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Er is eer? echte ZancJvoorier heengegaan. 

Op 22 januari 2000 overleed Korstiaan Cornelirr van der Mije Pm in de leeftijd 
van 39 jaar. Hij was Officier in de Orde van Oranje - Nassau en in zijn werkzame 
leven Gerech tsdeunvaarder bij de A m n d i  ssementsrechtbank te Haarlem. Naast 
zijn beroep van Gerechtsdeurwaarder bekleedde hij tal van functies in het 
openbare- en verenigingsleven. 

Kors was een Bestuurder ten voeten uit, maar bovenal was hij als telg van een 
oud Zandvoorts geslacht verbonden en verknocht aan Zandvoort. 
Vanuit deze verbondenheid en respect voor wat vorige generaties tot stand 
brachten, kwam hij op voor hetgeen, volgens zijn weloverwogen overtuiging, 
juist was. Hierbij was het hem om het even wie zijn eventuele tegenstrevers 
waren, hij siond voor zijn mening en kwam daar recht voor uit. 

Op diverse terreinen heb Îk het genoegen gehad Kors te leren kennen. 
Als jongen al bij de Z.R.B. waar hij toentertijd instructie gaf; bij 
Zandvoortmeeuwen waar hij als voorzitter op kordate wijze een crisis tot 
oplossing bracht; als Gemeenteraadslid en bij Onderling Hulpbetoon - met hem 
en Siem van den Bos te mogen meewerken aan het gedenkboek t.g.v. het 100 
jarig bestaan is voor mij een onvergetelijk gebeuren. Als mede-redacteur van 
"DE KLINK" was zijn kennis van Zandvoort onovertroffen. 
Niet onvermeld mag blijven zijn Ere-Voorzitterschap van de Zandvoortse 
Aardappeltelers Vereniging, een vereniging waar zijn hart naar uitging! 
Een echte Zandvoorter ging heen ... de 17uinnering arrn hem zal voortleven! 

Maarten Weber 
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in de vorige aflevering op blz 7 bij het artikel 'Schoenhandel C. de Vries schreef 
ik in de laatste alinea dat de schrijver Cor(ne1is) de Vries als tekenaar verbonden 
was geweest aan het illegale blad "De Kleine PATRIOT". 
Ik had beter moeten weten, zoals ik zelf schreef in januari 1995, 15e jrg. nummer 
1 blz 15, werd het blad door C. de Vries gestenciId en werden de tekeningen 
gemaakt door Jac. van den Bes. 

MW 

UITNODIGING, 

voor de A L G E E N E  VERGADERING die gehouden zal worden op 
vrijdag 12 mei 2000 in strandpaviljoen no 8 "TREFPUNT". 

Aanvang 20.30 uur. 

AGENDA: 

Opening. 
Ingekomen stukken. 
Verslag Algemene Vergadering van 7 mei 1999." 
Jaarverslag van de secretaris." 
Jaarvers1 ag van de penningmees ter. * 
Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 
Behandeling begroting." 
Bestuursverkiezing (zie toelichting). 
Algemene berichtgeving. 
Rondvraag. 
Sluiting. 

* stukken ter vergadering verkrijgbaar. 

Toelichting bij agendapunt 8. 
Volgens rooster zijn aftredende: 
dhr. M.A.J.M. Crabbendam (penningmeester): 
dhr. J. Paap (vice-secretaris); 
dhr. Ir. C.J. Wagenaar (vice-voorzitter). 
Zij stellen zich allen herkiesbaar. 

Tegenkandidaten dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Algemene 
Vergadering schriftelijk aangemeld te zijn bij het secretariaat van het 
Genootschap: WiIlem Kloosctsaat 9 2041 BK Zandvoort. 

Na afloop van de vergadering zal een dia-presentatie plaatsvinden. 



Toen en nu. 

ZhPiriVOOIZT; BRD. Gc7ici:i G:  perwon!; s t z t i o t i  bed.  Spoorwegeti 

' b ,  

Het Ieek mij aardig om i n  navolging van het boekje 'ZANDVOORT WAT BEN 
JE VERANDERD' - uitgegeven in 1987 t.g.v. het 10 jarig bestaan van het 
Cultureel Centrum en samengesteld door Klaas Jacob Koper en Emmy van 
Vrijberghe de Coningh - ook in "DE KLrNK" regelmatig in beeld te brengen wat 
zoal veranderd is in Zandvoort. 
De vraag of iets bewaard moet blijven of toch maar gesloopt, om Zandvoort aan 
toekomstbeelden te laten voldoen, zal altijd controversiële meningen oproepen. 
den ding staat echter vast: Zandvoort zal blijven veranderen! 
Ik begin deze serie artikelen met het stadon en omgeving. en merk daarbij op dat 
hoewe1 station en omgeving ingrijpend veranderd zijn, in ieder geva1 van hieruit 
nog steeds een, zi j  het verminderde, verbinding is inet het achterland. 
Bovenaan op de linker pagina een foto uit begin dertiger j,mn, daaronder een 
foto genomen op 1 9 augustus I 956 en hieronder de situatie zoals die was op 1 8 
juni 1999. Er zijn heel wat verschillen op te merken, al was hel alleen al dat op 
de eersre foto het spoor nog niet geëlektrificeerd was. 

Hany Opheikens 



In de jaren 1917 en 191 8 was mijn vader, F. Zwerver (geb.1897,over1.1994) 
zeemilicien-kustwachter op de kustwachtpost nr.2 1 van de KaninkIijke Marine te 
Zandvoort. Deze lag i n  de zeereep, ongeveer 100 meter ten zuiden van paal 67, 
en bestond uit een barak en een uitkijkpost. 
De werkzaamheden van deze dienstplichtigen bestonden o.a. uil het noteren van 
de scheepsbewegingen langs de kust en het patrouilleren langs het strand. Van 
hun ankers losgeslagen zeemijnen werden naar het strand gebracht om aldaar 
gedemonteerd te worden. Als dat niet lukte werden de mijnen tot ontploffing 
gebracht, waarbij een deel van het strand werd afgezet.Indien nodig werden de 
inwoners van het dorp door de omroeper gewaarschuwd. 

Bij zijn nagelaten papieren irof ik het volgende verhaal aan: 

ANDERE ZEEMIJNEN. 

't Was, meen ik, ongeveer October 1917, dat ik tijdens de hondenwacht op de 
uit.ikpost te Zandvoort waarnam dat er grote pakken Iagen te rijden tegen de 
tweede bank. Ik waarschuwde onze postcommandant, een oudere bootsman, die 
antwoordde:"ik kom straks wel even kijken" om vervolgens weer in zijn kooi te 
duiken. 
Weer boven gekomen zag ik dat es nog al wat mensen liepen te jutten. 
Ik zag ze zelfs met karretjes en oude kinderwagens rijden. 
's Morgens, bij goed zicht, werd pas duidelijk wat de oorzaak van deze 
nachtdi-jke belangstelling was: het strand was van Noord tor Zuid bezaaid met 
kisten Deense boter. 
Onmiddellijk kwamen onze mijnexperts in actie; zij Iegden twee lege mijnen 
ongeveer l km. uit elkaar op het strand met daarbij de gebruikelijke 
gevarenvlaggen, hetgeen inhield dat uitsluitend de Koninklijke Marine zich in dit 
gevaarlijke gebied mocht ophouden. 
Het resultaat van een en ander was, dat binnen enkele uren 10 kisten boter in ons 
onderkomen achter de reep opgeslagen konden worden. 
Am deze operatie werden de lege mijnhulzen weer geborgen. Nii kwam onze 
handelssectie in actie en deze knapen kregen het voor elkaar dat onze kelder 
binnen twee dagen leg was en dat banketbakkerijen in Haarlem en omgeving 
voorzien werden met boter, welke alleen aan de buitenkant wat zoutig was. 
De opbrengst werd eerlijk verdeeld onder de bemanning van de kustwachtpost en  
café Diemer op het Kerkplein heeft er zeker van mee geprofiteerd. 

De Zeebadepi t~ Zandvoort. 
wtjze: Mein herr Malzlende 

&f z(j7 Zeebad, dat den geest, 
DOOP op 't lijf te werken, 

Van droefgeestigheicl geneest. 
Zwakken kan versterken, 

En van menig Ziekte en kwaal 
O ~ S  bevrijd ren eenenraaal. 

Die wil ztjn Renezea, J 
Moet te Znndvoort wezen] tweemaal: 

Dir zoo onaanzienljjk oord 
Zien wij haast herschapen 

in een vlek, dat elk b e k o m  
Waar men vretagd kan rapen. 

h n g s  een'fruaije eew effe baan 
Zal men ras naar 't Zeebad gaan. 

Die wil zijn genezen, 
Moer te 7~ndi)oorr wezen} tweemaal; 

Menig kwijnend sukk~laap; 
Door bedorven sappen, 

Wil IziJ worden kans en klaar; 
Moet in 't had slechts srnppea. 

Ook de badkar staat er ree 
En men rijdt er mede in Zee; 

Die wil zijn genezen; 
Moet te Zandvoorf wezen] tweemaal: 

Ja de zeelucht is gezond 
Aan het strand cler Britten 

Ziet men zelfs. bij nvondsrond, 
kfei<je~ wanden, zitten 

Die daar komen uit de Stad, 
Om de lucht en om het hucl. 

Die wil zijn genezen I 
Moet te Zandvoort wezen)tweemaal; 

J.E Zwerver bij mij zelf,20 juny 1826 Hoogeveen 
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REACTIES. Uitdaging! 

Hierbij een reaclie op het artikel 'Billetikkersleen' van mevroiiw Fahrenfort, 
geplaatst in de Klink van januari 2000, m.i. heeft de schrijfster wel een paar 
dingen door elkaar gehaald maar ik waardeer het dat zij toch een stukje 
Zandvoortse historie hiermee weer onder de aandacht heeft gebracht. 

Als rasechte Zandvoorter ben ik voor een groot gedeelte op de hoogte hoe ién en 
ander in elkaar zat. Dit komt ook medc dor mijn grootouders en ouders die mij 
dit hebben verteld en hebben laten zien. Zelfs de kunst van het wanten haken met 
een theelepeltje, zoals bedoeld In het geplaatste artikel, werd mij geleerd. Mijn 
vader K. Paap had nog enkele foto's van wat wij toen noemden Biletikkersleen, 
daar in de oorlogsjaren ons huis met alles erop en erin door de bezetter is 
verwoest, zijn deze foto's niet meer beschikbaar. 
Wie was k e n ?  
Leen was een oude schaapherder die door een ernstig ongevaI beide benen miste, 
net boven de knie, en zich vanuit Drenthe in Zandvoort vestigde. Omdat zijn 
kleding door zijn handicap te lang was en ook zijn jas, knipte hij deze mei grof 
geweld op maat. Het was niet om aan te zien. vandaar de bijnaam 
BilIetikkersleen. Hij reed in een invalidenwagentje en kon zich daarmee 
bijzonder goed behelpen. Hij had twee stukken land, in Duintjes- veld één voor 
de groente en één op de plaats waar later de anti-slipschool aan de 
J.P. Thijssewep gelegen was en waar nu het grote parkeerterrein i s  gelegen van 
het Grandorado-park. hierop verbouwde hij zijn aardappelen. Ik heb 
verschillende malen gezien hoe hij, met zijn handicap, zijn oogst rooide. 
Wanneer hij geen werkzaamheden aan zijn land verrichtte zat hij handschoenen 
of wanten te haken. Men zegt wel breien. maar het was haken en dat deed hij met 
ékn theelepeltje. Mijn grootvader J. Paap heeft dit van hem geleerd en deze heeft 
het weer geleerd aan zijn zoon (mijn vader) en ik heb het weer van mijn vader 
geteerd. Er zijn in Zandvoort nog twee personen die deze kunst nog onder de 
knie hebben en dat zijn de heer K. Koper, die het ook van mijn vader heeft 
geleerd, en ondergetekende. Er liepen toen wel enkele schapen in duin en ook 
nog wel op de oude sportvelden aan de van knnepweg, maar wij kunnen niet 
praten over schaapherders. 

Ik hoop met dit artiket enig licht te hebben geworpen op een oude Zandvoortse 
traditie. 

Dat was beslist het eerste optreden door een aantal oud leden van de Accordeon 
vereniging Zandvoort op de Genootschapcavond van l I feb. jl. 
Groet was onze verbazing toen wij half december een iiitnodjging kregen om bij 
eIkaar te komen i.v.m. het in bezit krijgen van het vaandel van onze reeds lang 
opgeheven vereniging door het Genootschap Oud Zandvoort. 
25 jaar niets meer gehoord over de accordeonvereniging en dan ineens dit! 

Uiterst nieuwsgierig wie hierop zou reageren ging ik naar deze avond. 
Buiten een aantal leden waarvan ik niet wist dai zij ooit op de vereniging gezeten 
hadden, was er van het clubje dat tot het overlijden van onze dirigent dhr. Davids 
actief was geweest, bijna iedereen gekomen! De meesten weliswaar uit de directe 
omgeving, maar ook iemand uit Almere. 
Na de ontvangst en enige uitleg van dhr. Cense deed deze al snel het verzoek om 
de overdracht van het vaandel vergezeld te laten gaan door een optreden. 
Omdat wjj de laatst spelende leden waren zouden wij het gaan proberen. 
Ik kan u verzekeren dat als je bijna 25 jaar geen instrument meer hebt aangeraakt, 
zelfs geen accordeon meer bezit, dat het dan bloed, zweet en tranen (bij wijze van 
spreken) kost om er weer iets muzikaals uit te krijgen. 
Door tijdgebrek gedwongen besloten wij om te trachten wai oud repertoire 
(tenminste wat we nog hadden) in oefening te nemen. zelfs als dit inhield dat 
onze muzikaal leidster Greet Vastenhouw er gewoon een extra partij bij moest 

l 
schrijven. 
Met ongelooflijk veel plezier werd er geoefend in de door het Genootschap 
beschikbaar gestelde ruimte. Hoewel wij zeer positief waren over onze 
vorderingen. sloeg toch wei de schrik een beetje om ons hart toen op vrijdag 1 I 
februari voor een uiterst volIe zaal ons eerste optreden een feit werd. 
Gezien de vele enthousiaste reacties kunnen we concluderen dat hct ondanks de 
zenuwen een succes was! Met als gevolg dat we proberen regelmatig bij elkaar 
te komen om met heel veel plezier te oefenen, hiertoe heeft het bestuur van het 
Genootschap geheel belangeloos de oefenruimte ter beschikking gesteld. 
Heel waarschijnlijk betekent dit dat u op de hoogte gaat blijven van onze 
vorderingen. 

Ik dank namens ons allen het bestuur van het Genootschap voor deze 
onverwachte, maar zeer geslaagde reiinie! 

N.paap, Nic. Beetslaan Zandvoort Namens de "oud leden" Els Dijkstra 



Zandvoorts Museum 

De renovatie van het 'Zandvoorts Museum' nadert zijn voltooiing, daarna zal zo 
spoedig mogelijk met de herinrichting begonnen worden. 
Deze herinrichting is een heel kanvei, maar met deskundige hulp van een paar 
professionals en vrijwilligers zal dit binnen een paar maanden geklaard moeten 
worden. 
Zeker aIs het museum weer voor het publiek geopend is, maar ook nu al, kan de 
hulp gebruikt worden van nog meer vrijwilligers. Hierbij wordt gedacht aan 
mensen die geïnteresseerd zijn in dit (ons) museum en bereid zijn zich op 
allerlei gebieden te willen inzetten. 
Er is vooral behoefte aan mensen die o.a. receptie-werk willen doen, maar heeft 
u andere vaardigheden, ook dan bent u van harte weIkom! 
Belangstellenden kunnen zich melden bij de leiding van het museum de heer 
A.J. Krol telefoon (023) 5740280. 
Denk niet Vat kan ik niet' maar meldt u aan! 

"Oud Zandvoort vanuit de lucht" 

Onder deze titel zal ongeveer medio september, onder auspicien van Brunat 
Balkenende en het Genootschap Oud Zandvoort, door Slingenberg 
Boekproducties Hoogeveen een boekwerk onder bovenstaande dtel verschijnen. 

Qnder voorbehoud dat de definitieve uitvoering enigszins kan afwijken, volgt 
hier de voorlopige opzet zodat u zich vast een beeld kunt vormen. 
De omvang is 48 pagina's; formaat 42cm x 29,7crn (A3}(foto1s Iiggend); het 
aantal foto's bedraagt 22, beslaande de jaren ca 1920 - 1970 (eigendom KLM 
Aerocarto) uitgevoerd in zwartlwjt. 
Het boek zal verder een kleine inleiding bevatten en daarnaast zal er ongeveer 
4 à 5 regels tekst bij iedere foto afgedrukt worden. 
Reeds eerder verschenen reeds van een vijftigtal plaatsen een dergeIijke uitgave 
(Alkmaar Urn Zwolle, om alfabetisch de eerste en laatste te noemen) 
Wij zien met belangstelling de uitgave tegemoet. 

MW 

Zandvoorter - Visschers-lied. 
wijs: Een brave Jager vreest geen koû 

h5,ha! 

I 
I Kom, Zandvoorts Zeelut, Visschers-vol k, 

Zingt me&! 
h 

Zoo dat het klinkt langs duin en kolk, 
en Zeê 

Al hebben wij geen breed bestaan, 
Nou Istcht ons hoop op beter aan. 

hoezee! (3lmaal) 

Ir 
Al is ons Dorp noch zijn bedrijf 

geacht, 
't Wierd toch al voor een eeuw of vijf 

gedacht. 
Ja, Haemsteê heeft hier kloek en braaf, 
Het Haerlernsch Volk meér tot zijn Graef 

gebrach t.(3/maal} 

n1 
Ook deed ons Haerlem búrgerij 

veel nut; 
Die was ons vaek, bij noodgelij 

ten stut. 
En schoon ons menig Stormvlaeg schond 

I 

Tot nog bleef Zandvoorts oude grond 
beschut.(3ImaaI) 

TV 
Wij vangen en wij droogen nog 

den Visch 
En plegen nimmer vals bedrog 

dat's wis 
Yraeg 't onzen burgemeester maer ... 
Jan Koning weet het op een hair; 

hoe 't is.(3lmaal) 

1 
) bis 
1; 

l 
1 bis. 
1 



v 
Ons manvolk, dat de stormen tart, 

is klaer; 
Het vrouwvolk haelt het kostje hard' 

dat's waar; 
En 't steêvolk' dat ons draven ziet" 
Betaelt al 't zweet en Zwoegen niet 

Dat's naer.(3/maal) 
v1 
Soms deed een' rijke kiel op strand 

hier goed; 
Een Kazilot, gespoeId aan land 

kwam zoet; 
Maer 't was een witte raaf gewis ... 
Doch wat er nou besloten is ... 

geeft rnoed.3lmaal 

v11 
Nou legt men ons een straetweg aan 

hier heen; 
En ginter zal ien badhuis staen 

van steen 
Daer ieder in genezen kan; 
Daer spoelt aan Jan en alIernan 

Zijn leên.(3/maal) 

VIII 
Dan stroomt hier oud en jong vol vreugd 

naertoe; 
En 't gantsche dorp is mêe verheugd 

te m6e. 
En wordt die weg dan mooi beplant 
wat heil heeft dan ons Visscher strand 

te gae!(3/maaI) 

1 
} bis 
l 

IX 
A1 wie dit plan ter harte nam, 

Elk' Heer 
Van Haerlem of van Amsterdam, 

Zij eer! 
Zoo mag onze Ambachtsheer misschien 

I 1 
Hier eens een Scheveningen zien J bis 

I Jak meer! (_?/maal} 1 

X 
't kost zeker wel een hiele som 

aan geld, 
I 

Maer die wordt mettertijd wierom 
geteld; 

En 't is een bron, waar (zoo ik peins), 1 
De geldbeurs van de Kasteleins ]bis 

I door zwelt.(3/maal) } 

X1 
Vol moed dan, wakkre Viscchermaets, 

juicht mee! 
Beploegen wij, als kameraeds, 

de Zee! 
I 

Voor ons zal wkl naar allen Schijn 
Hard werken steeds de boodschap zijn. 

Maar hoop 
geeft lust; 
Hoezee ! 

I 1826 6/20 
bij Hoogeveen 

Die met een Niets & @ 

Bovenstaand vers is afkomstig uit  het Verzenboek van Democriet nr. 30 (1 X25 
- 1826) en werd met meerderen (betrekking hebbend op Zandvoort) ter 
beschikking gesteld door d e  heer R.C. Sliggers, conservator van het 
Teylersmuseum, Spaarne 16 te Haarlem, zulks naar aanleiding van zijn 
causerie op de Genootschapsavond van 1 1  februari jl. (zie ook pag.&) MW 



"t- 

Sommige herinneringen aan het verleden komen op als de vIoed en ebben weer 
weg in de dagelijkse gang der zaken. Een dertigtal jaren geleden kreeg Ik enkele 
foto's die ik lang voor mij zelf gekoesterd heb. i k  hoop dat ieder met mij op deze 
pagina's daar nu van zal mede genieten. 
Zij geven een beeld van de oude Noordbuurt in de dertiger jaren en sluiten goed 
aan bij de 'Nieuwjaarsdag-route' door Dirk Keur beschreven op de blz. 6 t/m 9 in 
D E  KLINK'no 2 van april 1989. 

Als men vanaf de oude watertoren de Noordbuurt overziet, dan is op de 
voorgrond de Noorderstraat, waar mijn geboortehuis stond, te zien en daaraan 
evenwijdig de Spoorstraat, daarbij de krtiising met de Kruisstraat met het 
winkelhuis van Van der Poorten en wat verder de schoorsteen van wasserij 
Weenink. Op de volgende pagina's pakken wij de draad weer op beginnende 
hij de winkel van Van der Poorten op de hoek van de Kruisstraiit en de 
Spoorstraat:. 
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De winkel mer woonhuis aan de Spoorstraat 22 en 24 was in die tijd al modern 
in de oude wijk. hier dreef Kosmnn van der Poorten samen met zidn vrouw 
Griet van der Poorten-Vaz Dias een winkel in huislioudelijke artikelen, 
wasmiddelen, olie, vetten en snoepgoed. 
Het gezin had 5 kinderen wilatvan Hannah voos mij de bekendste was, wij 
waren bijna even oud en zij zou nu 66 jaar geweest zijn. 
Het joodse gezin Van der Poorten - met uitzondering van de oudste dochter 
Elisabeth Rozette die na haar hiiwelijk in 1939 op 28 maart 1940 naar Den 
Haag verhuisd was - is begin september 1942 doos de nazi's vergast. 
(zie ook "DE KLINK" l l e jrg. rio 3. blz 18 en 19; l l e jrg. no 2 hlz 1 S en leest 
u dan ook nog even het ontroerende stuk van Apolonia op blz 3 van jrg. 14 nr 
4 alsmede de bladzijde uit het poëziealbum op pagina 4) 
De Kruisstraat had aan de Noordzijde een keermuur met twee ingemetselde 
trappen om op het plateau te komen. Voor kinderen was het gevaarlijk omdat 
een hekwerk ontbrak. 
Aan de andere kant van de straat waren huisjes bewoond door Ewit Schaap (de 
laars), Jan Zweminer (poetje), Jacob Kerkinan (oepie) en Arie Kerkman 
(botje). met aangetrouwden was dit allemaal familie van elkaar. 
Als bijzonderheid valt te vermelden dat Arie Kerkrnan (botje) getrouwd was 
met Marijtje Molenaar, de dochter van Jacob Molenaar (de puur). 
In later jaren had hij een huishoudster van joodse afkomst. De kinderen 
noemden haar opoe Emma, maar haar werkelijke voornaam was Esther. 

Op de voIgende pagina staat de Spoorstraat gezien i n  noordelijke richting met 
op de achtergrond het winkeltje van de familie Kemp (Poppe Moeke) aan het 
Jan Snijerptein. 
De woningen aan de Noorderstraat werden langzamerhand opgeknapt 
(gerenoveerd zou men nu zeggen} men maakte bijvoorbeeld een voordeur aan 
de Spoorctraat en woonde dan i n  twee straten tegel ij k. 
Het agentschap van 'de Telegraaf was gevestigd bij Kors van der Mije (Kors 
van August van Steek) zijn beroep was loodgieter. hier staat hij voor zijn huis 
samen met zijn schoonouders uit Amsterdam. 
Op het bord boven de deur staat: "Agentschap De Telegraaf Het 
Maandagochtendblad Losse nummers hier verkrijgbaar" tevens werd de muur 
gebruikt om een 'uitvoering' aan te kondigen. 
Een unieke serie foto's van het vooroorlogse Zandvoort die bij menigeen 
gemengde herinneringen zullen oproepen. 

J. Kerkrnan 



TONEELVERENIGING "OP HOOP VAN ZEGEN" 

(de foto is genomen ca. 1947 van welke datum ook de namen dateren!) 
Foto beschikbaar gesteld doos mevrouw S. Vos-Bos. 

Bovenste rij (van 1 naar r): 
Wirn van der Moolen J Joop Bisenberger I Jans van Duijn-Schilpzand / 
Piet Herfst I Jo Bisenberger-Kromhout / Jan Bos / Ans van Turenhout / 
Alie Paap-Paap / Wiltern Kemper. 

Middelste rij (van I naar r): 
Jan Spierieus / Riek Spierieus-Kromhout / Leen Paap / Ab Bos / Jan Lubbers 
(regisseur) / Wim Gebe I Arie Herfst / Annie Gebe / Arie Paap / 
Riek Bos-van Koningsbrugpen / Disk van Duijn J Sam Horeman. 

Onderste rij (van 1 naar s): 
Lena Horeinan-van der Moolen / Zus Paap-Bol I Riet van Turenhout / Corrie 
Bos-Harder - mevr. Alie Lubbers / mevr. Steggerda / Lies Herfst I Piet 
S reggerda. 



de Christelijke School aan de Brederodestraat. 

De nummering is als volgt: 
Linker rij van Iinks naar rechts en van voor naar achter: 
1 e n 2 1 3  e n 4 1 5 e n 6 1 7 e n 8 .  
tweede rij van links naar rechts en van voor naar achter: 
9 en 10 I11 en 12 1 f 3  en 141 15 en 16 117 en 18. de onderwijzer 
derde rij van links naar rechts en van voor naar achter: 
19en 201 21 en 22123 en 24 J25 en 26/27 en 78 129en  30. 
vierde rij van voor naar achter:3 1 J 32 / 33 1 34. 
Foto van Arend Ros, de namen voorzover bekend zijn: 
2 = Lena Mustesd - 6 = Hannie van Sluisdam - 8 = Henny Wiegand - 
9 = Arend Ros - 10 = Leen Molenaar(Bonnie) - 12 = Henk de Waard - 
I7 = Jaques Bonset - 20 = Nol Wiegand - 2 1 = Alie de Ronde - 
23 = Thijs Wardenier - 25 = Henk Vreeman - 29 = Huyg Molenaar (bonnie. met 
hand onder het hoofd) - 30 = Leen Driehuizen - 
3 1 = ? Driehuixen - 33 = Jopie Dam - 34 = Henk Bos. 
De onderwijzer is dhr Kievit. Hoofd van de school was de hees Wesselius. 

De Genootschapsavond. 
Het was vrijdagavond 11 febniari jl. bomvol in gebouw 'De Krocht' waar het 
Genootschap zijn traditionele avond hield. 
Uiteraard zorgde de continue draaiende dia-vertoning voor een gezellig begin, 
Ton Drommel slaagt er steeds weer in een goede collectie te vertonen. 
Na de opening was het woord aan de heer Sliggers, conservator van het Teylers 
Museum. die er in slaagde het publiek vanaf het begin tot aan het einde van zijn 
caiisesie te boeien. Een welverdiend applaus was zijn deel. 
Na de pauze - waarin twee door mevrouw Dalman vervaardigde klederdracht 
poppen werden verloot - een amateurfilm over Zandvoort uit de jaren 7 0  en '60 
van de familie Niessen. Deze film was d.m.v. moderne computertechniek voor 
vertoning geschikt gemaakt. 
Hierna volgde een muzikaal 'hoogteprint'. Els Dijksim-Paap, Fits Franken, 
Greet Vastenhouw-Paap, Yvonne Sebregts-van Koningsbruggen, Erica 
Voorderhaak, Alie de Vries en Milly Zantvoort-Eeltink toonden dat zij het 
accordeonspel na 25 jaar nog niet verleerd waren. 
Met het spontaan zingen van het "Zandvoorts volksIiedU kwam een eind aan 
deze voortreffelijke avond. 

MW 



1936, Klas 3 van school B voor de K.L.M. LIJSTn" 
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eerste rij, zittend: Piet Koper / ? / Leen Terol J Henny van Ekeren I !er& rij, *srnnnd: Antje Sietzema / Gerrit Koper I ? J Rietje Groen I 
Wim Braam I Jaap Zwemmer I Joop Wolf / Evert Koper l Louis van der Mije I opie Dietz / Nel Sietzerna l Miep ten Broeke I Louise Hartman J Gerda Schrader. vierde 
Ar ie  Loos. --- tweede rij, o p  de knieen: Jan Flipse / Corry Paap / Alie Terol I Ucl7rersre rij), ,~faande:? Pellerin /mevrouw van der Mije I Piet Kerkman / mevrouw 
Tonny Drommel J KIazien Paap / Marietje Koper I Joop van Soolingen / Wim itemenburg / mevrouw Van Ekeren. 
Pellerin J Gerard Koper I Jaap Zwemmer. allen van 1 naar r) Foto van Mevr.C. Duker-Sietzema. 



HARTJE ZANDVOORT! 
En: '"ie kent deze drie vrouwen l" 
Mevrouw Doke v.d. Graaf- Versfeege 
vroeg of er beIangstelling was voor een 
foto met drie vrouwen voor een 
badkoets. zij was vooral nieuwsgierig of 
door pIaatsing in "DE KLINK" de . 
namen te achterhalen zouden zijn. 
Tijdens ons gesprek bleek zij nag een . - 

serie familiefoto's te hebben waarop een 
al Iang verloren gegaan stukje Zandvoort 
stond en nog wel gelegen in harcje dorp 
langs de oude trambaan achter de Grote 
Krocht. 
Op die plaats stond het woonhuis van 
Jan Vercteege, een witgepleisterde 

' , 
woning gelegen aan de Tramweg en het 
zwarte sintelpad achter de huizen aan de 
Grote Krocht. 

Vanili~ het Iiuis vi-i*f iiitzichr op liet trarn- 
emplacement. Op de  foto hiernaast 
Marth Versteege met een pleegbroertje. 
Op de achtergrond School B, nu het 
Gemeenschapshuis. 
Op de volgende pagina;Kees Versteege, 
Jan Versteege met tweede echtgenote en 
Dox Versieege, op de achtergrond de 
huizen aan de Tramweg nu de Louis 
Davidsstraat. Op de foto daaronder Joke, 
Kees en Dox op het terrein gelegen langs 
de trambaan en zich uitstrekkende tot aan 
het hek van school D. 
Hierop werd voor de ooi-leg de kermis 
gehouden.links een keet van de N214 en 
rechts boven de huizen aan de 
Prinsessewep. Op het achterste deef, 
waar het paard graast is menig 
voetbaIdue1 uitgevochten door de 
buurtjeugd. 



De foto boven:Jan Versteege en echtgenote met pleegkind Jan Willem. 
De handelsgeest zat er bij de familie wel in, hoewel de concurrentie op dit gebied 
(rijwielstallen) groot was viel er door het grote aantal fietsers dal naar Zandvr~ort 
kwam toch nop wel wat te verdienen maar je moest er wel wat voor doen. Op het 
bovenste foto'tje van links naar rechts Nol Versteege, Kees Versteege en Dox 
Verszeege en vermoedelijk een pleegkind. De vrouw erachter niet bekend. 

De foto hiernaast geeft een mooi tijdsbeeId weer. Op de Grote Krocht probeert 
men fietsers te bewegen rechts af te slaan om aldaar hun vehikel te stallen. Het 
echtpaar is kennelijk in de fuik gelopen en Ton Versteege is behulpzaam om de 
fiets naar de staIling te brengen. Zie ook de stoel ter linkerzijde, kennelijk voor 
de stille momenten. 
Op de achtergrond de sinds Iang verdwenen panden en een verdwenen bank, de 
Twentse Bank, de foto is vermoedelijk uit de laai twintigerhegin dertiger jaren. 
Veel mag er veranderd zijn om nooit meer terug te komen maar er is in ieder 
geval hoop dat es weer bomen zuIIen groeien op de Grote Krocht, geplant zijn 
ze in ieder geval. 



GENOOTSCHAP "OUD ZANDVOORT". 

Voorzitter. ing. G. A. Cense 
Kostverlorenstr 115 2042 PL ZANDVOORT (023) 57 l 57 15 

Vice-voorzitter. Tr. C, J.  Wagenaar 
Kostverlorenstr 23 2042 PA Z,4NûVOORT (023 j S7 1 39 99 

Secretaris. A. Koper 
W Kloosstr 9 204 1 BK ZANDVOORT (023) S7 1 84 41 

Vice-secretaris. J. Paap 
Celsiusstr 33 204 l TB ZANDVOORT (023 j S7 1 59 67 

Penningmeester. M. A. J.  M. Crabbendm 
M Euwestr 33 2042 RA ZANDVOORT (023} 57 1 25 14 

Leden. Mevr. A. Joustra-Brokmeier 
Wilhelminaweg 24 2042 ND ZANDVOORT (023) 57 1 5 1 55 
Mevr. J. M. J. Molenaar 
Westerparkstr 27 2M2 AV ZANWOORT (023) 57 1 85 19 
P. L. A. Bluijs 
Brederodcstr 28 2042 BE ZANDVOORT (023) S7 1 82 92 
J. Kerkrnan 
burg. Beeckmanstr 24 204 1 PN ZANDVOORT (023) 57 1 50 13 

Ereleden. P. Brune en ir. C. J. Wagcnaar 

Erepenning P. v.d. Mi je KCzn (0 1-08- 1 89 1 - 27-02- 1973) 

Bankrelatie. ABN - AMRO te Zandvoort. rek. nr. 565738305, 

Giro-rekening. 4206723 t.n.v. Genootschap "OUD ZANDVOORT" 

Contributie. Minimaal f N.-- (excl. verzendkosten) per jaar. 

"DE KLINK". 
Het blad "DE KLINK is een kwartaaluitgave van het Genootschap "OUD ZANDVOORT en 
wordt uitgepeven onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het genootschap. Met het 
uitgeven van het blad streeft het bestuur naar een grotere bekendheid van en het kweken van 
belangstelling voor de geschiedenis van Zandvoort. 
Voor het samenstellen van het blad heeft het bestuur een redactiecommissie benoemd die bestaat 
uit de heren: Th. B. M. Hilkrs,  J-i. Opheikens en M. Weber 

Vriendelijk verzoek. Adreswijzigingen en aanmelding nieuwe leden s.v.p. aan rnw 
Hoogervorst-Schuiten Oosterstr 1 2042 VE ZANDVOORT (023) 57 1 81 77 
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