om 7 uur Maria-lof met rozente koop. Kostverl.str. 26.
verloven zich:
500 gram suiker
405
hoedje.
NELL DRAAK
100 gram suiker
Maandag 26 Nov.: om 7.30 uur Congregatie voor 406
Net Dagmeisje
en
407
250
gram boter
gevraagd. Zcndag's vrij. de Dames.
ENGEL PAAP
125 gram margarine
Donderdag 29 Nov.: om 10 uur gezongen Huwe- 408
Hele of halve dagen.
200 gram kaas
Zandvoort:
Schippers. Haltestr. 58. lijks-Mis met .,Veni-Creator"; om 7 uur Lof met 409
6 liter melk
410
Zandv.laan 12.
rozenhoedje.
Gevonden:
L'Amistraat 19.
Vrijdag 30 Nov.: om 7.30 uur Congregatie voor 411
150- gram vlees
Broche van 3 stuivers. de Meisjes.
1 kg. aardappelen
412
Ter. te verkrijgen leg.
Zaterdag l Dec.: Ie Zateidag v. d. maand; van D 2 1 D 22
400 gram brood
adv. kosten. Enschede- 5-8 uur gelegenheid om te biechten; om 7 uur
250 gram rijst of kindermeel
h 21
weg 26, Aerdenhout.
Maria-lof met rozenhoedje.
Gevr. Net Meisje
Zondag 2 Dec.: de Eerste Zondag van de AdTABAKSKAARTEN, ENZ.:
in gezin z. k. Goede
Verloren:
kost en goed loon. Aan- l rechter b r led. h. vent; begin van het Kerkelijk jaar; H. H. Missen T 01
2 rantsoen tabaksartikelen
melden na 3 u. Mevr. handschoen. Terug te om 7.30 uur en 10 uur Hoogmis.
(geen importsigaretten)
Mulder, Bentveldweg 4, bez. Zeestraat 44A.
100 gr. chocolade of suikerV 01
STAND
Bentveld.
werken
Te ruil aangeboden:
2
rts. tabaksart. (geen imp.)
Naaiwerk gevraagd.
X
01
Zw. d. schoenen m. 41,
GEBOREN: Akke, dochter van W. Koning en
Molenaar, Kostverloren- sleehak, voor d. sport- J. Dijkman, Mansstraat 1.
125 gr. leder voor schoenenreparatie.
02 Ieder
straat 89A.
schoenen maat 41, lage
21/-. liter petroleum (21 Nov.-24 Deci).
169, 269
hak, of hoge d. schoeBAKKERS - REDUCTIEBONNEN.
Weggelopen
De bonnen voor vlees, melk en aardappelen zijn
nen m. 41. Marnixstr. 1.
Aan
belanghebbenden
wordt medegedeeld, dat
Zaterd. morgen j.l. z\v.
geldig
t.m. l December.
ruwh. hondje, terug te FHnke Werkster gevr. de uitgegeven reductiebonnen no's 147, 165, 320,Voor de week van 2 t.m. S December zullen
346,
376
en
408
slechts
tot
en
met
30
Noveifïbez. tegen beloning, door Mevrouw Preijde,
ber 1945 geldig zijn. Verzilvering van bovenge- nog bonnen worden aangewezen voor vlees, nie'k,
Hogeweg 74, Zandv.
Kostverlorenstr. 108.
noemde bonnen kau plaats vinden Donderdag aardappelen, bloem, biscuits, zout, peulvruchten,
Gevr. bij echtpaar z. k. Hulp in de Huishouding 29 November a.s., 's middags van 3 tot 4 uur ten tabak en versnaperingen.
De bonnen 165 en 259 voor 100 gr vlees extra,
Flinke Dienstbode
gevr. v. halve dagen bij huize van den Agent van de Nederl. Middenstandsv. dag of dag en nacht. echtp. op leeftijd. Bent- bank, Kostverlorenstraat 54, alhier. Na 30 Nov. die reeds eerder werden aangewezen, blijven gelGoede behandel., hoog veld, Zandv.laan 297.
kunnen deze bonnen niet meer verzilverd worden. dis: tot l December.
loon. Aanm. Mevr. JaNieuwe reductiebonnen vooi bakkers zullen
cobs, Hogew. 70, Zandv. Voor een echtp. waar- voortaan een nader te bepalen geldigheidsdum
van de vrouw hersteld
(Ing. med.).
Mevr. Geel, Tollensl. 2, is v. T.B.C, en die op bezitten.
Aerdenhout, vraagt
de grond slapen en
Gevestigd te Zandvoort
MEISJE
thans veel koude lijden,
uiterlijk 30 November a.s.
v. dag of dag en nacht. vraag ik dringend
Inlichtingen
verstrekken de kantoren v a n :
EEN
LEDIKANT.
Gevraagd Net Meisje
BREDERODESTRAAT 7
voor Zandvoort, v. dag Mevr. v. Zeijl, Regen,DE TWENTSE BANK N.V.
NIEUWBOUW, VERBOUWINGEN,
en nacht of van 8-8 u. tcsseweg 3, alhier.
alwaar
aangifte-biljetten verkrijgbaar zijn
STERKTEBEREKENINGEN
Goed loon en goede be- Aangeboden:
handel. Br. aan Toren- voor alleen zijnde dame
faurg, 2e J. v.d. Heijden- of heer
1 DEC. WORDT GEOPEND
BIJ ONZE SPECIAAL ZAAK IN
straat 24, A'dam.
Nette Slaapkamer
RUSTHUIS
b.b.h.h. Br. A 39 bur.
Aangeboden:
g
Br. Damesmantel, maat v. d. blad.
42. Sportjas. WesterVAN SPEIJKSTRAAT 14 en 14a ZIJN UW BONNEN HET BESTE BESTEED
Te Konp:
parkstraat 21.
Closet en 2 en 3 pits Opname voor patiënten, rustbehoefenden,
V KOOPMAN
petioleumstel. Ook te
Te koop aangeboden:
kunnen geschieden bij
(Het Kaas Paleis)
Een Kookkachel.
ruilen. Const. HuygenZr. G. Wedman, v. Speijkstr, 14, Zandvoort
Van Haemstedew. 40rd. straat 18.

DAMES- EN HERENKLEDING

„PATRIOT]^'

J, Th. van GERVEN, Architect

"DUIN EN ZEEZICHT,,

b© te r kaas, eieren

REPARATIE

WERKPLAATS

HERSTELLEN VAN AUTO'S EN MOTOREN
AUTOGEEN LASSEN - ACCU'S LADEN - BANDEN REPARATIE

D. K O M l NG5 Kostverlorenstraat 1

MONOPOLE"

DANSEN
Toegangsprijzen: f 1.50

van 7 tot 11 uur

Mih'tairen f 1.—

Zr. L. BU9S, Gcdipl. Kraamverpleginq

Kan na 5 Jan. 1946
KRAAMVERPLEGINGEN op zich nemen

kunnen nog nette goederen worden
ingebracht, of worden gehaald
Inlichtingen W. v. d. MIJE, Swaluëstr.
Makel. W. PAAP, Kostverl.str. l, Tel. 2965
HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD

Rijwiel en Electra materiaal
Stationsplein Voor
Gloeilampen en Stoppen

ZATERD&G- EU ZONDAGAVOND

Gevestigd te Z A N D VOORT
Tijdelijk adres: HALTESTRAAT 14

Voor de eerst volgende
MEUBELVEILING

Henk Schuilenburg

De Goedkope Amsterdammer
GROTE KROCHT 5-7
Telefoon 2974
Tevens 1ste klas Reparatie-Inrichting

Wij zijn weer
telefonisch te bereiken

onder No. 2718
D. BOON,

SCHOOLSTRAAT 3
PIANOTECHNISCHE INRICHTING onaanoaaaaor. anDoaaaoaaanaaaDaaDn

L. J. C. HOUILLIER

Wij verzekeren
weer al uw ruiten tegen normale prijs
Vraagt inlichtingen bij

Glasverzekering G, de Leeuw
Koninginneweg 5

STEMMEN - REPAREREN
Boodschappen worden aangenomen
bureau v d. blad, KERKSTRAAT 28

Timmerman - Aannemer

Luxe Brood- en Banketbakkerij

III adres voor brood, U en gebat
ZEESTRAAT 48
Beleefd aanbevelend: H. v. STAVEREN

KONINGINNEWEG 39

Sint Nicolaas

Het beste adres voor

gaan inkopen, dan vlug naar het

SCHILDERWERK, BEHANGEN, VLOEIBAAR BEHANG EN HET REPAREREN
VAN UW MEUBELS IS

„Het Wonder van
Zandvoort"

A. Straver, Tugelastr. 66
TELEFOON 18735

Oliestook

N. J. T E E R L I N K
Firmant v.h. Ingenieurs Bureau Jan Kolk

Zrïndvoort, GROTE KROCHT 7, Tel. 2974
ROTTERDAM, Tel. 26520
AMSTERDAM
INGERICHT VOOR AUTOGEEN LASWERK

HAARLEM

met onze veilige
PERMANENT-W&VE

Uw adres is dus
Centrale Verwarming

C. TER WOLBEEK Jr.
Voor komende leveranties houdt hij
zich gaarne aanbevolen
Garandeert U vlugge, nette bediening
Volle maat
Prima kwaliteit

Magazijn „Het Wonder van Zandvoort"
WILT U VOOR

gelopen
' '
Luxe- en huishoudelijke artikelen
KSMDERSPEELGQED,
SWALUËSTftAAT 9
Ziet onze speciale Sint Nicolaas etalage's

Hiermede berichten wij U dat de
BRANDSTOFFENHANDEL
VAN H. J. TER WOLBEEK
wordt voortgezet door

aison Gerrifs
HAARWERKEN
MANICURE, PÈDICURE. MASSAGE

ZEESTRAAT 3O

A. PAAP
Wed. H. PAAP EN ZOON.

LOOD- EN ZINKWERKERSBEDRIJF
Aanleg van Gas- en -Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alle soorten oude metalen.
GRfOTE KROCHT 20, ZANDVOORT

C BEEKHUIS
Tel. 2385

\Ir\\dag 14 December

No. 27

Ie Jaargang

e Nieuwe

Zandvoortse Courant
Tarieven voor geregeld
adverteren op aanvraag

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT
REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28

Stoer Zandvoort
18 December a.s. zal het 55 jaar geleden zijn,
dat Jan Arie Kemp, geboren 9 December 1868 en
Francina Terol, geboren 25 Augustus 1871 in de
echt verenigd zijn. Het 'echtpaar, dat nog een
uitstekende gezondheid geniet, woont thans
Swaluëstraat 7 en hebben beiden hun gehele leven in Zandvoort gewoond. Ook tijdens de evacuatie zijn ze niet uit Zandvoort weggeweest.
31 December a.s. zullen Jan Schaap, geboren
14 October 1867 en Anna Koper, geboren 21 Februari 1871 eveneens 55 jaar getrouwd zijn. Dit echtpaar, waarvan de man nog zeer vitaal is, doch
de gezondheidstoestand van de vrouw niet zo
goed is, woont thans Verl. Haltestraat 74. Ook zij
beiden wonen hun gehele leven reeds op Zandvoort en zijn tijdens de evacuatie ook niet uit
hun woonplaats verjaagd.
De kroon op deze echtverbintenissen spant het
echtpaar B. Hoogendijk, geboren 6 Juni 1863 en
C. Kuit, geboren 25 September 1865, die 30 December a.s. hun zestigjarige echtvereniging hopen te
vieren. Nog 7 kinderen van de 10 zijn in leven,
23 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen completeren de familie.
Wie kent in Zandvoort de „Scheveningers" niet?
42 jaar geleden kwamen zij van Scheveningen
naar Zandvoort. Tijdens de evacuatie trokken ze
naar Haarlem Noord bij een van hun kinderen,
daarvandaan werden ze geëvacueerd naar Veendam en 13 April j.l. kwamen ze met een vals
Ausweis naar Zandvoort terug, waar ze bij hun
oudste dochter „onderdoken" tot aan de bevrijding.
Ze konden het in Veendam niet langer uithouden.
Een zeldzaam kras paar, dat zeer gelukkig leeft
in de Koningstraat no. 21. Moge al deze gelukkige
echtlieden nog vele jaren gegeven zijn. Het zal
hun zeker op de feestdagen niet aan belangstelling
ontbreken. Zandvoort kan trots zijn op deze
stoere oudjes.
l
i
KERST-CONCERT HERV. ORATORIUMKOOR.
Wij vestigen gaarne nog even de aandacht op de
advertentie in dit nummer van het Kerst-concert,
te geven door het Hervormd Oratoriumkoor.
Het is lange tijd geleden, dat in ons dorp genoten kon worden van werkelijk „goede" concerten.
Deze uitvoering belooft echter aan de meest verwende concertbezoeker voldoening te zullen geven. De medewerkende solisten en het gevormde
symphonisch ensemble staan daar mede borg voor.
Wij wekken gaarne ieder op, dit concert te bezoeken en zijn vol belangstelling wat dit nieuw en
nog slechts kort bestaande koor als inleiding tot
de Kerstfeestviering tot ons zal te zeggen hebben.
VOLKSHERSTEL H.A.R.K.
De tweede zending gratis goederen door de
H.A.R.K. verstrekt, is thans uitgereikt. Begin
Januari wordt wederom een zending verwacht en
worden de gezinnen die tot nu toe niet in aanmerking konden komen in de gelegenheid gesteld het
allernoodzakelijkste aan te vragen.
Nadere publicatie volgt nog.

Collecte
„Nederland helpt Indië"
U, JA Uu
Hebt gij Uw plicht gedaan o! troffen onze
collectanten U niet thuis?
U kunt Uw bijdrage nog storten bij de Twentse
Bank of gireren op hare postrekening 9711, ook
van geblokkeerde rekening, maar DOE HET NU!!
Duizenden zien met verlangen naar Uw hulp uit.
ADVENTSWIJDING EN KERSTSPEL.
Der traditie getrouw, zal de Zandvoortse Jeugd;emeenschap op de eerste Kerstdag een Kerst-spel
opvoeren. Ook dit jaar weer des morgens vroeg.
Men zie de nadere aankondiging, i.z. in het volgend
nummer.
Woensdag 19 dezer zal eveneens naar oude gewoonte te 8 uur 's avonds de adventswijding gehouden worden. Onze gedachten zullen- bepaald
worden bij de verwachting van Advent, de blijdchap van Kerstmis en bij Gods gang in de wereld.
Het zal de laatste avond in dit jaar zijn, dat wij
samen zullen komen. Moge~het dan'ook nu weer
een goede avond zijn.
Tenslotte nog dit voor de leden: Zet je beste
beentje voor bij de declamatie, waarmee wij het
nieuwe jaar 1946 inluiden.
ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE.
Dinsdagavond j.l. hield vooizitter P. v. d. Mije
van de Zandv. Reddingsbrigade een lezing over het
reddingswezen' langs onze kust, toegelicht met
lichtbeelden. In zijn rede liet spreker het zelfopofferende werk zien van de Noord- en Zuid Holl.
Reddings Mij. Het was voor de kustbewoners en
speciaal voor de leden van de Z.R.B, een belangwekkende avond, vooral door de wijze, waarop
de heer v. d. Mije zijn voordracht hield. Bijna de
gehele bemanning van de Zandvoortse motorreddingsboot was aanwezig, enkele van hen waren
ook op het witte doek te zien. De heer v. d. Mije
wees er o.a. op, dat het minste wat wij toch wel
kunnen doen is dit gevaarlijk, doch menslievend
werk, wat deze dappere eenvoudige mannen verrichten, wat meer te gedenken.
TONEELUITVOERING.
De Zandvoortse toneelvereniging „Ons Toneel'
zal op Vrijdag 28 en Zaterdag 29 December a.s.
een opvoering geven van het bekende toneelspel
„Overschotje", waarvoor wij U verwijzen naar de
elders in dit blad voorkomende advertentie. Het
bekende stuk, dat zeer lange tijd niet in ons dorp
werd opgevoerd, zal zeer zeker vele toneelliefhebbers naar Monopole lokken.
„Ons Toneel" verzoekt ons verder te willen
mededelen, dat de aanname van werkende damesleden wegens voldoende speelmateriaal voorlopig
moet worden stopgezet. Mochten er echter heren
zijn, die wensen mede te werken aan de uitvoeringen van „Ons Toneel", dan kunnen zij zich
nog opgeven bij den secretaris, Haltestraat 2.

Losse nummers 10 cent

GERTENBACH-COMITE
Zandvoort heeft de vorige week Wim Gerten>ach, de pionier van liet Zandvoortse illegale werk,
de man, die zijn leven veil had voor de grote zaak
van het Vaderland, ten grave gedragen. En het
was goed zo. Op waardige, sobere, doch indrukwekkende wijze hebben de Zandvoorters hem geegd bij vrouw en kinderen op ons rustieke dorpsterkhof. Nooit zullen we de aangrijpende woorden
vergeten, gesproken door Ds. Padt in de kerk bij
de baar van hem, die we zo node kunnen missen.
3n de burgerij van Zandvoort heeft haar belangstelling getoond, heeft medegeleefd met dit droeve
ebeuren, spontaan en' enthousiast in grote getale.
En onze burgerij heeft het gevoeld, hiermede is
voor haar de zaak niet afgedaan, er moet meer
gebeuren! We zullen dezen man de eer geven, die
iiem toekomt, ons nageslacht zal er van moeten
•cunnen spreken als ze straks zullen staan rondom
iet monument, ter ere aan zijn nagedachtenis door
ons opgericht. Plannen daarvoor zijn reeds in voorbereiding, ze wachten slechts or. voltooiing om te
worden aangepast aan en opgenomen in het grote
plan van de wederopbouw van ons dorp.
Ons comité heeft opdracht deze plannen uit te
werken en de voorbereidingen te treffen en doet
thans op U allen een beroep: geeft met milde
hand, opdat dit monument straks zal kunnen verrijzen! Het is een ere-plicht en de laatste spontane
daad waardoor we Wim Gertenbach blijvend zullen kunnen herdenken. Wim Gertenbach, een deivelen, aan wien ook wij onze vrijheid te danken
hebben, zal door ons nimmer worden vergeten; aan
hem zij een blijvend aandenken gewijd!
Gaven voor de oprichting van het Gertenbachmonument worden gaarne ingewacht door storting
op de ickening van den penningmeester van het
Gertenbach-comité, bij de Twentse Bank N.V.,
alhier. Giro 9711 onder letter G.
Namens het comité voornoemd,
C. Kuyper, Secretaris.

Hebt U reeds een plaatsbewijs voor het

KERSTCONCERT
van het Herv. Oratorium Koor - Zandvoort
op ZONDAG 23 DECEMBER a.s. in de
Ned. Hervormde Kerk?
Medewerking verlenen:
HAN LE FÉVRE, tenor
RENATE ZWAARDEMAKER, viool
Leden van Haarl. Symphonie-orkest „Euterpe"
Aan het orgel: E. DEES
Het geheel onder leiding van H. DEES
Werken van Bach, Buxtehude, Max Reger,
Handel e.a.
Entree f 1.25 alles inbegrepen
Verkoop: Boekhandel Lorenz, Haltestraat 13
DE KERK IS VERWARMD

SINT NICOLAAS BIJ O.S.S.
Op Zondag 16 Dec. ver- Op Ie Kerstdag verloven zich:
St. Nicolaas heeft O.S.S. ook dit jaar niet ver- loven zich:
S. KRAAIJENOORD
geten.
Hij
had
de
kleuters
en
adspiranten
tot
16
j.
De vastgestelde wedstrijden van j.l. Zondag
ANNIE
en
9 December, konden wegens de vorst geen door- Vrijdagavond j.l. uitgenodigd in „Monopole". Het
BEIJERBACHT
bestuur had voor de jongens- en meisjeskleuters
E. VAN KONINGS.
gang vinden.
en
BRUGGEN
A.s. Zondag alle elftallen in actie. meteen een uitvoering ingelast, om de aanwezige
JAN KOPER
ouders eens te tonen, hoe er bij de jeugd van
Receptie
25 Dec. van
Na de uitwedstrijd tegen H.F.C, staat voor a.s. O.S.S. gymnastiek bedreven wordt. Onder de
3-5 uur
Zondag voor het eerste elftal wederom een uit- eminente leiding van den heer van Pagee lieten Zoutkeetsplein 16 *
Amsterdam
Hobbemastraat 29,
wedstrijd op het programma, n.l. tegen T.Y.B.B. eerst de jongens-kleuters zien hoe zij zich wel
Zandvoort
Het is een moeilijke opgave, maar wil het Ie voor- konden weren. De meisjes-kleuters volgden met Kanaalweg 13, Zvrt
lopig niet uitgeschakeld worden, dan moeten alle verschillende „blokjes"-oefeningen.
krachten worden ingespannen om de punten te
LEZING OVER CHINESE KUNST.
Na het optreden van de kleuters volgden enige
veroveren. We verwachten dat alle spelers hun films, waarbij de jeugd zich kostelijk amuseerde.
Nederlands
Volksherstel afd. Zandvoort organiuiterste best zullen doen en hopen op een gunstig
Maar het hoogtepunt van de avond volgde hierna. seert op Dinsdag 18 December a.s., des avonds
-resultaat.
St. Nicolaas in hoogst eigen persoon, vergezeld
In de afdeling van Zandvoortmeeuweri l is nog van zijn knecht, betraden de zaal, luide toege- 8 uur in het patronaatsgebouw,- een lezing met
een wijziging gebracht. Twee clubs zijn er nog in- zongen door alle jongens en meisjes. Bij zijn ver- lichtbeelden over Chinese kunst.
Spreker is de heer K. J. Keikes, van het museum
gedeeld, n.l. H.R.C, uit den Helder en D.T.S. uit trek fluisterde hij één van de bestuursleden in
Noordscharwoude, zodat deze afdeling nu elf het oor, dat hij in de gang enige dozen met spe- van Oosterse kunst te Leeuwarden.
In de laatste jaren is de sympathie en belangclubs telt.
culaasjes en een paar kisten met flesjes limonade
Zandvoortmeeuwen 2 brengt een bezoek aan had laten neerzetten. Nu, daar wisten onze jeug- stelling in ons land voor China en 'de Chinese bevolking zeer toegenomen..Deze lezing zal aantonen
R.C.H. 3 en zal zich vermoedelijk wel herstellen, dige klanten wel raad mee.
de schoonheid en de ontwikkeling van de Chinese
van de laatste nederlaag tegen Velsen 2.
Na liet vertrek van de Sint volgden nog enkele
Zandvoortmeeuwen 3 speelt thuis om 2 uur te- films, waarna met muziek van harmonica en kunst, vooral wat betreft porcelein. Er, zal gelegen J. H. Kwartier 2. Het elftal is enigszins ge- piano, die de dans- en hoslustige jeugd begeleidde, genheid worden gegeven om vragen te stellen
v/ijzigd en een overwinning is niet onwaarschijnlijk. de avond besloten werd. Ook de ouderen zullen over porcelein in eigen bezit.
Met deze lezing bedoelt „Volksherstel" tegemoet
Voor de Ie klas H.V.B, speelt het vierde om zeer zeker genoten hebben, al was het alleen
12 uur thuis tegen Geel Wit 1. Dit elftal heeft de maar door de aanblik van al die blijde kinder- te komen aan het verlangen om in Zandvoort,
vooral nu ons dorp 's avonds nog geïsoleerd is,
leiding in deze afdeling. Indien het vierde kans gezichten.
avonden van cultureel belang te doen houden.
zou zien te winnen, dan kan de achterstand tot
Moge dit streven van „Volkshersfel" van de
l punt op deze club worden teruggebracht.
„TOB-NIET" NIEUWS.
bevolking
de waardering ontvangen, welke het
Zandvoortm. 5 ontvangt H.B.C. 5 en een gelijk
Onze eerste avond in „Zomerlust" werd een
spel kan zeker behaald worden. Het zesde, dat groot succes, ondanks de koude. Wij gaan dus op verdient.
nog ongeslagen is, speelt uit tegen D.E.K. 3 om de ingeslagen weg voort. Zondagavond 7.30 uur
12 uur. Vermoedelijk zullen zij zich ook nu niet wederom bal in „Zomerlust". Ook deze avond kunlaten verrassen. Het veld van D.E.K. is gelegen nen niet-leden nog terecht tegen een toegangsaan de Brederodeweg te Santpoort, naast het prijs van ƒ 180 p. p., belasting inbegrepen. Wij
Bloemendaalterrein.
waarschuwen echter vooruit, dat niet-leden geen
Junioren a speelt thuis om 9.45 u. tegen Schoten toegang zullen hebben, zodra wij dat aantal leden
DINSDAG 18 DECEMBER
junioren b, terwijl de adspiranten Zaterdagmiddag bereikt hebben, dat nodig is om de balans in
om 3 uur Schoten a adspiranten op bezoek krijgen. evenwicht te houden.
's-AVON DS 8 UUR
Het volledig programma luidt aldus:
De Zaterdagavond is wederom voor de leden van
Eén enkele Gastvoorstelling
T.Y.B.B. 1—Zandvoortm. l 2 uur.
het cabaret — die allen verwacht worden voor
R.C.H. 3-Zandvoortm. 2 10 uur
een belangrijke bespreking — en die leden die als
Cabaret Henk Verbrugge in
Zandvoortm. 3—J. H. Kwartier 2 2 uur.
zodanig vóór 2 December ingeschreven waren.
Zandvoortm. 4—Geel Wit l
12 uur.
Dan vestigen wij nu reeds uw aandacht op ons
Zandvoortm. 5-H.B.C. 5 12 uur.
Kerstbal van 26 Dec. a.s. Dit belooft een gebeurD.E.K. 3-Zandvoortm. 6 12 uur.
tenis te worden. Wij verklappen U verder nog
Zandvoortm. jun.—Schoten b jun. 9.45 uur.
niets, maar U weet weer — wat U al lang wist —
Zaterdagmiddag:
dat we niet stil zitten. „Tob-Niet" verdrijft de
Met Marga Gunters, Loek Norell, AnZandvoortm. adsp.—Schoten a adsp. 3 uur.
winter. „Tob-Niet" is de eeuwige lente voor jongdre Meurs, Garry Duchaux, Gert van
Daar al onze elftallen a.s. Zondag moeten spe- Zandvoort, d.w.z. voor iederen Zandvoorter met
Vreeswijk e.a.
Het Bestuur.
Aan de Vleugel: Henk Verbrugge
len, verzoeken we de spelers niet onnodig af te een jong hart!
schrijven en vooral op tijd aanwezig te zijn.
ENTREE:
f 1.- f2.- f3.- bel. inbegr.
PLAATSELIJK BUREAU WEDEROPBOUW.
Ten slotte delen we onze leden mede, dat eventuële terreinafkeuringen bij den heer H. SchuilenPlaatsbespreking op de dag der
In verband met de a.s. feestdagen zal het kantoor
voorstelling van 10 tot 12 uur
burg, Grote Krocht 3, alhier, worden bekend ge- van het Plaatselijk Bureau voor de Wederopbouw,
maakt.
J. K.
Kaartverkoop uitsluitend aan de
Brederodestraat l, Zandvoort, op Maandag 24 en
cassa op de vastgestelde uren
Maandag 31 December a.s. gesloten zijn.
PERSONALIA.
(Ingez. Med.).
Geslaagd voor het diploma Gemeente-Administratie I, de heer A. Weber, adjunct-commies ter
•••••••••••••••••BI ••••RE MBBBBHE}
SCHILDERSBEDRIJF
secretarie.
OFFICIËLE MEDEDELINGEN VOETBALVER.
„ZANDVOORTMEEUWEN"

ONOPQLE

KUNST EN
VLIEGWERK

A. KROMHOUT, Haltestr. 24
ZOMERLUST
Zaterdag 22 December

Groot Kerstbal
AANVANG 7.30 UUR
DANSEN OM
FRAAIE PRIJZEN
Beperkte kaartverkoop vanaf Dinsdag 18
December bij het bureau Nieuwe Zandv.
Courant Kerkstraat 28

Alle voorkomende Schilderwerken
Vloeibaar behang - Witwérken

Voor al Uw

Loodgïeterswerk
ook te Zandvoort, naar de
Fa. H. KLEUN,

(erkend gas en waterfitter)
MastJeke dakbedekkingen onder garantie

Éiir.'G Sertsplei i 2 - W.

„ONS T O N E E L "
Vrijdag 28 en Zaterdag 29 Dec.

H
B

H

B
B

n.m. 8 uur in gebouw Monopole
Opvoering van :

OVERSCHOTJE g

Komedie in drie bedrijven naar het Italiaanse |
„Scampolo" van Dario Nicodemi, vertaald en 0
B
bewerkt door Jan Mulder

NA AFLOOP BAL
met medewerking van de „Sweet Caporals"
ENTREE f 1.- PLUS RECHTEN
Voorziet U tijdig van plaatsen, verkrijgbaar
bij Boekhandel Lorenz. Haltestraat 13

Distributienieuws

QooooooooaooooooooaooooooooO

1 Op30Decemb.l945 °
Heden ontsliep na
MEVROUW
| hopen onze geliefde |
een lang, geduldig
OFFICIËLE BONNENLUST
g Ouders, Behuwd-, |
gedragen lijderf onWEEST PARAAT
\ Groot- en Over- °
ze innig geliefde
BRENGT UW BONNEN NIET TE LAAT
Voor de 'komende week van 16 tot en
§ grootouders
°
Zuster, Tante en
met 22 December 1945 zijn de volgende
Vriendin, Mejuffr.
l
B. Hoogendijk i
Zuster
bonnen aangewezen:
|
en
l
Vertegenwoordiger G. OSKAM
i C. Hoogendijk-Kuijt l
Johanna Cunera
ALLE BONKAARTEN 513 A, B, C
§ hun 60-jarige echt- °
Alberta S t ij n is
S vereniging te vie- |
354
210 gram ontbijtkoek
| ren. Dat zij nog g in de ouderdom van
355 .
250 gram grutterswaren
63
jaar.
| lang gespaard mo- |
356
250 gram peulvruchten
| gen blijven, is de | Namens de familie:
GODSDiENST-OEFENiNGEN
357
250 gram jam, stroop enz.
jj wen s van hun dank- |
A. E. v. Stokromg bare kinderen, klein- g
Stijnis
358
200 gram zout
NED. HERV. KBRK
| kinderen en achter- \
A. C. Vos
359
100 gr. vermicelli, puddinggo kleinkinderen.
l
F. Schotanus
Zondag 15 Dec. v.m. 9.30 u.: Ds. L. J. Bloemsma,
o
poeder, enz.
hulppredikant.
§ Uit aller naam: |
Nunspeet,
360
100 gr. gedr. zuidvruchten
Donderdag 20 Dec. n.m. 7.30 u.: Dr. E. Emmen
12 December 1945
s Wed.J.Molenaar- f
361
150 gram vlees
van Haarlem. Onderwerp: „God heeft een plan
|
Hoogendijk |
Hoogwolde, Ronde362
2
kg. aardappelen
met
ons
zelf".
huisweg 9.
l Zandvoort, Dec. '45 i
363
l kg. aardappelen
l
Koningstraat 21 f
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
364
250 gr. waspoeder
o
o
OooooooooooooooooooooooooooO
l '/2 liter melk
Dinsdagavond 8 u.: Samenkomst in „Ons Huis", A 35
Dorpsplein. Spreker: J. W. van Zeijl.
B 35, C 35
3 liter melk
Heden ontsliep geB 36
l kg. aardappelen
DANKBETUIGING.
heel on verwacht, tot
KERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AGATHA
onze grote droefLangs deze weg beTE ZANDVOORT
BONKAARTEN 513 D, E
heid, onze innig getuigen wij onze harteZondag 16 Dec.: H. H. Missen om 7.30 uur en 449
liefde Man, Vader,
210 gram ontbijtkoek
lijke dank aan familie,
Behuwd- en Groot10
uur
Hoogmis;
Collecte
voor
de
Kerk;
om
7
uur
450
250 grarn grutterswaren
buren en kennissen, alsvader, Broeder, BeMaria-lof met. rozenhoedje.
451
250
gram jam
mede aan den Edelachthuwdbroeder
en
Maandag 17 Dec.: Om 7.30 uur Congregatie voor 452
baren Heer H.v.Alphen,
200
gram zout
Oom,
de Heren en Jonge Mannen.
voor de blijken van be453
100
gr. vermicelli, puddingLeendcrt
Donderdag 20 Dec.: Om 7 uur Lof met rozenlangstelling, betoond bij
poeder,
enz.
van
Oostendorp
hoedje.
ons 50-jarige huwelijks454
100 gr. gedr. zuidvruchten
Vrijdag
21
Dec.:
Om
7.30
uur
Congregatie
voor
in
de
ouderdom
feest.
455
5 liter melk
de Meisjes.
van 67 jaar.
A. Loos
Zaterdag
22
Dec.:
Van
5-8
uur
gelegenheid
om
456
150 gram vlees
Uit
aller
naam:
A. Loos-Koper
E.R.v.Oostendorpte biechten.
457
l
kg. aardappelen
Kanaalweg 3.
de Ruiter
Zondag 23 Dec.: H. H. Missen om 7.30 u. en 10 u. 458
250 gr. waspoeder
Hoogmis.
Zandvoort,
10 December 1945
„Onze. pa.rochiale leesbibliotheek in het Patronat
TABAKSKAARTEN, ENZ.:
is geopend Dinsdags van 5.30-6.30 uur.
Hogéweg 49
T 04
2 rantsoen tabaksartikelen
De teraardebestelTe koop gevraagd:
(geen importsigaretten)
ling heeft plaats gel paar schoenen, maat
FEESTVERENIGING 1945.
had Vrijdag 14 Dec.
V 04
100 gr. chocolade of suikerw.
43 of 44. A. v. d. Mije,
op de Alg. Begraaf100 gr. chocolade of suikerw.
Deze vereniging hield j.l. Zaterdag een uitvoe- X 04
Willemstraat 29.
plaats te Zandvoort
ring in „Monopole". Wij kunnen zeggen, dat deze
avond geslaagd is, terwijl Lou Marti als conierenB U R G E R L I J K E ST^ND
Accordeon p. kl. gevr.,
cier en muzikale clown zeer veel succes oogstte.
min. 3 oct., defect, in
welke mate ook, geen Gevr. Net Dagmeisj'e Ook de imitator Bert Kwant maakte een goede
ONDERTROUWD: G. R. Kok en J. v. d. Meubezwaar. Zeestraat 50. van 9 tot 3 u. of werk- indruk. De Zandvoortse Jimmy en James hadden len, Potgieterstraat 46.
ster 2 keer per week. als altijd veel succes met hun liedjes. Tot slot
GEHUWD: J. v. d. Mije en M. M. Paap, OosterAangeboden:
volgde een gezellig bal, met medewerking van het parkstraat 23. J. Kraaijenoord en M. Kerkman,
Emmaweg 3.
Pitr. wieg, luiermand
orkest van Jerry Yox.
Jan Steenstraat 13. J. Blokker en A. Koper.
en k. box. Koning- Te koop aangeboden:
OVERLEDEN: L. van Oostendorp, oud 67 jaar.
straat 37 ben.
2 pers. veren bed en
kl. zwart kolenfornuis.
GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN ENZ.
Te koop gevraagd:
Zandvoortselaan 64.
Rolfilm camera 6X9,
Dir. GEBR. KOPER, Stationsplein - Tel. 2550 Burgemeester H. v. Alphen, Raadhuis, Haltestr. l,
telef. 2345. Part. adres: Brederodestraat 93,
3.5 of 4.5 lens. desnoods Vermist rood katertje.
6.3 met of zonder com- Teg. bel. ter. ie bez. bij
FILM-VOORSTELLIftSGEN ' telef. 2828.
M. B. Bosman, Secretaris, Raadhuis, Haltepour-sluiter. Br. onder mevr. v. Ast, v. SpeijkZONDAG 16, WOENSDAG 19 EN W.straat
no. A 51 bur. v.d. blad. straat 9 hs.
l, telef. 2345. Part. adres: WilhelminaDONDERDAG 20 DECEMBER
weg 7, telef. 2367.
Part. vraagt te koop
3 dagen • 4 Voorstellingen C. Slegers, Wethouder, Gr. Krocht 39, tel. 2983.
WONINGRUIL.
l a 2 HUISJES
Zondagmiddag 3 uur, Zondagavond 8 uur A. J. v. d. Moolen, Wethouder, Ten Katestr. 2,
Aangeboden Villa op
in Zandvoort ,of omg. eerste stand te Bloetelef. 2865.
Woensdag en Donderdag aanvang 8 uar
Br. A 59 bur v.d. blad. mendaal bij het station,
Gemeenteontvanger C. Schouten, gebouw Grote
BRITISH LION FILMS VERTONEN
Krocht 10, telef. 2450. Postgirorek. 40020. Part.
bevat 7 kamers, badk.,
Te huur of te koop gevr. hall, keuken, kelder,
adres Brederodestraat 13.
Gas-, Water- en Badbedrijf, gebouw Gr Krocht 10,
Klein Huis
garage, vóór- en achtelef. 2450. Directeur A. A. Cense. Part. ad-es
voor 3 personen. Per- tertuin, centr. verw. en
Boeiende avonturen in het internationale
Kostverlorenstraat 115, telef. 2614.
soon is ex. Pol. gev. warmwatervoorz. Huur
milieu van Algiers
Woningbedrijf, gebouw Gr. Krocht 10, tel. 2855.
Br. J. Rink, Marnix- pl.tn. ƒ900.- per jaar.
Toegang elke leeftijd. Tijdens de avondAdministrateur J. J. Bisenberger. Part. adres
kade 542, Amsterdam.
Gevr. Huis met of zond.
voorstellingen Kinderen beneden 14 jaar
Kleine Krocht 5.
ruil. Ged. van huis p.m.
zonder geleide geen toegang
Dienst Publieke Werken, gebouw Gr. Krocht 10,
Te konp gevraagd
5 kamers. Huur pi.m.
Toegangsprijzen: 35 - 60 - 75 en 90 cent
telef. 2855. Chef-opzichter L. Slagveld wnd.
of event. ruilen een pr. ƒ700.- p. jaar te ZandPlaatsbespreken op de dagen der voorsteldirecteur. Part. adres Haarlemmerstraat 8.
in goede staat zijnde voort, Bentv. of Aerdeulingvan 1.30 tot 2.30 uur a 10 eent p. plaats
Commissaris van Politie, Raaadhuis, Haltestr. l,
jongensschoenen, maat hout. Br. motto woningWordt verwacht: Edison's Jeugd
telefoon 2345. G. J. W. Vreman wnd, C. v. P.
35 of. 36.,.Mühlenbruch, ruil boekh. Hemelsoet,
Part. adres Wilhehninaweg 15. telef. 2777.
Haltestraat 61 bov.
Bloemendaal.

Kolen van KRUL

Westerparkstr* 3, Zandvoort

„PATRIOTJES"

Theater „MONOPOLE"

Kaarslicht in Algiers

SCHILDERSBEDRIJF
Fa. J. van den Bos & Zonen
TELEF. No. 2562 ZANDVOORT
gevestigd 1879
GLAS-ASSURANTIE
Grote Krocht 19 en Hogeweg 61

DAëViLBEFHEBBERS
gevraagd voor nieuw- of
heropterichten D a m club
v. Ostadestraat 10 a

l m roepen, Ui m hier, talf onssÉer
en wij bakken voor U voor de komende
Feestdagen een heerlijke Tulband of
Weinachtstol

Van Siaveren's
Luxe Brood- en Banketbakkerij
ZEESTRAAT 48
Voor het aanleggen van Uw
LICHTLEIDINGEN EN DERGELIJKE
OOK REPARATIES OP
ELECTRISCH GEBIED

naar KOSTER en KEUR
Kanaalweg 37 - Kanaalweg 31
LAAT OOK NU UW

DAMES- EN HERENKLEDING
MAKEN BIJ DE VAN OUDS BEKENDE
KLEERMAKERIJ HENDRIKS

ZOMERLUST"

Kosterstraat

ZATERDAGAVOND
L) A JN O t- N

Toegangsprijzen: f 1.50

Gaaf U Verhuizen
maakt Uw woning in orde
MEUBELEN OPNIEUW STOFFEREN, VÉRENBED 3-DELIG MAKEN, BEHANGERSWERKZAAMHEDEN

van 7 tot 11 uur

Militairen f 1.—

PIANOTECHNISCHE INRICHTING

L. J. C. HOUILLIER
STEMMEN - REPAREREN
Boodschappen worden aangenomen
bureau v. d. blad, KERKSTRAAT 28

TRAMSTRAAT 13 - TEL. 2596

Hebt U Loges met de Kerstdagen ^
dan kunt U bedden huren bij

Woninginrichting J, A* van Straaten

Voor de eerst volgende
MEUBELVEëLING

die gehouden zal worden eind Dec.
in de Oude Bewaarschool kunnen
Behanger, Stoffeerder en Matrassenmaker
nog nette goederen worden ingeHALTESTRAAT 71, TEL. 2316
bracht, of worden afgegehaald
HET HOOFD VAN DEN P. O. D. Inlichtingen W. v. d. MIJE, Swaluëstr.
in het district Haarlem-Zuid, omvattende de Makel. W. PAAP, Kostverl.str. l, Tel. 2965
gemeenten Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede, Bennebroek en Haarlemmermeer, maakt
bekend, dat het bureau
Buskcn Huetlaan 6 (huize «De Beek") f e Overveen, Indien U beslist
gemeente Bloemendaal, voor het publiek
geopend is op:
Werkdagen 10 - 12 uur en 14 - 16~uur;
met banden nodig heeft voor uw bedrijf of
Zaterdag 10 - 12 uur
werkzaamheden kunt U zich vanaf heden
De spreekuren zijn als volgt vastgesteld:
opgeven bij
Hoofd P.O.D.: Maandag en Woensdag 10- 12 uur
Chef Afd. Recherche: Dinsdag en Vrijdag 10 - 12 u.
Voorzitter Commissie van Vooronderzoek:
Dagelijks van 1 0 — 1 1 uur, behalve op Zaterdag
De Goedkope Amsterdammer
Buiten de bovengenoemde uren worden bezoekers niet onvangen, tenzij een afspraak
GROTE KROCHT 5-7
gemaakt is.
Het Hoofd, voornoemd,
Telefoon 2974
P. J. VAN IJZENDOORN

EEN RIJWIEL

Henk Schuilenburg

iiiiiiimuiiiuiiiiniD miiiiiiJiiiJiiiiiuiiiiiiiflianiiiiii]:

Tevens 1ste klas Reparatie Inrichting

Voorheen Diaconiehuisstr. 22

Algem. Neder). Bouwarbeidersbond
Afd. Zandvoort

Thans p.a. Achterweg S, alhier
Centrale Verwarming
Oliestook
N. J. T E E R L I N K
Firmant v.h. Ingenieurs Bureau Jan Kolk

Zandvoort, GROTE KROCHT 7, Tel. 2974
ROTTERDAM, Tel. 26520
AMSTERDAM
INGERICHT VOOR AUTOGEEN LASWERK

A, PAAP
Wed. H. PAAP EN ZOON.

LOOD- EN ZINKWERKERSBEDRIJF
Aanleg van Gas- en Waterleiding.
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
Inkoop van alle soorten oude metalen.
GROTE KROCHT 20, ZANDVOORT

In °nze

HEERENKAP SALON
0)0

«"
Uw adres is dus

Gerrits i
t ZEESTRAAT 30, TEL. 2718 J
^'lllllliniiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinaiiiiiiiiiiiiiüiiiniiiiiiiiiiiiillll^

VACANTIEBGNNEN
kunnen ingewisseld worden op Woensdag 19 Dec. 1945 in „Ons gebouw"
Brugstraat. Verzilverd kunnen worden
12 Bonnen (opgeplakt)
Georganiseerden van 7 tot 8 uur
Ongeorganiseerden van 8 tot 9 uur
Namens het Bestuur

Wij verzekeren
weer al uw ruiten tegen normale prijs
Vraagt inlichtingen bij

Glasverzekering G» de Leeuw
Koninginneweg 5

voor BRANDSTOFFEN naar C BEEKHUIS

Vrijdag 21 December

No. 28

Ie Jaargang

De Nieuwe

Zandvoortse Courant
Tarieven voor geregeld
adverteren op aanvraag

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZANDVOORT

Gedicht van de Vrede
VREDE. ,
Vrede spreid gij uw zachte vleugels
Over de donkere aarde heen —
Over de moeden en de gewonden,
Over de duizenden, die verzwonden,
Over al de snikkende monden,
Die verbleekt zijn van geween!
Vrede daal gij uit de lichte sferen,
Waarheen gij vluchttet voor deze wereldsmart,
Daal over hen, die u hebben verraden,
En over de dwazen, die op u smaden,
En over de blinden, die om u baden,
Daal — daal gij weder in ons hart!
-

Opdat uw liefde daar weder wone,
Opdat uw liefde^ons weer genas —
Liefde boven onze ijdele wensen,
Liefde over alle ijdele grenzen.
Liefde alleen van mens tot mensen,
Die eindelijk .leerden wat liefde was!

Losse nummers 10 cent

REDACTIE EN ADMINISTRATIE KERKSTRAAT 28

. ,

C. S. Adema v. Scheltema 1877-1924.
De Kerstklokken luiden niet in het jaar 1944.
Heel zacht, bijna onhoorbaar komt de Kerst over
Nederland. De hongerwinter, de laatste wanhoopswinter is ingeluid. Een wit sneeuwkleed dekt
de aarde. De aarde die kreunt en bloedt uit inillioenen wonden. Maar 4e Kerstklokken luiden niet.
Schuchtere kinderstemmen zingen: „Vrede op
aarde! In de mensen een welbehagen". Op zolderkamertjes, in kelders en hooibergen, overal in
Nederland zuchten onderduikers, wenen Joden.
Moeder, de vrouw, pinkt een stille traan. Deze
Kerstnacht smeekt heel de wereld om Vrede, werkelijke Vrede.
Ergens in Gelderland gaan wij over de besneeuwde wegen. Een paar onderduikers, m'n zoon
en ik. En uit de zijweggetjes komen soldaten.
Duitse en Letlandse. De kei k roept ons, stil gaan
wij voort. Met moeite krijgen we een plaatsje. In
deze oorlogsjaren waren vaak de kerken te klein,
uier en daar brandt een kaars. Bijeengebracht
door de bevolking. Het orgel speelt. Ere zij God.
In dit kleine kerkje op de Veluwe, vier ik het
Kerstfeest 1944, tussen boeren en soldaten, onze
vijanden. Daar zitten verscholen onderduikers ea
ondergrondse strijders. En de dominee preekt er
de Vrede en zegent ons. Daar zie ik vijandelijke
soldaten, gebogen biddende om de Vrede. Daar
vertelt dominee's vrouw een Kerstverhaal uit
Russisch-Siberië. Daar gaan wij zwijgend door
de besneeuwde bossen en kijken naar de wiaterse
hemel, vol sterren, die schitteren als diamant. Ik
peins over het jaar, dat achter me ligt. Ik denk
aan m'n celgenoten en hoop, dat ook zij vrij zijn.

Ik denk aan al de gevangenen en bid in stilte:
„God geef hen Vrede en hoop in 't harte. Wees
bij allen die in nood en smart zitten en zegen dit
komende jaar. O, laat toch dit jaar de Vrede
brengen!"
En de klokken luiden nu sacht en teer, het -,vonder is geschied. God heeft ons verhoord. Vrede!
Vrede op aarde! In de mensen een welbehagen,
een welbehagen. Zo luiden de klokken van '45-'.46.
Een bloedende wereld ligt nog aan haar voeten.
Nog zijn er duizenden wonden. Maar ver aan de
horizon straalt de zon. Schoner dan ooit zullen
de sterren stralen in deze Kerstnacht. En wedercm zal menige traan neerdruppelen. Vele plaatsen
zijn nog leeg. Vele plaatsen zullen nimme.r meer
bezet worden. Vele soldaten gaan in deze winteravond naar het Godshuis. In ons land is het Koninklijk Gezin weergekeerd. De prinsesjes zullen
een echt Nederlandse Kerstfeest en- Oud- en
Nieuwjaar vielen. In de geteisterde gebieden,
overal zal dankbaarheid zijn, dat dit jaar de
Vrede heeft gebracht. Voor ons ligt 1946. Dit jaar
moet begonnen worden vol moed en vei trouwen.
Zo ontzettend veel hapert er nog aan alles. Laten wij dit jaar beginnen met goede wil en vergevingsgezindheid,
Duizenden vielen en stierven in verdrukking en
nood. Nog bloeden wij uit vele wonden. Maar uit
de puinhopen van Nederland rijst een nieuw leven.
Maar laten wij goed het tweede vers van het
Vredesgedicht lezen. Deze woorden:
Vrede daal over hen, die U hebben verraden
en over de dwazen, die U smaden
en over de blinden, die om U baden.
Daal, daal gij weder in ons hart.
Laten wij deze woorden goed tot ons door laten
dringen. Want als de klokken luiden over Nederland, zijn wederom de kampen en gevangenissen
bevolkt. Vele oud-gevangenen bespraken in de
afgelopen jaren: De gevangenis moet weg, is uit
de bozen. Andere straffen moeten er komen voor
misdadigers. Een cel maakt ie kapot, wij willen
vechten voor dit doel. Vele jaren zullen er ove:
heen gaan eer dit doel waarheid zal worden.
Misschien nog zelfs vele geslachten. Wij hebben
geleden. Zij die van ons gingen werden gemarteld.
Onbeschrijvelijk is het leed, dat is geweest. Op
vele plaatsen leest men, dat wij niet vergeten.
Maar wij moeten leren vergeven! Veigeef ons
onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze
schuldenaren. Jezus vergaf, hij nam zondaars aan.
Sta op uit de doden, o zondaar en leef! Dat
Christus ook over U lichte.
De Kerstklokken van het Vredesjaar luiden, een
nieuwe wereld is geboien. En weer zijn de kaïnpen en gevangenissen vol.
Het is moeilijk, heel moeilijk voor de meestën
om te vergeven. Maar 't Kindeke dat eenmaal geboren werd in Kerstnacht, vergaf wel. En wij
leren de woorden, dat wij niet vergeten, maar wij

KERSTFEEST 1945
Kerstfeest, vredesfeest, vrede op aarde voor
het eerst na vijf bange en schrikkelijke jaren.
Geen klokgebeier zal klinken over ons dorp,
de klokkestemmen zijn nog verstomd, de vijand
roofde wat hij kon, ook onze klokken. Geen
kaarsenflikkering aan de talloze Kerstbomen zal
twinkelen en schitteren in vele huiskamers.
Het economisch leven herstelt zich nog maar
zeer langzaam en kaarsen zijn moeilijk, zo niet
onmogelijk te verkrijgen.
Maar wij vieren het vredesfeest, het aloude
Kerstfeest, na de bange schrikwinter van verleden jaar in hoopvolle stemming en in blijde verwachting op de toekomst. Wat heeft dit jaar s'nds
de bevrijding ons reeds veel teruggegeven, wat
we reeds verloren waanden. Kerstfeest 1944 —
Kerstfeest 1945, welk een verschil! Wat werd er
reeds veel hersteld, gewerkt, verbeterd sinds d;
vorige Kerstdagen
óók in ons dorp.
Kerstfeest 1945, vredesfeest, werkelijk vrede?
Wat moet er nog veel veranderen, ontzaggel.jk
veel! Wat leeft er onder ons? Is het werkelijk
vrede, ook m ons" feart, .ook in oriJf dorp?" Wat een
vetes, na-ijver, afgunst op allerlei gebied. Zo is
het altoos geweest, maar
zo behoeft het
niet altijd te blijven. Op allerlei gebied wordt
gewerkt aan herstel, doch ook op geestelijk gebied is herstel broodnodig. Komt Zandvoorters,
laat ons elkaar op dit Kerstfeest beloven, alle geschillen, alle nu onoverbrugbaar lijkende kloven
ten spijt, dat ook wij anders willen in deze tijd
van herstel en opbouw allerwegen.
We hebben elkaar zo hard nodig en slechts
eendrachtig samenwerken kan naar het gewenste
doel voeren. Het eerste Kerstfeest in een wereld,
waar vrede heerst, nog wel niet volmaakt, maar m
een wereld, waar toch gewerkt wordt om deze
vrede te volmaken. De conferentie te Moskou is
daar weer een voorbeeld van. Vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen. Laat ons elkaar
beloven, een welbehagen te hebben in het geluk
van anderen, ook als het ons zelf tegenloopt, het
is moeilijk, maar het kan en-hetjnoet! Een weibehagen in eikaars geluk op alle gebied, in het
zakenleven, in het particuliere leven, in ons verenigingsleven, slechts als we daarnaar streven,
zal Kerstfeest voor ons allen zijn het ware vredesfeest en zal het ons zelf een grote en warme voldoening schenken, omdat we daarmede daadwerkelijk helpen de vrede te vervolmaken.
Kerstfeest
vredesfeest
in ons aller
hart, juist nu!
Ceka.
oooooooooooooooooooaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

moeten leren vergeven. Eerst dan kan er een
betere wereld Komen. Elkander overtuigen, dat
wij allen anders willen. Eeuwige Vrede voor ons
nageslacht.
Als de klokken luiden over de wereld! Als 1946
zijn intrede doet. Vrede, spreidt Gij dan Uw
zachte vleugels over deze aarde heen.
December 1945.
Sijtje

Hennis-Dorreboom.

GODSDIENST. OEFENINGEN

Oooooooooooooaoaoooooooo

KERSTMIS 1945

Wij staan aan de vooravond van Kerstmis. En niet meer uitdroeg in de wereld.
En ik wil er ook nog wel bijzeggen, dat mij
nu wil ik U in deze kleine ruimte, die de redactie
mij zo terwillend ter beschikking stelt, niet bezig deze houding soms nog liever is dan de houding
houden met de redenen op te sommen, waarom van milüoenen binnen de kerk die het evangelie
er dit jaar zoveel meer aanleiding is om Kerstfeest zó goed kennen, dat de kerstboodschap hun weinig
te vieren dan vorige jaren.
of niets meer doet.
Neen, ik wil alleen maar dit zeggen, dat wij
Ik wil U evenmin vermoeien met oorzaken te
gaan opsommen waarom er ook nu nog allerlei buiten zowel als binnen de kerk helemaal anders
bezwaren zijn.
en helemaal opnieuw moeten gaan luisteren naar
Neen, ik wil een vraag stellen — recht op den wat Kerstmis ons te zeggen heeft.
Kerstmis is een geheim. Het geheim van Gods
man af. En nu weed ik \vel, dat ik de kans loop,
dat ge nu verder ophoudt te lezen. Dat ge zegt: liefde. Dit:
Alzo hef heeft God de wereld (d.w.z. niet keikedaar hebt ge niets mee te maken. Toch waag ik
het erop. En al is dit een gesprek op een afstand, lijken en kerkelijken, Roomsen en Protestanten,
al zit ik alleen maar in gedachten tegenover U, godelozen en vromen) dat Hij zijn Eniggeboren
toch vraag ik U: maakt U Uzelf nu eens niet van Zoon heeft gegeven.
Maar ook: Alzo lief beeft God mij.
deze vraag af. Welke vraag? Deze:
Ge voelt U zelf eenzaam en verlaten. Ge zijt
Waarin bestaat Uw, Kerstfeest dit jaar? Nietwaar. liet moet toch ergens in bestaan — maar Uw houvast kwijt. Ge zijt cynisch en hard,, op•waarin? In een paar vrije dagen? In wat kerst- standig en onverschillig, ge hebt geen vrede.
Welnu, Kerstfeest betekent: God zoekt U, want
sfeer en kerststemming? In een kerstboompje en
wat ?rcen? In een keistmaal? Kerstgeschenken? God heeft U lief. Onder de millioenen heeft hij U
i op het DO?.
Of in extia bioscoopje of in een kerstbal?
En als gij dan al deze dingen, of noi> andere, of j Kerstmis is 't geheim van het kind in de kribbe.
Een geheim die millioenen vrede heeft gegeven
een van deze zaken genoten hebt, is dan Uw
Kerstrns 1945 vooibij en gaat ge dan op 27 Dec n' hun hart. onder'de moeilijkste omstandigheden,
'n concentratiekampen, met de dood voor ogen,
weer ?e\Voon aan Uw werk?
Zie, ik weet natuurlijk niet, hoe het met U 's in de waanzin van de oorlog.
mijn waarde lezer. Maar ik weet wel, dat Kerst- En wanneer U straks Uw Zondagse kleren aan
mis voor inillioenen mensen niet meer betekent, zult trekken en Uw kerstboompie zult aansteken
dan de dingen die ik zo juist noemde. Maar ge en in de kroeg of in de bar of in de bioscoop weevoelt toch zeker wel dat dat weinig meer met moedig het stille nacht zal klinken, kortom wanKerstmis te maken heeft. En deze verminking van neer straks de hele wereld bewust of onbewust
het kerstgebeuren door millioenen die zich in de zich OD zal maken om Kerstfeest te vieren, dan
afgelopen jaren keerden tegen 't moderne heiden- •/al het de erkenning zijn van het kind in de kribbe.
Kerstfeest is een feest voor allen.
dom, staat principieel op één lijn met de verbasteMogen wij U uitnodigen het met ons mee te vieimg van Pasen tot lentefeest en van Kerstfeest
tot Zonnewendefeest. Wat men in deze heidenen ren op Maandagavond 9 uur^ in de Ned. Herv.
Kei k. Gesproken zal worden over Vrede op aarde.
bestreed, doet men zelf.
Nu wil ik niemand daarvan een verwijt maken. Het Herv. Kerkkoor zal zingen.
De schuld is wel in de eerste plaats aan de kerk
L. J. BLOEMSMA.
die het evangelie, dus ook de kerstboodschap vaak

Hebt U reeds een plaatsbewijs voor het

KERSTCONCERT
van het Herv. Oratorium Koor - Zandvoort
op ZONDAG 23 DECEMBER a.s. in de
Ned. Hervormde Kerk?
Medewerking verlenen:
HAN LE FÉVRE, tenor
RENATE ZWAARDEMAKER, viool
Leden van Haarl. Symphonie-orkest „Euterpe"
Aan het orgel: E. DEES
Het geheel onder leiding van H. DEES
Werken van Bach,, ,Buxtehude, Max Reger,
Handel e.a.

NEDERLANDSE RODE KRUIS.

Dezer dagen kon het Hoofdbestuur van het
Ned. Rode Kruis het 500.000ste lid registreren,
welk heugelijk feit een bijzonder karakter verkreeg, doordat dit ingeschreven lid op Donderdag
20 December door H.K.H. Prinses Juliana werd
ontvangen.
s

VARKENS.

Wegens het clandestien voorradig hebben van
varkens, heeft de politie met de C.C.D. bij diverse
inwoners dezer gemeente een inval gedaan. De
oogst bestond uit 6 varkens en 5 bisgen, terwijl
bij een melkhandelaar tevens 2 ongestempelde
kazen in beslag werden genomen.

Entree f 1.25 alles inbegrepen

Verkoop: Boekhandel -Lorenz, Haltestraat 13
• DE KERK IS VERWARMD

SAMENKOMSTEN
VOOR IEDEREEN
Ned Herv. Kerk - Zandvoort

Kerkstraat 28

VERKRIJGBAAR:
Romans, Kinderboeken, Kinderspelen, Kalenders, Speelkaarten,
Zakagenda's, Glaswol, Kerstlopers, Kerst- en Nieuwjaarskaarten, Schrijf- en Kantoorbehoeften, enz.> enz.

Maandagavond 9 uur

KERSTWIJDING

VREDE OP AARDE
KOORZANG
Bijz. Kerkewerk Zandvoort

NED. HERV. KHRK
Zondag 23 Dec. V.M. 0.30 u.: Ds. L. J. Blownsma.
hulppredikant.
Maandag 24 Dec. n.m, 9 u.: Kerstnachtgebed.
Koorzang.
Ie Kerstdag v.m. 9.30 u.: Ds. L. J. Bloemsma,
hulppredikant.
2e Kerstdag n.m. 7 u.: Kerstfeest v.d. Zondagsschool.
GEREF. KERK
(Julianaweg)
Zondag 23 Dcc. v.m. 10 u.: Preeklezen.
N.m. 4.30 uur: Ds. H. van Twilleit te Wieringerwerf.
Ie Kerstdag v.m. 10 u.: Ds. J. Mulder te H'stede.
N.m. 4.30 u.: Ds.' J. Mulder.
Diensten te Bentveld:
(Herv. Kapel, Leeuwerikenlaan).
Zondag 23 Dec. v.m. 9 u.: Ds. H. van Twillert
te Wieringerwerf.
N.m. 3.30 u.: Ds. A. Dondorp te Heemstede.
AFD. ZANDVOORT NED. PROT. BOND.
(Gebouw Brugstraat 15).
Ie Kerstdag, 's morgens 7 u.: Wijdingsdienst,
waarin de jongeren een Kerstspel opvoeren; onmiddelllijk daarna: Gemeenschappelijk ontbijt.
N.m. 4 uur: Ds. A. van Biemen van Haarlem.
Maandag 31 Dec. n.m. 8 u.: Oudejaarsavonddienst, waarin voorgaat de heer A. Elffers Azn.
NED. CHR GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 u.: Samenkomst in „Ons Huis",
Dorpsplein. Spieker: J. W. van Zeiil.
KERKLIJST VAN DE PAROCHIE H. AGATHA
TE ZANDVOOIRT
Zondag 23 Dec.: H. H. Missen om 7.30 uu>- en
10 uur Hoogmis; collecte voor onze Kerk f om
12 uur voorbereiding voor de plechtige eeloofsbelijdenis; om 7 uur Advents-lof met rozenhoedje.
Maandag 24 Dec.: van 4-9 uur gelegenheid om
tt biechten.; geen Congregatie.
Dinsdag 25 Dec.: Hoogfeest van Kerstmis; om
5 uur de plechtige Nachtmis, waarna de 2 Stille
H. H. Missen; om 9 u. en 9.30 u. wederom 2 Stille
H. H. Missen en om 10 u. plechtige Hoogmis; collecte voor de armen van onze parochie; om half
vier aanbidding v. d. Kinderen bij de Kribbe; van
5-7 uur biechtgelegenheid; om 7 uur plechtig Lof
met Feest-predikatie.
Woensdag 26 Dec., 2e Kerstdag: H. H. Missen
als op Zondag, om 7.30 u. en 10 u. Hoogmis; om
7 uur Lof met rozenhoedje.
Vrijdag 28 Dec.: om 7.30 u. Congregatie voor
de Meisjes.
Zaterdag 29 Dec.: van 5-8 uur gelegenheid om
te biechten.
Zondag 30 Dec.: H. H. Missen om 7.30 uur en
10 uur Hoogmis.
COLLECTE NEDERLAND HELPT INDIE.

De j.l. Zaterdag gehouden collecte voor het
Comité ..Nederland helpt Indië" heeft in totaal
ruim ƒ 1800.— opgebracht. Door de afd. Zandvoort van het Nederlandse Rode Kruis werd reeds
een bedrag van ƒ 1200.— voor dit Comité gereserveerd, zodat de plaats Zandvooit f 3000.—
heeft ingebracht.
De sluitingsdatum voor geldzendingen ten behoeve van dit Comité is thans op 12 Januari bepaald, zodat gireren of overschrijving op rekening
van den Penningmeester van Volksherstel (Tw.
Bank of hare postgirorekening 9711) alsnog mogelijk is. Het eindbedrag zal na 12 Januari nog
worden vermeld.

Op Ie Kerstdag verloven zich:
RIA GERRITS
en
AREND PAAP
Zandvoort,
Zeestraat 30.
Ten Katestraat 6.
Receptie: van 2 tot 4 u.
Zeestraat 30.
Op Zondag 23 Dec.
verloven zich:
ALI HOGEN ESCH
en '
FRITS POOTS
Oud Arnhemsew. 28,
Zeist.
K'istverlorenstr. 88,
Zandvoort.
Ie Kerstdag 1945 verloven zich:
JOKE RIEU
en
MAP v. d. WERFF
Haarlem,
Dunklerstraat 64.
Zandvoort,
v. Ostadestraat 22a.
Verloofd:
MARIJKE KEUR
•en
JOHAN KONING
Zandvoort, 25 Dec. '45.
Helmersstraat 23.
v. Ostadestraat 11.
Receptie: 2-5 uur.

„PATRIOT)ES"

Op Zaterdag 22 Dec.
verloven zich:
LIES TEROL
en
KLAAS JACOBS
Koningstraat 63,
Zandvoort.
Mussenbroekstraat 18.
Eindhoven.
Op 2e Keistdag verloven zich:
B. TEROL
en
L. JANSEN
Zandvoort,
Hogeweg 38a.
Ede, Kleeefseweg 24.
Ds receptie van
S. KRAAIJENOORD
en
E. VAN KONINGSBRUGGEN
op 2e Kerstdag vindt
plaats: Kruisstraat 1.

MEVROUW
WEEST PARAAT
BRENGT UW BONNEN NIET TE LAAT

Kolen van KRUL
Vertegenwoordiger G. OSKAM

Westerparksfr* 3, Zandvoort
„TOB-NIET" NIEUWS.
De belangstelling" voor ons Kerstbal is enorm
groot. Het belooft dan ook een gezellig bal te
worden op de 2e Kerstdag in „Zomerlust". We
hebben nog een' zee/ bep'erkt aantal introducties
a ƒ 2.10 p.p., belasting -inbegrepen. Deze zijn te
verkrijgen aan de bekende adressen, die te vinden zijn op de groene aanplakbiljetten, die op verschillende plaatsen in het dorp hangen. Om deze
avond — het duurt tot "2 uur — een aparte sfeer
te geven, zouden die dames, die in het bezit ervan
zijn, ons een genoegen doen in avondjurk te verschijnen. Verplicht is dit natuurlijk niet en zonder
dat is men even welkom.
Zaterdagavond gezellige avond in Pension X
voor leden van het caba'retg'ezelschap' en voor
die leden, die vóór 2 Dec. ingeschreven stonden.
Gelegenheid om zich te melden rvoor de, cabareten toneelafdeline.
, , , j
In Januari zal er een ledenvergadering plaats
hebben in verband met verschillende uitbreidingen
en nieuwe mogelijkheden.
, Hei Bestuur.,

DANKBETUIGING.
Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank aan familie,
virienden en kennissen
voor de blijken van belangstelling,
betoond
- i 3'.
bij ons huwelijk.
J. Kraaijenoord
B U R G E R L I J K E STAND
M. KraaijenoordKerkman.
ONDERTROUWD: Engel Paap en fyell Draalt,
Jan Steenstraat 9a.
Zandvoortseiaan 12.
j
>
GEHUWD: Jan Koper en Adriana Bongers,
Kosterstraat 11. 'Jan Kraaijenoord en Mengsje
Biedt zich aan:
Kerkman, Jan Steenstraat 9a.
Ongehuwde -werkster.
GEBOREN: Aloysa Anna, dochter van D. Hart
Schoolplein 2.
en A. A. Groenendaal.

Raditch
Specialiteit in eigen fabrikaat

suikerwerk
op bon

Ook tegen inlevering van
suiker verkrijgbaar

GR. KROCHT 20b
Met KERSTMIS
NUTTIGE EN PRACTISCHE
GESCHENKEN BIJ

Drogisterij L. BLAAUBOER
HAETESTRAAT 46
TEL. 2392
Tevens inleveren van Uw snoepbonnen

Theater „MONO P OLE"
Dir. GÈBR. KOPER, Stationsplein - Tel. 2550

FILM-VOORSTELLINGEN
ZATERDAG 22, ZONDAG 23 EN
MAANDAG "24 DECEMBER

3 dagen - 4 Voorstellingen
Aanvang avondvoorstellingen 8 uur
--•• Zondagmiddag 3 uur
> WIJ VERTONEN JU. DEZE DAGEN
HET MACHTIGE NATIONALE FILMWERK

„Vrij en Onverveerd"

Te Koop:
2 ladders ƒ 30.- (l uitGevraagd:
schuifb.), l fietskarretje' l paar damesschoenen Zandvoortse Hockey Club
Schitterende opname van de Koninklijke Familie
ƒ 30.-. J. de Jong, Pa- maat 39, een winter' Toegang elke leeftijd. Tijdens de avondGevraagd:
radijsweg 15.
voorstellingen Kinderen beneden 14 jaar
mantel, m. 42, meisjes- zonder geleide geen toega'ng
schoenen m. 33 of te
TERREINKNEGttT tevefs
Ter overname:
35 - 60 -75 en 90 cent,
ruilen voor zomersch.
BEHEERDER BUFFET! " • Toegangsprijzen:
Gummi regen-cape, jas- m. 38.,Schoolplein 2.
Plaatsbespreken (ook teIefonisch),Qp de.dagen
je (wol gevoerd), slobBr. en inl. Julianaweg 18, 's avonds na 7 u.
der voorstelling van 1.30 tot 2.30 nur 'i
Te koop:
broek, hoedje, blauw
10 cent p-, plaats
~
!
garbadine
regenjasje, enige prima ledikanten
De gehele Recette wordt gestort in het Fonds
GEVRAAGD:
rokje, pyama (leeftijd met spiraal en kapok
Nederlands Volksherstel
4-6 j.), vulkachel, sche- matrassen. Br. A 63
merlamp, damesfiets m. bur. v. d. blad.
mass. banden,
grasvoor hele of halve dagen
maaimachine, alles in Gevraagd:
TÉ HUUR GEVRAAGD
MEULMAN, Gr. Krocht 14
Kosthuis
pr. staat. Marisstr. 43.
van" half Mjei tö't half September
me.t huis. verkeer door
nette jongeman. Br. no.
gehele,of gedeeltelijke woning
Jongensoverall
TE KOOP GEVRAAGD:
te koop. Kemp, Parallel- K 64 bur. v. d. blad.
niét" gebruik van keuken
weg 30.
BrievenvBLOK, Amsterdam, • • . v „
Te koop gevraagd:
Witte 4e V/iJhs.traat 51 - Telefoon S83_278
Klein huisje.
Aangeboden:
te Zandvoort of omgeving. Klein of
Br. H 65 bur. v. d. bl
Ongein. Kamer
groot geen bezwaar. Br. onder A 60,
met stookgel. en gebr.
Bur. v. d. blad
v. keuken. Br. A 61 bur. Meisje, 23 jaar,, zoekt
leuke
vriendin.
v. d. blad.
f il
> r
'' • • • '
n
Br. Vr. 66 bur. v.d. bl. Particulier vraagt te koop
Ondergetekende maakt hiermede-bekend
Ruilen:
Te koop gevraagd:
ENIGE HUIZEN
dat hij het- bakkerij bedrijf van den heer
Nieuwe zw. datrïesmanTweepersoons Eng. le- te Zandvoort of omgeving. Leeg geen bezwaar.
tel (oude kw.) ruilen v. dikant m. spiraal. Aanb.
J. KEU N ING heeft overgenomen
bontjas. Br. A 62 bur. onder no. B 67 bureau Br. onder No. B 690 N.V. Alta's Reclame Advies
Hij hoopt door een goed product en
Bureau, N.Z. Voorburgwal 298, Amsterdam C.
v. d. blad.
van dit blad.
een vlotte bediening een ieders verRepareren matrassen en
Te koop aangeb. zo Gevraagd •
trouwen te winnen
goed als nieuwe
Net meisje
verenbed 3-delig maken
Badkuip en
voor hele of halve daSlachtkonljneii.
gen. Bakkerij Kuneman.
voorheen Chef van de Firma's Schipper en Rinkel
Parallelweg 29.
Halte^traat 33.

Net Meisje v. et huishouding

GROENTEZAAK

BAKKERIJ KEU N ING

L Balledux, Tramsfr. 13 - Tel. 2596

A, VAN DER MIJE, Prinsenhofstr; 3

•••••••••••••m

Zaterdag 29 December a.s.
n.m. 2.3O uur

Wij verzekeren
weer al uw ruiten tegen normale prijs
Vraagt inlichtingen bij

„ONS TONEEL 1 1
Vrijdag 28 en Zaterdag 29 Dec.

Opvoering van

Repelsteeltje

Glasverzekering G* de Leeuw

n.m. 8 uur in gebouw Monopole
Opvoering van:

in het Patronaatsgebouw
Grote Krocht
Kaarten verkrijgbaar a f 0.60 inclusief
rechten, Koninginneweg 40

Koninginneweg 5

OVERSCHOTJE
Komedie in drie bedrijven naar het Italiaanse
„Scampolo" van Dario Nicodemi, vertaald en
bewerkt door Jan Mulder

A, PAAP
Wed. H. PAAP EN ZOON.

NA AFLOOP BAL

LAAT OOK NU UW
LOOD- EN ZINKWERKERSBEDRIJF
Aanleg van Gas- en Waterleiding.
DAMES- EN HERENKLEDING
Sanitair. Onderhoud van dakwerk.
MAKEN
BIJ DE VAN OUDS BEKENDE
Inkoop van alle soorten oude metalen.
KLEERMAKERIJ HENDRIKS
GROTE KROCHT 20, ZANDVOORT

met medewerking van de „Sweet Caporals"
ENTREE f 1.— PLUS RECHTEN
Voorziet U tijdig van plaatsen, verkrijgbaar
bij Boekhandel Lorenz, Haltestraat 13

Voorheen Diaconiehuisstr. 22

SCHILDERSBEDRIJF

Thans p.a. Achterweg 5, alhier

A. KROMHOUT, Haltestr. 24
Alle voorkomende Schilderwerken
Vloeibaar behang - Witwerken

Centrale Verwarming

Oliestook

N. J. T E E R L I N K
Firmant v.h. Ingenieurs Bureau Jan Kolk

Zandvoort, GROTE KROCHT 7, Tel. 2974
ROTTERDAM, Tel. 26520
AMSTERDAM
INGERICHT VOOR AUTOGEEN LASWERK

Ui UU11 UUU JJUIUll i

en wij bakken voor U voor de komende
Feestdagen een heerlijke Tulband of
Weinachtstol

Klein en Groot
eten
van der
WERFF'S
brood

Van Staveren's
Luxe Brood' en Banketbakkerij
ZEESTRAAT 48

Vrolijk Kerstfeest
heeft U met een L A M P E K A P
van
De Goedkope Amsterdammer

Voor het aanleggen van Uw
LICHTLEIDINGEN EN DERGELIJKE
OOK REPARATIES OP
ELECTRISCH GEBIED

naar KOSTER en KEUR

met onze veilige

Kanaalweg 37 - Kanaalweg 31

PERMANENT-WAVE

Uw adres is dus

SCHILDERSBEDRIJF
P. FLIETSTRA
TEN KATESTRAAT 12
ZANDVOORT

Henk Schuilenburg

uooïfaflhaak

Maison Gerrits
|

HAARWERKEN
MANICURE, PÈDICURE. MASSAGE

GROTE KROCHT 5-7
Telefoon 2974
Tevens 1ste klas Reparatie Inrichting

„HET W O N D E R
VAN ZANDVOORT"
De grootste sortering
De laagste prijzen

| ZEESTRAAT 30, TEL. 2718
PIANOTECHNISCHE INRICHTING 'llllllliaiiiiiiiiiiiuiiiiiniJiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiDQniiiiiiiiiiiiiniiii

L. J. C. HOUILLIER
STEMMEN - REPAREREN

Voor het opnieuw stofferen
VAN UW MEUBELEN

GLAS, PORCELEIN, EMAILLE, SPEELGOED EN LUXE ARTIKELEN
Swaluëstraat 9
Tel. 2418

*^

Boodschappen worden
aangenomen
bureau v. d. blad, KERKSTRAAT 28

Zandvoortse „Zeemansband"
DE STEMMINGSBAND VOOR UW
FEEST- OF DANSAVONDEN
Inlichtingen GERARD NIJKAMP

Kruisstraat 9

Zandvoort

L Balledux, Tramstr, 13 - Tel 2596
Uw adres voor inkoop van

Hazen en Konijnenvellen
is J, v. VEEN, Spoorbuurtstr 23
Wij geven de hoogste waarde
2de Kerstdag geopend van 9-12 en 2-5 u.

ELK

voor

ELK

bu

l

DIRK VAN DER WERFF
v. OSTADESTR. 22a
Levert Uw melkbonnen tijofg in!!
Ook prompte bezorging aan huis

Thans voor BRANDSTOFFEN naar C. BEEKHUIS
PAKVELDSTRAAT 20

ZANDVQORT

Tel. 2385

Tweede Blad
van „De Nieuwe Zandvoortse Courant"
van Vrijdag 21 December 1945
OPENBARE VERGADERING E.V.C.

Dinsdagavond hield de E.V.C, afdeling Zandvoort de eerste openbare vergadering sedert de
oprichting. Voorzitter Bakker deed na de opening
het verheugende feit horen, dat het aantal leden
was verdubbeld.
De heer de Jong uit Haarlem zette in een rustig betoog het verloop van het ontstaan en worden der vakbonden uiteen. Zo kwam men tot de
E.V.C, en spr. zei dat de E.V.C, opgericht was
door de eenheidsgedachte van de katholieke mijnarbeiders uit Limburg. Hieruit is de nog jonge
E.V.C, uitgegroeid tot 230.000 leden. Hierna wees
hij, op het verschil van karakters der oude vakbonden en het E.V.C. Men kreeg bij de oude vakbonden het idee van een verzekeringsmaatschappij
en dat men slechts ondergeschikt was aan de administratie. Bij het E.V.C, echter krijgt de arbeider
het gevoel, ja, dit is een organisatie welke in ons
zelf wortelt. Dit is een organisatie die voor, door
en met ons arbeiders strijdt. Of zijn de arbeiders
zo tevreden met de huidige toestand? Valt er
niet meer te strijden voor sociale verbeteringen?
Hierna nam de tweede spreker het woord e.n
zette op rustige en prettige wijze enige punten
van het E.V.C.-beginsel uiteen. Na deze spreekbeurt werd de openbare vergadering gesloten en
ging men over tot de ledenvergadering.
Na een over en weer gesprek werd een motie
van protest aangenomen betreffende de behandeling der werkeloze chauffeurs in Amsterdam. Er
werd tevens geprotesteerd tegen het feit, dat
Zandvoort zich nog in de 2e loonklasse bevindt.
Ook over de lonen en de praktijken van de D.U.W.
heerste grote ontevredenheid. De voorzitter sloot
de vergadering met egn-'opwekking'tot het'werven
van nieuwe leden onder het oud-Hollandse motto:
„Eendacht maakt macht".
ZANDVOORTERS LEERGIERIG?

Naar wij uit goede bron vernemen, verwacht
de directie van de International School, Haltestraat 4, één dezer dagen de inschrijving van
de(n) 100ste(n) leerling(e). Men heeft nu besloten,
hem of haar, die zich als 100ste komt opgeven,
de cursus, waarvoor hij pf zij zich laat inschrijven,
geheel gratis te laten volgen. Wij hopen, dat dit
een stimulans zal zijn voor het leergierige gedeelte der Zandvoortse bevolking.
Verder konden in deze korte tijd na de herevacuatie voor diverse opleidingen reeds 6 diploma's worden uitgereikt.
RIJKSPOSTSPAARBANK.

Aan het postkantoor Zandvoort werd gedurende
de maand November ingelegd ƒ3189.67. Terugbetaald ƒ72284.62.

ZOMERLUST
Zaterdag 22 December

Groot Kerstbal
AANVANG 7.30 UUR
DANSEN OM
FRAAIE PRIJZEN
„THE SWEET CAPORALS"
Entree f 1.80 (bel. inbegr.)

Vrouwen in de Cel

OFFICIËLE MEDEDELINGEN O.S.S.
Zondag j.l. vond te Haarlem de 35ste jaarverXVI
gadering der K.T.K. plaats. Onze vereniging werd
vertegenwoordigd door de heren J. H. B. Brink, CEL 4.
Zondagmorgen begint ons eigenlijke nieuwe leven
P. Hogkamer, J. v. d. Meer en D. van Noort.
Voorzitter van den Berg memoreerde in zijn in cel 4. Wat een bof om met twee van die prettige
openingsrede de vele moeilijkheden die in de af- vrouwen te zitten. Tante Ootje is een schat,
gelopen drie jaren overwonnen moesten worden, een vrouw zoals er helaas maar weinigen zijn.
o.a. evacuatie en afbraak, waardoor verenigingen Ook Nelleke is een lief en goed vrouwtje. Ootje
in IJmuiden en Velsen bijv. nog steeds niet kun- tracteert ons op een eitje bij de ochtendboterham.
nen beginnen. Niettegenstaande dat was het leden- Weldra komen we overeen, al onze lekkernijen
aantal iets opgelopen en wel van 3908 in 1943 bijeen te doen en zal ik ménage-meester worden.
tot 3916 in 1945. Een no? grotere stijging kon Ze hebben hier een paar kanten kleedjes en van
worden tegemoet gezien, daar door de propaganda een karton knip ik bordjes. Ze hebben hier een
van O.S.S. tijdens de evacuatie in Heemstede ge- schaar, wat niet mag. Pietje noemen we dat ding.
\oerd. aldaar een nieuwe gymnastiekvereniging Een potlood heet Jantje. Alles wat verboden is,
is opgericht, die zich per l Januari 1946 bij het heeft een naam, als ze dan achter de deur luisteK.N.G.V. zou aansluiten. (Voorzitter maakte 'er ren, weten ze toch niet waar we het over hebben.
voorts melding van, dat het 35-jarig bestaan der Ootje krijgt ieder week een groot pakket. Ongekring gevierd zou worden in samenweiking met looflijk wat daar uit komt. En hoe ze dat naar
verschillende jubilerende verenigingen uit Haar- binnen gesmokkeld krijgt. Ook zij hebben een
lem, waarbij diverse feestelijkheden zouden plaats kruishout, maar van karton, dus vinden zij ons
vinden, met als hoogtepunt de landenwedstrijd houten kruis een geweldige aanwinst. Je staat er
gymnastiek Holland-België. Het technisch werk- van • versteld, zoveel als in de gevangenis het
programma was in grote trekken gewijd aan ge- spiritisme gebruikt wordt. Ootje heeft al heel wat
beurtenissen tijdens de feestviering en vermeldde cel-genoten gehad en weet reuze veel te vertellen.
Haar oudste zoon zit al vier jaar in een tuchto.a.: bondskeuruitvoering, landenwedstrijd en
invitatie-wedstrijd voor keurturners. Tot slot huis. Hij heeft 8 jaar, nadat eerst de doodstraf gedeelde de voorzitter mede, dat het voorstel van eist was. Haar man zit in Indië in een concentraO.S.S. om te komen tot een Kring-orgaan, door tiekamp. Het is heerlijk om naar haar vertellen te
het bestuur was overgenomen en hierover t.z.t. luisteren. Ze is ook altijd vol goede moed en nooit
bitter gestemd. Heeft het goede voor ogen. Wij
nadeie berichten zouden volgen.
Gedurende de Kerstvacantie gaan de turn- moeten proberen, de afschaffing van de gevangelessen door, met die verstande echter, dat alle nissen en we moeten leren vergeven, is ook haar
lessen van Dinsdag 25 December verzet worden leus. Och, wat een plannen maken wij voor als
naar Vrijdag 28 December; van Maandag 31 Dec. we vrij zullen zijn. ledere avond luisteren we naar
naar Donderdag 3 Januari en van Dinsdag l Jan. de nieuwsberichten, trekken onze conclussie daar
naar Vrijdag 4 Januari. Alle lessen vinden op de uit. Ook ontvang ik nu geregeld post, waar allerlei
zelfde tijden plaats als op hun oorspronkelijke in staat. Ons geheim taaltje, wat we ook afgedagen. De handbaltraining van Donderdag 3 Jan. sproken hebben, toen m'n zoon naar Berlijn moest.
Hoe beroerder het in de buitenwereld gaat,
vervalt.
hoe
strenger ze worden. Met Mikky gaat het min- H a n d b a l . ~ - », J f ._. ,
, -,,
goed. Zij vindt het hier niet zo prettig. -Vaak
2e Kerstdag gaat een Dames- en Herenelftal de'r
ze onhandelbaar en mst Saar maakt ze steeds
van O.S.S. op bezoek bij G.V.A.Z. In Amsterdam. is
ruzie.
Dat is erg jammer, want dat geeft dan weer
Het ligt in de bedoeling 's morgens te handballen celrazzia
en wij hebben zoveel verboden dingen.
en de middag gezellig samen door te brengen. De Weer bezoek.
gastheren hebben voor een zaal gezorgd, zodat
Woensdagmorgen bepraten we, zou er iemand
vermoedelijk de danslustigen hun hart kunnen bezoek
krijgen? Ik heb zo'n idee, dat ik bezoek
ophalen. Wij wekken alle O.S.S.-leden, die zin
alhoewel het bijna ongelooflijk is. Ze gaan
hebben mee te gaan, op, die dag met ons mee te krijgj
briefjes maken en die doen wij in een
gaan en er zodoende een recht gezellige dag van allemaal
klein
zakdoekje
en spreken af, wie bezoek heeft,
te maken. Wij vertrekken met de tram van 8.45 u.
Verzamelen Tramplein 8.30 u. Houdt dus tweede drukt dat in de hand van den bezoeker.
Drie uur! Fr. V. opent de deur en ik ben de
Kerstdag vrij en gaat mee naar Amsterdam.
gelukkige. Thans weet ik de weg en huppel blij
MUZIEKKAPEL ZANDVOORT.
mee, een beetje angstig, het zakdoekje met briefDe Zandvoortse Muziekkapel gaf Zaterdag j.l. jes in m'n hand. Het gaat prachtig. Twee man
een uitvoering in „Monopole". De voorzitter open- sterk. Mijn dochter en een nichtje van me. We
de deze avond en memoreerde de 4 jaren stil- hebben een gezellig half uurtje en ze brengen weer
stand dezer vereniging, terwijl spreker opmerkte, van alles voor me mee. En ze fluisteren met afdat momenteel l donateur stond ingeschreven scheid nemen: „Tot de volgende week".
Als ik terug ben in de cel is het natuurlijk groot
en het publiek dan ook opwekte zich als zodanig
feest. Maar onze voorraadkist is weer aangevuld.
op te geven.
Daarna werden de diverse stukken ten gehore We hebben een zakje fondantjes en als we nu
's avonds op de strozak liggen, gaan we fijn
gebracht, waaronder 2 solo's.
Na de gedwongen rust en de daarop volgende snoepen. In cel 4 is het nog zo gek niet.
(Wordt vervolgd).
reorganisatie kan men zeggen, dat deze uitvoering
geslaagd is, doch dat de muziekkapel met de
jonge krachten waarover zij nu beschikt, een
ZANDVOORTSE TONEELVERENIGING
betere toekomst tegemoet gaat.
„O N S TON E E L"
Na de pauze voerde de toneelvereniging „Op
Hoop van Zegen" de één-acter „Mijn oom Theodoor" op, wat het zeer goed deed.
Plaatsbespreken voor
Na afloop volgde een gezellig bal.
P.
POLITIEBERICHTEN.

De gioentehandelaar van S., alhier, die kort
geleden door de politie werd bekeurd wegens
clandestien vervoer van groenten, is door de pohtie in samenwerking met de C.C.D aangehouden
en naar het huis van bewaring overgebracht, wegens het clandestien voorradig hebben van varkens. Vier varkens en een auto werden in beslag
qenomen.

OVERSCHOTJE

op den dag van de voorstelling des middags van haif drie tot half vier aan de zaal.
Plaatsbespreken voor donateurs:
Vrijdag, 28 December van half twee tot haif
drie, eveneens aan de zaal
Personen beneden de 16 jaar hebben zonder
geleide GEEN TOEGANG!

MUNITIE.
Een zekere M. bekwam door spelen met explosieve stoffen brandwonden aan het gelaat. Dit
keer is het goed afgelopen, doch een volgend maal
kunnen er ernstige gevolgen zijn.
Past op Uw kinderen en waarschuwt ze zo vaak
U kunt voor het gevaar dat kan ontstaan door
het spelen met munitie e.d.
GEMEENTELIJKE BUREAUX.
Ter besparing van brandstoffen zullen de gemeentelijke bureaux en diensten op 24 en 31 Dec.
a.s. gesloten zijn.
GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN ENZ.
Burgemeester H. v. Alphen, Raadhuis, Haltestr. l,
telef. 2345. Part. adres: Brederodestraat 93,
telef. 2828.
W. M. B. Bosman, Secretaris, Raadhuis, Haltestraat l, telef. 2345. Part. adres: Wilhelminaweg 7, telef. 2367.
C. Slegers, Wethouder, Gr. Krocht 39, tel. 2983.
A. J. v. d. Moolen, Wethouder, Ten Katestr. 2,
telef. 2865.
Gemeenteontvanger C. Schouten, gebouw Grote
Krocht 10, telef. 2450. Postgirorek. 40020. Part.
adres Brederodestraat 13.
Gas-, Water- en Badbedrijf, gebouw Gr Krocht 10,
telef. 2450. Directeur A. A. Cense. Part. ad~es
Kostverlorenstraat 115, telef. 2614.
Woningbedrijf, gebouw Gr. Krocht 10, tel. 2855.
Administrateur J. J. Bisenberger. Part. adres
Klei.ie Krocht 5.
Dienst Publieke Werken, gebouw Gr. Krocht 10,
telef. 2855. Chef-opzichter L. Slagveld wnd.
directeur. Part. adres Haarlemmerstraat 8.
Commissaris van Politie, Raadhuis, Haltestr. l,
telefoon 2345. G. J. W. Vreman wnd, C. v. P.
Part. adres Wilhelminaweg 15, telef. 2777.
Bureau Volksherstel, gebouw Gr. Krocht 10,
telef. 2855. Directeur H. de Jong. Part/ adres
Oranjestraat 14, telef. 2470.
Gem. Instelling van Maatschappelijk Hulpbetoon,
gebouw Hogeweg 78, telefoon 2751. Directeur
B. F. Bersma. Part. adres Emmaweg 7, telefóon 2802.
Remise Publieke Werken, Noorderduinweg 39,
telefoon 2330.
Brandweer, telefoon 2000. Opperbrandmeester
P. J. F. v. d. Mije. Part. adres Willemstraat ?1,
telefoon 2363.
Prise d'eau waterleiding. Kengetal K. 2500, telefoon 27930.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN VOETBALVER. ,
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Na de nederlagen tegen Bloemendaal en H.F.C,
is het aan Zandvoortmeeuwen l gelukt om de
uitwedstrijd tegen T.Y.B.B. j.l. Zondag, met 5-1
te winnen. De Zandvoorters waren de gehele
wedstrijd technisch de betere en verdienden de
overwinning volkomen. De achterhoede was er
vooral goed in terwijl de voorhoede nog vele goede
kansen onbenut heeft gelaten door slecht schieten.
Zandvoortmeeuwen 2 liet zich van de goede
zijde zien en won uit van R.C.H. 3 met 3-0.
Het derde was minder gelukkig. De thuiswedstrijd tegen J. H. Kwartier 2 verloren zij met 2-4.
Ook het vierde kon tegen Geel Wit l geen
succes boeken en verloor met 0-2.
De s andere elftallen waren goed op dreef en
wonnen allen hun wedstrijd. De uitslagen zijn:
T.Y.B.B.—Zandvoortmeeuwen
1-5
R.C.H. 3—Zandvoortmeeuwen 2
0-3
Zandvoortmeeuwen 3—J. H. Kwartier 2 2-4
Zandvoortmeeuwen 4—Geel Wit l
0-2
Zandvoortmeeuwen 5—H.B.C. 5
4-2
D.E.K. 3—Zandvoortmeeuwen 6
1-10
Junioren a—Schoten jun. b
7-2
Adspiranten a—Schoten adsp. a
3-1
Uit de acht gespeelde wedstrijden hebben onze
elftallen 12 punten weten te bemachtigen, hetgeen
een zeer goed resultaat is.

De wedstrijden voor a.s. Zondag.
Het eerste elftal speelt thuis tegen het pas ingedeelde H.R.C. uit den Helder. Het belooft een
spannende wedstrijd te worden, daar de bezoekers over een sterk elftal schijnen te beschikken.
Zandvoortm. 2 ontvangt om 12 uur H.B.C. 2 en
mits flink wordt aangepakt, kan er gewonnen
worden. Het derde elftal is Zondag vrij terwijl
Zandvoortm. 4 een bezoek brengt aan Haarlem 4.
Aanvang 9.45 uur. Deze wedstrijd wordt gespeeld
aan de Kleverlaan bij de Delft.
Zandvoortmeeuwen 5 is eveneens vrij. Het 6e
sp'eelt om 9.45 u. tegen Ripperda 5 ~aan dé1 Sdh'alkwijkerweg te Haarlem.
De Junioren krijgen bezoek van R.C.H, b jun.
om 9.45 u. De adspiranten spelen Zaterdagmiddag
wedeiom thuis en wel om 3 uur tegen D.C.O.
adspiranten a.
Het volledig programma luidt aldus:
Zandvoortm. 1—H.R.C.
2 u.
Zandvoortm. 2-H.B.C. 2 12 u.
Haarlem 4—Zandvoortm. 4 9.45 u.
Ripperda 5—Zandvoortm. 6 9.45 u.
Junioien a—R.C.H. jun. c 9.45 u.
Zaterdagmidd.: Zandv.m. adsp.—D.C.O adsp. 3 u.
aönnanaDönoonDanDöoannannnnaonao
We delen onze leden mede, dat zij verplicht
zijn hun diploma te tonen bij de thuiswedstrijden
van het Ie elftal, daar zij anders zonder betaling
DIR, GEBR. KOPER, Stationspi. - Tel. 2550 niet toegelaten kunnen worden.
Op Woensdag 26 December (2e Kerstdag) is
FILM-VOORSTELLINGEN alsnog vastgesteld de thuiswedstrijd: Zandv.m.3D.C.G. 3. Aanvang 12 uur.
J. K.

Theater MONOPOLE
DINSDAG 25, WOENSDAG 26 EN

DONDERDAG 27 DECEMBER

3 dagen - 5 Voorstellingen
Beide Kerstdagen aanvang 3 uur en 8 uur
Donderdag 27 Dec. aanvang ,8 uur
METRO GOLDWYN MAYER VERTOONT

„Edison's Jeugd"

KINDERZEGELS.
Wij kunnen U nu mededelen, dat de geldigheidsduur van deze zegels tot l Jan. 1947 gesteld is.
Verder zijn er ook weer de ansichtkaarten voor
het kiud, die U aan de bekende adressen kunt
verkrijgen a 10 et. per stuk.
De volgende adressen zijn nog m de verkoop
opgenomen: Sig. mag. G. Ch. v. d. Vorst, Oranjestraat 9; Bureau N. Zandv. Courant, Kerkstr. 28
en J. H. Steetskamp, Zandv.laan, Bentveld.
Koopt allen deze zegels en kaarten opdat de
zorg voor het kind beter ter hand kan worden
genomen.

En film welke U beslist moet gaan zien
Toegang elke leeftijd. Tijdens de avondvoorstellingen Kinderen beneden 14 jaar
zonder geleide geen toegang
Toegangsprijzen: 35 - 60 - 75 en 90 cent
GEVONDEN VOORWERPEN.
Plaatsbespreking (pok telefonisch) op de
Sleutel
met label; rijwielsleutel; wol handdagen der voorstelling van 1.30 tot 2.30 uur
schoentje (Politie bureau). Portemonnaie met
a 10 cent p. plaats.
(Chef Tramhalte). Ijzerwerk, Gr. Kiocht 39;
Wordt verwacht: „Burcht der Stilte" mh.
enveloppe m. ƒ 85.—, Kerkstraat 8; kindersokje,
Koninginneweg 32.

Distributie nieuws
OFFICIËLE BONNENLIJST
Voor de komende 14 dagen van 23 Dec
tot en met 6 Januari 1946 zijn de volgende bonnen aangewezen:
ALLE BONKAARTEN 513 A, B, C
500t.m:506 800 gram brood
507 en 508 200 gram bloem
509
500 gram suiker
510
100 gram koffie
511
100 gram cacao
512
125 gram boter
513
250 gram margarine
514
100 gram vet
515
100 gram kaas
516 t m. 519 100 gr. vlees
520
2 kg. aardappejen
521
l kgr. aardappelen
B 41, B 42
400 gram brood
A 43
l '/2 Hter melk
B 43
3 liter melk
C 43
3 liter melk
B 44
l kg. aardappelen
BONKAARTEN 513 D, E
600,601
800 gram brood
602, 603
200 gram bloern
604
250 gram rijst of kindermeel
605
600 gram suiker
606
100 gram cacao
250 gram boter
607
125 gram margarine
608
100 gram kaas
609
610
5 liter melk
611 t.m. 614 100 gram vlees
l kg. aardappelen
615
D'41,D42 ' 400 gram brood
E 41
250 gram rijst of kindermeel
TABAKSKAARTEN, ENZ.:
T 05
-2 rantsoen tabaksartikelen
(geen importsigaretten)
V 05
100 gr. chocolade of suikerw.
X 05
2 rts. tabaksart. (geen imp.)
HET KERSTSPEL.
Zoals wij in 't vorig nummer reeds vermeldden,
zal op de Eerste Kerstdag de Zandvoortse Jeugdgemeenschap een kerstspel opvoeren. Des morgens
te 7 uur zal in het gebouw van de Ned. Prot. Bond
een vroegdienst gehouden worden, waarin de J.G.,
ouder regie van den heer Sterrenburg, het spel:
„In Mensen Een Welbehagen" zal brengen. Hiermede valt een der jaarlijkse hoogtepunten van de
J.G. samen. Wij verwachten derhalve dat een
ieder, die belang stelt in de J.G., deze vroegdienst
bezoeken zal.
Zo zij jong en oud gegeven de Eerste Kerstdag
in de geest weer geleid te worden tot Hem, voor
wien „in de herberg" geen plaats was, maar Die
in onze harten woning maken wil. Wij wensen
elkaar een gezegende kersttijd toe.

WONING BOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

Verzoekt schriftelijk prijsopgaaf voor
GLASVERZEKERING, voor 68
woningen, Winkel en Kantoortje,
gelegen aan de Potgieterstraat, Van
Lennepw, Nic. Beetslaan, Burg. Beeckmanplein en Ten Katestraat
Opgaaf kan gezonden worden

aan den Secr. D. VAN DIJK,
Van Haemstedeweg 22, Zandvoort

