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VAN DE VOORZITTER
Ik wens u allen, ook namens mijn medebestuursleden en redactieteam, alsnog een goed en
voorspoedig 1990 toe.
Uw genootschap gaat een belangrijk jaar tegemoet,
besprekingen omtrent huisvesting willen wij als
voornaamste 2unt aan de crde stellen.
Ook de viering dit jaar van het TWINTIG jarig
bestaan heeft de volle aandacht.
Vanaf deze slasts wil ik ieder die fotobs,
stukjes voor "De Klink" en persoonlijke bezittingen heeft afgestaan heel hartelijk bedanken.
Blijf dat doen, wij zijn er blij mee!
Uw voor-zitter
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REDACTIONEEL
Innakend op hetgeen de heer Th.Hilbers in de
laatste volzin van zijn redactionele opening in
de vorige "De KlinkUschreef (90 jaargang nr.4 van
oktober 1989)is het mij een genoegen om enkele
nieuwe medewerkers in de redactie van ons blad
aan u voor te etellen.
Het zijn de hsren K.C. v.d. Mije Pzn ; H.opheikens en ondergetekende,Over de heer (Kors) van

der Mije kan vermeld worden dat hij een uitgebreid en gede-tailleerd archief over de geschiedenis van Zand-voort bezit,Het bevindt zich in
zijn woning en voor een belangrijk deel ook
onder zijn (schaarse) haar.0ver feiten die hij
niet direct gedetailleerd kan opsommen zegt hij
dan:"dat moet ik thuis even opzoeken".
De heer Opheikens is graficus en (amateurlfotograaf en
heeft zijn
medewerking op beide
terreinen al toegezegd.
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Ondergetekende woont ruim een halve eeuw in deze
gemeente (minus drie evacuatiejarenlen heeft
mede door zijn werkzaamheden in de volkshuisvesting, nogal wat kennis over ons dorp kunnen
vergaren
Toch wil ik de zittende leden van onze redactie
niet onvermeld laten.zij blijven schrijven voor
ons blad,dat door hun inzet en enthousiasme met
dit nummer aan de tiende jaargang begint!Hun
namen zijn: mevrouw C.E.Kraan-Meeth en de heren
P.Brune, M.weber en J.Paap. Laatstgenoemde is
tevens secre-taris van het bestuur van het
Genootschap "Oud ZandvoortUen woont ook in die
functie de redactievergaderingen bij.
De naam Hilbers zult u niet meer aantreffen.Hij
heeft zelf al aangekondigd dat hij afzwaait.maar
af en toe mogen we nog wel eens een beroep op
hem doen.Dat heeft hij tenminste toegezegd.Als
redac-tie roepen we hem toe :"Hartelijk dank en
kom nog eens langs ! "
Het bestuur van het Genootschap nam ook afscheid
van hem.uit de notulen van de laatste bestuursvergadering distilleer ik :"De voorzitter is
blij met
het nieuwe
redactieteam van "Ce
Klink".De heer Hilbers werd met enig geestrijk
vocht bedankt voor de jaren als hoofdredacteur".
Dit over de medewerkers van ons blad.

Nu nog enkele zakelijke opmerkingen.
Bij een critische beschouwing valt het op dat de
belangstelling in Zandvoort voor de geschiedenis
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van ons dorp wel aanwezig is,maar niet in die mate
door de bevolking (hiermede bedoel ik de meerderheid van de inwoneralen de politiek wordt gedragen
,zoals dat het geval ia in andere (kust)gemeenten.
Als gunstig voorbeeld wil ik hierbij Katwijk aanhalen.Ik kwam tot deze afweging bij het doorlezen
van het monumentenjaarboek 1989 van de Stichting
Nationale Contactcommissie Monumentenbescherming.
Het viel mij toen OP dat in Zandvoort slechts twee
objecten als monument staan geregietreerd.Binnenkort zal er naar verwachting 88n aan worden
toegevoegd en dat is de Ned.Hervormde Kerk in het
centrum van onze gemeente.
Verder leert het jaarboek dat in onze gemeente:

-

-

geen monumentenverordening geldt.
geen monumentencommissie bestaat.
geen panden op de gemeentelijke monumentenlijst
staan vermeld.
geen inventarisatie van historische bebouwing
heeft plaatsgevonden.

Het is mij bekend dat architect Chr.J.Wagenaar
(bestuurslid van het Genootschap) al j aren pleit
voor het samenstellen van een Zandvoortse monumentenlijst.Het is best zinvol om met de Monumentenwet in de hand karakteristieke objecten van volkskundige waarde in Zandvoort op foto of in geschrift vast te leggen en te publiceren om daarmee
de belangstelling van overheid en inwoners te
wekken.Een belangrijke rol bij het tot stand komen
van nieuwe initiatieven op historisch terrein.kan
ons Genootschap spelen.
In een vorige editie van ons blad werd een vraag
van het bestuur van het Genootschap Oud Zandvoort
geplaatst :Is ook de na-oorlogse periode een
tijdperk dat in aanmerking komt om in "De Klink"
beschreven te worden?"

In een onlangs gehouden bestuursvergadering werd
hierover van gedachten gewisseld en de leden
waren het er over eens dat dit inderdaad zo is.
Het is toch een feit dat iedere dag die verstreken is ,geschiedenis is geworden,zowel in negatieve- als in positieve zin,droevig en plezierig.
De na-oorlogse periode is het alleszins waard om
in ons blad belicht te worden.Deze mening wordt
bij mij versterkt bij het zien van een haarscherpe luchtfoto genomen tijdens de zomer van
1950 van de wederopbouw van onze kuststrook.0nzs
plaatsgenoot makelaar C.A.Cense heeft voor deze
foto i een promi-nente plaats afgestaan in zijn
mededelingenblad van
december 1989.De huidige
watertoren en de huizen aan de Thorbeckestraat in
de stijgers!
In dit verband werd
in dezelfde vergadering
geopperd dat eveneens de vijf donkere oor logsjaren deel uitmaken van de geschiedenis van Zandvoort.En een heel belangrijk deel!Het is dus niet
mogelijk om met oogkleppen op deze periode te
passeren.Inderdaad we
weten
het allemaa1:de
sympathie en de antipathie voor de bezetter en de
N.S.B. waren in Zandvoort beide duidelijk aanwezig.Maar moeten we daarom deze periode in "De
Klink"overslaan?Ik denk van niet.
En welke is uw mening over de afbraak en de
weder-opbouw van Zandvoort? Wist
u dat door
toedoen van
de bezetter 648 gebouwen werden
gesloopt met een totale inhoud van 921.000 kubieke
meter?
De oor logsjaren zijn bee ldbepalend geweest voor
onze badplaats; Zandvoort erna is anders dan
Zandvoort ervoor.
Het gevolg van genoemde gedachtenwisseling is de
vraag aan de redactie van ons blad,om in de
volgende editie
aandacht te besteden aan de
bezetting van Zandvoort in mei 1940.
Een geschiedenis die zich een halve eeuw geleden
afspeelde!
H.visser
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H e t b e s t u u r v a n h e t G e n o o t s c h a p Oud Z a n d v o o r t

n o d i g t u u i t t o t h e t bijwonen van d e

GENOOTSCHAPSAVOND
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OUD ZANDVOORT "

v r i j d a g 1 6 f e b r u a r i 1990
gebouw "De K r o c h t "
a a n v a n g 20.00 u u r

Het programma voor deze avond zal o.a. zijn:

*
*

Opening
Film reddingswezen K.N.Z.H.R.M.
( v e r z o r g t door de h r . Zeeman)

*
*

Pauze

Dia-serie

"Oud e n Nieuw"

( v e r z o r g t door de h r . Drommel)

*

Sluiting

Voor o n z e o u d e r e l e d e n b e s t a a t d e m o g e l i j k h e i d
o p g e h a a l d t e worden d o o r d e " b e l b u s " . T i j d i g e
opgave b i j d e h r . B l u i j s , t e l . 1 4 6 3 2 .
C,
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D R O G I S T E R I J D.

H.

VAN I N G E N

Het stukje "Gids van Zandvoort anno 1905 " ( zie
"de KlinkWvan oktober 1989,blz.8) was voor de heer
Dik Luttik,Celsiusstraat 142 te Zandvoort aanleiding om te reageren met twee foto's van drogisterij D.H.van 1ngen.U zult zich nu mogelijk afvragen
waarom Dik Luttik reageert met foto's van een
drogisterij onder een andere naam.Een kleine uitleg is op z'n plaats en die komt van Dik Luttik.
De familie van Ingen had in de Barrevoetstraat in
Haarlem een drogisterij en verhuisde begin 1900.
naar Zandvoort om op 1 april van dat jaar in de
Schoolstraat de Eerste Zandvoortse Drogisterij te
openen.Twee jaar later werd de zaak naar de Tramstraat verplaatst.Niet lang daarna betrok men het

I

pand Haltestraat i5 .Tot april 1932 was daar de
drogisterij gevestigd,toen verhuisde men naar de
Zeestraat hoek Brugstraat.
Op de interieurfoto van de drogisterij aan de
Haltestraat ziet u achter de toonbank de heer Cor
Luttik,schoonzoon van de wed.van Ingen en vader
van D i k . 0 ~de andere foto werd de grootmoeder van
Dik omstreeks 1914 vereeuwigd voor de zaak aan de
Haltestraat.Dik Luttik heeft nog vele jaren de
drogisterij aan de Zeeatraat gedreven.
Haltestraat 15,thans Haltestraat 27,was tot voar
kort bekend als de
Stoffeerderij van Bertus
Balledux,De v e r n m e r i n g van het pand zal een
gevolg zijn van nieuwbouw die sinds 1900 in de
Haltestraat heeft plaatsgevonden.

VOOR DE D E R D E MAAL!

Het eerbetoon voor overleden bestuursleden van de
Vereniging Onderling Hulpbetoon te Zandvoort geplaatst of aangebracht aan hun grafsteden op de
Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te
Zandvoort.
Het was een goede gedachte van de Redactie van De
Klink de aandacht weer eens te vestigen op de
monumenten te Zandvoort.
Het ig nuttig dat juist wij in Zandvoort van tijd
tot tijd attent worden gemaakt op de in onze
gemeente aanwezige monumenten.Zandvoort kent geen
eigen plaatselijke monumentenlijst,en OP de Rijks
monumentenlijst staan voor Zandvoort slechts genoteerd:de Toren bij de Hervormde Kerk te zandvoort
en de buitenplaats Groot Bentveld te Bentveld
gemeente Zandvoort. Een aanvraag tot plaatsing van
de Hervormde Kerk te Zandvoort op deze monumentenlijst is in behandeling.
In het januarinummer 1989 van de Klink geeft UW
redacteur een goede beschrijving van de hardstenen
banken welke een 6 0 tal jaren geleden ,als een
eerbetoon aan de oud bestuursleden van Onderling
Hulpbetoon J.van den Boa en L.N.weber, aan de
families van de overledenen werden aangeboden.
De redacteur van de Klink constateerde -in januari
1989 - dat de op de herdenkingsbanken geschreven
opschriften slechts met grote moeite te ontcijferen waren.
Het ia voor hen die niet op de hoogte zijn van de
gang van zaken met het onderhoud van de grafmonumenten op onze Algemene Begraafplaats wel eens
nuttig dit hier even uit de doeken te doen.
De Gemeente Zandvoort kent op de begraafplaats
drieërlei soorten graven ;kosteloze graven.huurgraven ( voor 10,20 of 30 jaren met de mogelijkheid tot verlenging) en eigen graven.
Eigen graven worden sedert 1940 niet meer uitgegeven. De Gemeente heeft echter onder bepaalde
omstandigheden - b.v. na sluiting begraafplaatede macht tot opzegging over te gaan.
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Voor alle graven (m.u.v.de kosteloze graven) geldt
een plicht tot onderhoud van het graf.
De gemeente Zandvoort voert dit onderhoud zelf uit
en wel tegen een jaarlijkse vergoeding,momenteel
bedragende f.36.- per jaar.Men kan verzoeken dit
onderhoud zelf te mogen uitvoeren.doch de eisen
die dan aan het eigen onderhoud worden gesteld
zijn hoog.Niet betaling van de jaarlijkse heffing
leidt na enkele aanmaningen tot de aankondiging
dat het grafmonument zal worden verwijderd door de
Gemeente Zandvoort,zulks geldt ook voor de overige
op het graf geplaatste voorwerpen.
Alleen het stenen paaltje met nummer blijft staan.
Een rondgang over het kerkhof maakt U duidelijk
hoe veelvuldig-en naar mijn gevoel ook hoe gretighet instrument van verwijdering van de grafstenen
gebruikt wordt.ook niet prompte betaling na onnnekomst van de huurtermijnen van 10, 20 of 30 jaren
heeft hetzelfde resultaat.Het door de Gemeente
Zandvoort zelf uitgevoerde onderhoud strekt zich
niet uit tot het periodiek schoonmaken van de
grafstenen,doch behelst slechts het verwijderen
van onkruid etc.
Op zich is dit niet verwonderlijk want het schoonmaken en opnieuw van letters voorzien van de grafstenen vereist een zekere deskundigheid waarvoor
doorgaans een steenhouwer ingeschakeld dient te
worden.
Het probleem is echter dat diegene die voor de
familie als rechthebbende op het graf te boek
staat wel jaarlijks de hem toegezonden aanslag tot
betaling van f.36.-- onderhoudskosten betaalt doch
wellicht in geen jaren het graf bezocht heeft en
derhalve niet zelf heeft kunnen constateren en ook
niet op een andere wijze ter ore is gekomen dat de
grafsteen aan een opknapbeurt toe is.
Het blijkt dat ook een nieuwsgierige redacteur van
de Klink met zijn publicatie betrokkenen kan alarmeren. --- Zowel de familie van wijlen dhr.J.van
den Bos als van dhr.L.N.Weber hebben onverwijld
het schoonmaken van de banken ter hand doen nemen
en naar ik zelf heb kunnen constateren geschiedt
(vervolg op pag. 1 2 )
9

Deze foto ,gemaakt in 1924, eerder op kleiner formaat afgedrukt in "Zandvoort in oude ansichten"
geeft een beeld van een gebied dat diverse malenvan uiterlijk veranderde.Eens was hier het spoor
wegstation.De Passage kwam door brand aan een
roemloos einde.Het Casino overleefde de sloop
door de bezetter maar moest in 1946 alsnog hetveld ruimen.waarvoor? Juist,in 1989 werd hier
het boulevard gedeelte van Grandorado gebouwd.Inhet verlengde van de Passage werd de van Lennep
e x Zandvoort (meeuwen) en ten noor
weg aangelegd met ten zuiden daarvan het m o o i ~ ~ ~ o r t c o m p lvan
den de z . g . kabelloods (op de plaats van de oud Saafabriek) alsmede het vijverpark met verlengde
Vondellaan.De dennen vielen voor de dennenschee der,de kabelloods voor de slopersbal.Wat kwam
was het nieuwe bungalowpark ~ r a n d o r a d o . ~ a bleef
t
wa8 de bebouwing aan de van Speijkstraat en de
zee .maar ook deze werd en wordt regelmatig bedrf igd door snode p lannenrnakers met pierp lannen en
eilanden met jachthavens voor de "happy few". i
i. i

d
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(vervolg van pag. 9 )

de uitvoering op een dusdanige wijze dat zij weer
voor 50 - 6 0 jaar meekunnen.
Tot zover de reactie welke ik namens het bestuur
van Onderling Hulpbetoon op
het redactionele
artikel in de Klink van jan,89 heb mogen geven.
In de Klink van juli 1989 meldt de redactie de
ontvangst van een brief van de heer L.N.weber uit
Arnhem - kleinzoon van wijlen dhr.L.N.Weber.
De redactie verwijst de brief ter kennisnamemisschien ter afronding - naar het bestuur van
Onderling Hulpbetoon.
In zijn brief schrijft dhr Weber o.a. het triest
te vinden dat de herdenkingsbanken niet behoorlijk
onderhouden worden,Hij acht als eerste Onderling
Hulpbetoon daarvoor verantwoordelijk en anders zou
hij zich kunnen voorstellen dat het Gemeentebestuur van Zandvoort het onderhoud van de banken
voor haar rekening zou kunnen nemen.Hij meent dat
de banken i.v.m. een mogelijk op korte termijn
"schudden" van het graf - of de graven - elders in
het dorp op een intiem pleintje bij het Gasthuisplein of nabij de smederij van Dorsman geplaatst
zouden kunnen worden.Dhr.Weber meende dat een dergelijke verplaatsing bekostigd zou kunnen worden
uit een gelijktijdig op te zetten actie tot het
oprichten van een waardig monument voor Onderling
Hulpbetoon ter gelegenheid van het in het najaar
van 1992 te vieren 100 jarig bestaan van Onderling
Hulpbetoon.Zulks zou kunnen dacht dhr Weber daar
hem uit het artikel in de Klink gebleken was dat
Onderling Hulpbetoon nog steeds bestond.
Tot zover de heer L.N.weber uit Arnhem.
Ik heb als voorzitter van O.H. weinig behoefte
uitvoerig op de brief van dhr.Weber in te gaan nu
deze kennelijk een onjuist uitgangspunt voor zijn
opvattingen heeft gekozen.De bewuste banken zijn
destijds inderdaad in opdracht en voor rekening
van Onderling Hulpbetoon vervaardigd en in overleg
met de familie bij het graf geplaatat,overgedragen
en geschonken aan de familietwelke deze schenking
hebben aanvaard.
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Het is naar ik meen niet gebruikelijk dat een
schenker - van welk voorwerp dan ook - een plicht
tot onderhoud van de schenking heeft.
De families van den Bos en Weber hebben zulks
kennelijk ook zo opgevat.Een verzoek tot participatie in het onderhoud of tot teruggave heeft
Onderling Hulpbetoon nimmer bereikt,terwijl de
af stand
tussen
beide
f ami lies en Onder1 ing
Hulpbetoon niet zo groot is want de secretarispenningmeester van O.H. dhr.S.van den Bos L.N.zn
is een kleinzoon aan vaderskant van wijlen de heer
J.van den Bos en aan moederskant van wijlen de
heer L.N.weber.
Het verplaatsen van de banken - na schudden van de
begraafplaats - lijkt ons vooralsnog gelukkig niet
aan de orde.Zeker na de grote uitbreiding van de
begraafplaats anno 1950 en de grote vlucht welke
de crematie na de zestiger jaren genomen heeft.
Overigens zullen in het centrum van ons dorp
weinig intieme rustige plekjes te vinden zijn waar
monumenten als de onderhavigen met rust gelaten
zouden worden.Er is in het centrum van ons dorp
meer behoefte aan openbare, dag en nacht toegankelijk zijnde toiletten en urinoirs dan aan hardstenen herinneringsbanken.
De heer Weber vestigde in zijn brief nog de aandacht op het feit dat O.H. op 24 september 1992
zijn 100 jarig bestaan zou kunnen vieren.
Ons bestuur had zulks ook reeds "ontdekt"!
Wij stellen ons voor dat alsdan inderdaad te
vieren en te herdenken en wel op een bij onze
huidige doelstelling
en activiteiten passende
wij ze.Wi j zul len daarbi j zeker de aandacht vest igen op onze voorgangers ,en dat zijn er velen,vaak
met een lange en goede staat van dienst.wij gaan
er daarbij van uit dat de financiering uit eigen
middelen dient te geschieden.
Ten slotte meen ik mijn relaas n.a.v. het artikel
in de Klink en mijn antwoord op de brief van de
heer Weber niet beter te kunnen illustreren en
onderbouwen dan door het integraal overnemen van
een verslag van de onthulling van de bank bij het

graf van wijlen de heer L.N.weber, in de Zandvoortsche Courant van Vrijdag 7 Augustus 1931.
ONTHULLING GEDENKTZKEN. Vrijdag 7 aug.had o p de
begraafplaats de onthulling plaats van de hardsteenen bank bi.j het graf van den heer L.N.weber.
De bank draagt de volgende inscriptie :
Uit erkenning voor zijn vele werken als beatuurslid der Werkliedenvereeniging ONDERLING HULPBETOON
te Zandvoort.
Geschonken door O.H. en Vrouwen Afdeling.
Bij de overdracht van deze bank aan de fmi l ie
Weber sprak de voorzitter van O.H. de heer P.v.d.
Mije,ongeveer de volgende woorden.
"Het is de besturen der vrouwen en mannenafd.van
O.H. een behoefte ,om hier,aan de laatste rustplaats van hun oud-penningmeester Weberauiting te
geven aan de gevoelens van achting en dankbaarheid
.die deze besturen tegenover Weber hebben.
Gedurende een lange reeks van jaren was Weber penningmeester van O.H.en hij deed de vele daaraan
verbonden werkzaamheden op voortreffelijke wijze.
Ik heb het voorrecht niet gehad met hem in het
bestuur te mogen samenwerken,doch al is Weber niet
meer, zijn geest leeft in O.H. voort.
De omvangrijke administratie ,die hij overdroeg,
spreekt van een zeldzame accuratesse en van een
liefde tot het werk onzer vereniging,die voor de
jongeren steeds een lichtend voorbeeld zal zijn.
Onderling Hulpbetoon is aan Weber veel verplicht
en zijn naam moet steeds met eer genoemd worden.
Waar het gesproken woord vervaagd en het geschreven woord verflauwd,is het zeker een goede gedachte om onze onze dankbaarheid te symboliseren in
het hardsteen van deze bank,opdat ook aan hen,die
na ons zullen komenevan Weber's werken voor O.H.
zal worden getuigd.
Famiiie Weber, gij kunt trotsch zijn op de nagedachtenis van uw voortreffelijke vader,van wien
met recht kan worden gezegd,dat hij groot was in
zijn eenvoud.
14

Wij dragen u deze bank op en verzoeken U haar als
bewijs van onze dankbaarheid te willen aanvaarden,
waarbij wij U onzerzijds de verzekering geven, dat
de naam en nagedachtenis van onzen oud-penningmeester onuitwischbaar bij O.H. zal blijven voort
leven
Nadat de heer H.weber namens de familie
had bedankt voor het treffend blijk van waardeering was de plechtigheid afgeloopen en keerden
alle aanwezigen, waaronder ook de eere-voorz.van
O.H. de heer Zwaan, huiswaarts.
Zandvoort.21 november 1989
K.C.van der Mije Pzn ,voorz.onderling Hulpbetoon.

In de Klink van januari 1989 stond afgebeeld de
Zandvoortse Harmoniekape1,in dit artikel werd ook
genoemd de muziekkapel Paul Kruger .Hier een foto
van deze kape1,indertijd afgedrukt op een briefkaart .Namen van de leden zijn er niet bij vermeld.
Wel licht dat lezers, die bekenden ontdekken zo
vriendelijk willen zijn dit aan de redactie te
melden zodat een stukje historie van Zandvoort
vollediger bewaard wordt.wij zijn benieuwd.

50 JAAR RCDE KRUIS TRANSPORT-COLONNE
IN ZANDVOORT
Op 5 oktober j . 1. was het precies vijftig jaar
geleden dat een elftal leden van de Zandvoortse
Reddinge Brigade op initiatief van wijlen dr.C.A.
van Fraassen - destijds ook medisch adviseur en
vice voorzitter van de Z.R.B.- deelnamen aan het
examen tot verkrijging van het zgn Eenheidsdiploma voor E.H.B.O.
Negen van de Zandvoortse deelnemers t.w. H.Baars,
A.Framk(Beekhuis) E.Keur Pzn, W.van Koningsbruggen, Jb.Kraaijenoord
Gzn, H.Kunkeler, A.Loos,
K.C.van der Mije Pzn en W.van der Mije Azn,slaagden. 2 deelnemers werden afgewezen.
De uitreiking van de diploma's vond plaats op 23
oktober 1939 in het Patronaatsgebouw door burgemeester Van Alphen.De burgemeester toonde zich in
zijn toespraak bijzonder ingenomen met de sarnenwerking welke op dit punt tussen beide organisaties,Ned.Rode Kruis Afd.Zandvoort en de Zandvoortse Reddings Brigade, tot stand was gebracht.
De geslaagden vormden de basis voor de eerste Rode
Kruis Transport Colonne te Zandvoort.
Dr. van Fraassen voorzag - achteraf zeer terechtdat het, met oog op de oorlogsdreiging noodzakelijk was dat de E.H.B.O.ers te Zandvoort een
landelijk en misschien wel zelfs internationaal
erkend onderscheidingsteken bij de uitoefening van
hun vrijwilligerswerk dienden te bezitten.
De geel-blauwe armband welke de E.H.B.O.ers van de
Zandv.Redd.Brigade bij hun activiteiten ( op hur,
reddingsposten,bij harddraverijen,auto-en motorraces etc.) plachten te dragen zouden wel eens niet
toereikend kunnen blijken te zijn.
De opleiding voor het eenheidsdiploma was gestart
op 1 mei 1939 in het Kostverloren Wandelpark en
stond onder leiding van de heer Th.van der Kort
lid van het Rode Kruis te Haarlem terwijl de
supervisie bij Dr.van Fraassen berustte.
KCM

.

GEZICHT OP DE DORPSKERN VAN ZANDVOORT
Bovenstaande foto is genomen tijdens de bouw van
de Melkhandel van de heer P.warmerdam aan de Hogeweg gezien vanaf Villa East Bourne,Hogeweg no 24.
Rechts op de foto school A. De school van Meester
Kees en in later jaren de MULO o.l.v. dhr.A.H.van
der Waals.Links daarachter Hotel Taubina - later
Pension Faber - en naast het PEN huisje de witte
woning van Siem Sijmpie.Links op de foto met de
kerktoren op de achtergrond: het huis van de familie Volhand en de oude bewaarschool.Daarvoor is
nog een peperbusachtige reclamezuil te ontwaren.
O p de voorgrond de voorbereidingen van de bouw van

de zaak van dhr Warmerdam en de bakkerij aanvankelijk in gebruik bij dhr.N.J.M.Konungs nadien door
de Bakkerij Balk,en waarin thans een dameskapsalon
is gevestigd.
KCM

compensatie van alle vernieuwingen in Zandvoort,de geschiedenis van de badplaats niet
verloren te laten gaan.
De heer Wagenaar als architect,kreeg de opdracht
om aan de hand van oude foto's en tekeningen de
nieuwe pomp te ontwerpen.De resultaten staan nu
op papier.Het is een replica geworden van de
dorpspomp die rond 1890 op het Kerkplein heeft
gestaan.Zandvoort bezat in die tijd,zoals oude
tekeningen en foto's ons laten zien acht pompen,
die verdeeld over het dorp,bij gebrek aan een
gemeentelijke waterleiding,de bewoners van het
nodige drink- en waswater moesten voorzien.De
techniek in de nieuwe pomp diende enigszins aangepast te worden.Naar het voorbeeld van de
dorps-pomp
in Katwijk
werd een mechaniek
ontworpen om de pomp zonder problemen op de
waterleiding aan te kunnen sluiten.
Nu de plannen gereed zijn,wordt het ontwerp binnenkort door de Rotaryclub aan het gemeentebestuur van Zandvoort aangeboden,zodat de gemeenteraad zich kan uitspreken over de locatie waar
de nieuwe pomp kan worden geplaatst.Bursemeester
van der Heijden staat zeer positief tegenover
het ini-tiatief,

WELKOM N I E V d E LEDEN

Het GENOOTSCHAP OUD ZANDVOORT telt thans ,inbegrepen de 19 onderstaanden ,632 1eden.Hiervan wonen
145 buiten Zandvoort en 16 zelfs buiten Europa
verspreid over de gehele wereld.
Hr.H.Duivenvoorden
Mw.J.Duivenvoorden
Mw.E.D.Haitsma-Mulier
Mw.N.Ho1steijn-Rombout
Hr.A.de Joode
Mw.A ..Joukes-Paap
Mw. Kreijger
Fam.T.Loos
Mw.C.Luttik
Hr.D.Luttik
Hr.H.Ophe ikens
Mw.A.Paap
Hr.G.A.Piers
Hr.D.Sebregts
Hr.J,L,Stienstra
Hr.S.Sijtsma
Mw.C.Veerman
Mw.Prins-Koning
Hr.J.Weber

zr.D.Bronderstr. 4 Z ' voort
A.J.v.d.Moolenstr36 Z' voort
Regentesseweg
2 Z ' voort
P.Leffertsstr
1 Z' voort
Stationstr.
2 Z ' voort
Koninginneweg
31 Z ' voort
Brugstraat
18 Z' voort
Keesomstraat
24 Z ' voort
H.Heijermanswegl/22 Z' voort
Celsiusstraat
142 Z' voort
Reinwardtstraat 7 Z' voort
burg.Nawijnlaan
1 Z' voort
Oosterparkstraat 48 Z' voort
dr.J.G.Mezgerstr 82 Z' voort
bgm.v.Fenemap1 10/2 Z ' voort
Brederodestraat 19 Z' voort
Voltastraat
28 Z ' voort
Schoolstraat 69 Bennebroek
Ereprijs
20
Roden

NIEUWS VAN
WEER E E N DORPSPOMP I N ZANDVOORT!!!

Van de heer Chr.J.Wagenaar (bestuurslid van het
Genootschap)vernamen wij dat in Zandvoort,dank
zij de bemoeienis van de Rotaryclub Zandvoort.op
korte termijn weer een dorpspomp geplaatst kan
worden.
Vorig jaar werd tijdens een surfevenement door
de Rotaryclub een loterij gehouden.De opbrengst
moest ten goede komen aan een medisch project in
Argen-tinië en een geschenk aan de gemeente
Zandvoort, dit laatste als tastbare herinnering
aan het verleden.Na beraad werd besloten tot het
schenken van
een nieuwe dorpspomp om ,ter
18
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De toneeluitvoeringen zullen dit seizoen plaats
vinden op de zaterdagavonden 3 en 10 maart
,beide avonden uiteraard met bal na en voor de
ouderen een
voorstelling op zondagmiddag 4
maart.opgevoerd worden
twee
korte stukken
genaamd :"Proefvaart van de redbootUen "Sunterklaesavond in ' t Oude Mannen-en Vrouwenhuis".Beide
stukken werden geschreven door wijlen
mevr.Jongsma-Schuiten.
De secretaris van "De Wurf" H.Gansner wenst
verder een ieder die "De Wurf" hoog houdt Veul
heil en zegen toe.hieraan voeg ik gaarne onze
beste wensen aan de leden van deze actieve
M.W.
vereniging toe .
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Mw. C. C. M. Kemp-v.d. Mije, Tolwg 29
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2041 LG Zandvoort, tel. (02507-15967)

Voorzitter:
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2041 BK Zandvoort, tel. (02507-18441)
Penningmester: J. Bluijs, Nic . Beetslaan 60
2041 NX Zandvoort, tel. (02507-14632)
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Mw. H. P. M. Hoogervorst-Schuiten
(02507-18177)
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Giro-nummer: 4206723 t .n.v. Genootschap "Oud Zandvoort"
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REDACTIE "DE KLINK"
Het b l a d "De Klink" i s e e n k w a r t a a l u i t g a v e van h e t
Genootschap "Oud Zandvoort" e n wordt u i t g e g e v e n onder
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d van h e t b e s t u u r van h e t Genootschap. Met h e t u i t g e v e n van h e t b l a d s t r e e f t h e t b e s t u u r
n a a r e e n g r o t e r e bekendheid van e n h e t kweken van belangs t e l l i n g v o o r d e g e s c h i e d e n i s van Zandvoort.
Voor h e t s a m e n s t e l l e n van h e t b l a d h e e f t h e t b e s t u u r e e n
r e d a c t i e c o m r n i s s i e gevormd, d i e b e s t a a t u i t : mevr. C.E.
Kraan-Meeth e n de h e r e n P. Brune, K. C. ven d e r Mije Pzn.,
H. Opheikens, J. Paap, H . V i s s e r e n M. Weber.

VRIENDELIJK VERZOEK
ADRESWIJZIGINGEN e n e v t . a n d e r e b e r i c h t e n zo s p o e d i g
m o g e l i j k aan e e n van d e a d r e s s e n door t e geven.

