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"DE KLINK"

"De K l i n k
Het blad "I3e Klink" i:; een kwar
van het Gi3nootschapi "Oud Zari ~ v o o r ien
wordt samengesteld onder verantwoordelijkheidvan het bestuuir van het ge nootschap.
Met het uitgeven vari het blad streeft het
bestuur nalar een grcitere bekeridheid van
de geschiedenis van Zandvoort en het bevorderen v an de belangstelling I
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Redactie "De Klink":

Van de voorzitter

Peter Bluijs, (hoofdredacteur)
Brederodestraat28
2042 BE Zandvoort
023-5718292
p.bluijs@hetnet.nl
Theo Hilbers
Keesomstraat 269
2041 XK Zandvoort

023-5714621
tb.mhilbers@freeler.nl

Jaap KerkmanAzn
Burg. Beeckmanstraat 24
2041 PN Zandvoort
023-571 5013

l

Arie Koper
W. Kloosstraat 9
2041 BK Zandvoort
023-5718441
arie-koper8 hotmail.com
Hanneke Molenaar
Westerparkstraat 27
2042 AV Zandvoort
023-5718519
e.w.helmich @ 12move.nl

Harty Opheikens
Sumatrastraat 1
2103 TG Heemstede

023-5294884
hopheikens @ hotmail.com

Oproep
Heefi u een interessant verhaal, historisch materiaal over ons dorp of bijzondere foto's?
Laat het ons weten. Wellicht hunnen
deze geplaatst worden in een volgende "Klink."
Fotomateriaalhoeft u niet af te staan;
het kan gescand worden waar LI bij
bent, zodat u het meteen weer mee
kunt nemen.
Volgende Klink
Deze zal half april verschijnen.
Tekst enlof fotomateriaal dient uiterlijk 1 maart bij de redactie aangeboden te worden.

...

Toen de heer Brune in januari 1981 zijn eerste voonivoord schreef in
"De Klink" heefi hij niet kunnen bevroeden, dat de belangstelling voor
de historie van Zandvoort zo zou toenemen zoals we die nu ervaren.
Aan historische wetenswaardigheden zou aandacht worden besteed,
doch ook de leden mochten hun zegje doen. Terugkijkende op 20
jaar "KlinK' kunnen we alleen maar Constateren dat de opzet volledig
geslaagd is. We zijn dan ook in de eerste plaats dankbaar voor het
feit dat het goed gaat met het Genootschap en daardoor ook met
"De Klink", of is het misschien andersom? Door de bijna 1400 leden
wordt ieder kwartaal "De Klink goed gelezen. De vele reacties die
na het verschijnen van iedere "Klink" bij de redactie binnenkomen
duiden erop dat de historie van Zandvoort een levende is. Het vastleggen van deze historie en het verspreiden van informatie hierover
behoort mede tot de taken van het Genootschap. En de afgelopen iO
jaar is dit op voortreffelijke wijze door Maarten Weber als hoofdredacteur van "De Klink'gedaan. Het team, dat de nieuwe redactie
vormt, wil ik voor de komende jaren veel inspiratie en wijsheid toewensen en zeker nu al feliciteren met de nieuwe vormgeving en layout.
Aan het begin van dit nieuwe jaar 2001 wil ik nog een aantal feiten
en gebeurtenissen, welke in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en die belangrijk zijn voor Zandvoort, in uw herinnering brengen:
- de opening van het museum in november. Fantastischvoor Zandvoort dat we nu een volwaardig museum hebben!
- het verschijnen van het luchtíotoboek "Oud Zandvoort vanuit de lucht".
Binnen 4 weken was het boek (oplage 1000) uitverkocht.
- de aankoop door de gemeente van het schilderij "Gezin voos een
boerenhuis, Zandvoort" geschilderd door Hendrik Valkenburg (l8261896)
- het aanwijzen en vaststellen van een groot aantal gemeentelijke
monumenten in het centrum van ons dorp.
- de per 1 januari 2001 inwerking tredende nieuwe Woningwet. Door
deze nieuwe Woningwet is de gemeenteraad expliciet verantwoordelij k voor het welstandsbeleid. De gemeenteraad zal een
Welstandsnota moeten opstellen.
- de op gang gekomen gesprekken tussen het Gemeente Bestuur
en het bestuur van de stichting Viering Millennium Zandvoort met als
ondeniverp de digitale informatie en communicatie.
- de onthulling in de Agathakerk van het gerestaureerde schilderij
"Christus aan het kruis" van Jan Adam Kruseman (1804-1862). z.o.z.
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Een aanwinst voor Zandvoort.
Zandvoorts Museum weer open
Terugkijkend op het jaar 2000 kan men zeggen dat
het een belangrijk jaar voor Zandvoort is geweest. Culturele aanwinst van de eerste orde
In het voor ons liggende jaar hoopt het Genootschap de samenwerking, met alle groeperingen en Het Zandvoorts Museum heeft na een grondige
instellingen die erop gericht zijn het historische en verbouwing recentelijk haar deuren weer geopend
culturele leven in Zandvoort te verrijken, te vergro- voor het publiek. Ter gelegenheid hiewan is er een
ten. In de hoop dat dit jaar voor ons allen in alle expositie van werken van Emmy Van Vrijberghe de
opzichten een goed jaar mag worden wil ik afclui- Coningh. Emmy, overleden op 26 september 1992,
ten met het overbrengen van de beste wensen van was destijds beheerder van het toenmalige "Cultuhet bestuur aan u.
reel Centrum."
Voor hen die deze speciale tentoonstelling nog
Ger Cense
willen bezoeken: u kunt terecht van woensdag Vm
voorzitter Genootschap Oud Zandvoort
zondag, van 13.00 tot 17.00 uur, in het Zandvoorts
Museum.

Het bestuur van het

"Genootschap Oud Zandvoort"
nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de

Genootschapsavond
Ter viering van haar 30-jarig bestaan

Jni

op vrijdag 2 februari 2001, in gebouw "de Krocht",aanvang 20.00

Programma:
Opening
Lezing met diabeelden over:

L9

Het strand door de eeuwen heen.
Met medewerking van het Juttersmuseurn~
Na de pauze een programma met de titel:

"Los zand"
Zandvoortse wederwaardigheden met medewerking van de DAVIDA'S
Sluiting
Zaal open vanaf 19.15 , vanaf dit tijdstip worden diabeelden van vroeger getoond

De nieuwe vereniging is er !

Een verslag gemaakt van de oprichtingsbijeenkomst van het Genootschap Oud Zaandvoofl en
opgetekend in het Gemeenteblad van december
1970.

Na een lange tijd van voorbereiding werd de oprichting van het Genootschap Oud Zandvoort op
11 december l970 een feit. De start van de
nieuwe vereniging vond onder plezierige ornstandigheden plaats. Onder de vele belangstellenden
werden ook instanties uit Haarlem en Amsterdam
geteld.
Burgemeester en Wethouders waren vertegenwoordigd door wethouder K.C. van der Mije Kzn.
met echtgenote en wethouder B. Rudenko. Als
belangstellenden waren aanwezig de heer en
mevrouw Hugenholtz en de heren J. Attema,
M.P.F. Joustra en J.J. Pas. Verder de directeur van
Publieke Werken de heer C.H. Vogt, de voorzitter
van de Culturele Commissie de heer J.G.
Bisenberger, velen van de Folklore Vereniging
"De Wurf" en het bestuur van de vereniging "Oud
Katwijk" in de persoon van de heren J.P. Brakel,
C.J. Taat en C. Varkenvisser. Voorts waren aanwezig Dr. A.J. Kolker van het Rijksarchief te
Haarlem, de heer A.G. van der Steur, voorzitter
van de stichting Contactcentrum voor Regionale
PlaatselijkeGeschiedschrijving in Noord- en ZuidHolland en de heer De Rijke, voorzitter van de
Haarlemse Genealogische Vereniging.
Tot het welslagen van de oprichtingsavond werd
een bijdrage geleverd door het gezelschap
"Feelbeasen", onder leiding van mevrouw F.
Nierop.
Het belangrijkste was de causerie, aan de hand
van doos architect Wagenaar gemaakte dia's,
over het ondeniverp ''de leefbaarheiden de betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschap bij het
verleden".
Ook buiten Zandvoort heeft dit onderwerp de
nodige aandacht gekregen.
Tijdens de oprichting van de vereniging werd met
erkentelijkheid het vele baanbrekende werk gememoreerd van personen als wijlen mejuffrouw
Bakels en de heren P. van der Mije Kzn. en G.N.
de Heer, dat zij reeds in het kader van documentatie over Zandvoorts historie hebben verricht.
Als voorlopig bestuur kwam uit de bus: Ir. C.A.
Wagenaar, voorzitter, P. Brune, secretaris (met als
adres de Gemeentesecretarie afdeling Burgerzaken in de Schoolstraat alhier), Th. R. Althuizius,

penningmeester en als leden Th.M. Hilbers en de
heer J. Steen van de Folklorevereniging'De WurP'.
De bestuurders gaan zich in de loop van de komende maanden bezinnen op het werkprogramma waarbij, gelet op het doel van de vereniging, de vorming van enkele werkgroepen
vanuit de leden zeer zeker voorop zal staan.
Van andere zijde, ook van buiten Zandvoort, werd
het bestuur medewerking toegezegd. Als eerste
werd ontvangen het kopvignet dat op het briefpapier zal prijken, van de heer en mevrouw Van Oostveen-Van der Sluis, Van Speykstraat 8 (zomerhuis).
Reeds hebben zich ongeveer 80 personen opgegeven als lid van de vereniging en verder wordt er
naar middelen gezocht om de leden geregeld op
de hoogte te brengen van de activiteiten van de
vereniging.

Attentie!!
Het inbinden van de afgelopen vijf jaargangen van
"DE KLINK vordert blijkens informatie ingewonnen
bij de fa. AIblas zodanig, dat zij die aan het inbinden deelnemen hun exemplaar in de week van 19
Urn 24 februari 2001, dagelijks tussen 77.00 en
18.00 uur, kunnen afhalen bij de heer J. Paap,
Celsiusstraat 33, alhier. Uiteraard tegen contante
betaling van de kosten en behoudenconvoorziene
omstandigheden.
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In november 2000 zijn de fundamenten van bovenstaand gotisch kerkgebouw, tijdens
drainagewerkzaamheden, blootgelegd. Het Bureau Monumenten en Archeologie van de
provincie Noord-Hollandheeft voorlopig vastgesteld dat deze kerk gebouwd moei zijn
omstreeks 1475. De nu nog aanwezige bronzen torenklok dateert uit 1493, De kerk heeft circa
honderd jaar in volle glorie gestaan. Orns7reeks 1573 hebben de Spanjaarden vermoedelijk
tijdens het be!eg van Haarlem de kerk verwoest, In de periode 1604 tot 1609 wordt de kerk
gedeeltelijk hersteld en in 1618 de toren. Het famillegraf van Paulus Loot aan de zuidzijde
van de kerk wordt er In 1 728 aangebouwd en is nog aanwezig, Bovenstaande gravure is uit 1782.
In1844 wordt de kerk wegens bouwvalligheid afgebroken met uitzondering van de toren. In 'I 848
wordt de eerste steen gelegd voor de kerk die we thans aan het Kerkplein te Zandvoort vinden,
In 1890 worden hieraan nog de zijbeuken toegevoegd,
Onbezorgd Woongenot begint bij

M

MAKELAARSO G - ASSURANTIEN- HYPOTHEKEN

20"

Jnr. P.M mail- ven ullwdiaan 2
PR Z a n w w l T ~ i(I1231 5 715 Y15 Fax (023)5715 747

M
NYM

In gesprek met een echte Zandvoorfer....

Jaap Schuiten,
kolenboer op Zandvoort
Vroeger, dat waren nog eens strenge winters. Denk
eens aan de winter van i928 en de absolute topper van vorige eeuw, de winter van '62-%33,
met een
enorm ijsveld voor onze kust. Wie herinnert het zich
niet? Thuis zat het gezin rondom de kachel, 's
avonds ging het wasrek ervoor en altijd stond er
een ketel op voor warm water. Boven stonden de
bloemen dik op de ramen. Voor het slapen gaan
was er de strijd wie het laatste kitje kolen moest
scheppen. Naar buiten, de kou in, naar het kolenhok met ongedierte.
Kolen, daar draaide het om, dat was de warmte in
huis. Jacob (Jaap) Schuiten (Jaap "Kolentrip") was
toen een van de kolenboeren op Zandvoort.

terom 1 en Jan Schaap, eigenaar van het 'Wonder
van Zandvoort.'Schaap had een reclamebord in
de Haltestraat dat verwees naar zijn zaak. Vele
malen hebben badgasten aan bewoners van de
Srnedestraat gevraagd waar nou in hemelsnaam
dat "Wonder van Zandvoort'Yte bezichtigen viel.
Jaap Schuiten antwoordde dan altijd dat hij het
wonder was.

Ook Arie Keesman, de bekende schoenmaker die
in zijn huiskamer zijn nering had, woonde in deze
straat. Jaap Schuiten vertelt tevens het verhaal
waarom deze Arie een been had. Arie had wat met
de zee, omdat vader Keesman schipper was van
bomschuit Zandvoort 11, genaamd Ora et Labora.
Toen de waterleidingduinen gegraven werden,
kreeg Arie een ongeluk met een locomotief en brak
zijn been. Daar deze kwetsuur verwaarloosd werd,
moest uiteindelijk het been geamputeerd worden
en kon hij geen machinist worden. Later werd zijn
Jacob Schuiten, (geboren te Zandvoort, 1912) is herstelbedrijfje "het nieuwsbureauvan Zandvoort"
er eentje van Arie Schuiten ("Arie van Meenks de genoemd.
Ruifel"', 1882-1964},Zandvoorter. Diens vader was Verder woonden er Arjan Kemp, eigenaar van een
Jacob Schuiten (l
843-1893), landsman te Zand- fruitwinkeltje, die's zomers met een fruitkar op het
voort en gehuwd met Mengsje Swemmert.
strand liep en was er Vishandel Zwemmer met "Jan
Zijn vader (Arie) kwam in 1910 bij toeval in de van Jurnpie". Later werden hij en zijn vrouw de "vakolenhandelterecht. Oom f lias Schuiten Rad al een der en moeder" van het oude mannen- en vrouwenkolenhandeltje in Zandvoort, doch had last van stof- gasthuis.
longen en moest de zaak overdoen. Arie voer in In die tijd waren er meerdere kolenboeren actief in
die tijd op de koopvaardij, maar wilde wel eens wat Zandvoort: Kees Beekhuis, Jan Kemp ("Jan
anders: goudzoeker worden in Australië.
Pappie"), H.J. ter Wolbeek en de Zandvoortse
Echter een eigen zaak leek hem ook wel wat en zo Brandstoffenhandel: een combinatie van de drie
werd in 1910, na eerst in het huwelijk getreden te kolenboeren Hollenberg, Henk van der Mije en Jaap
zijn met Anne Star, de brandstoffenhandel A. Schui- Duivenbode.
ten opgericht. Hun bezit bestond uit een paar opstallen op de nog open velden van de Smedestraat,
een handkar met een blinde trekhond en fl. 800,schuld. Ze verkochten kolen per mud (in 2 juten
zakken, elk 35 kilogram), korte en lange turf, stoof
en gewone briketten. In 1920werd er een pakhuis
gebouwd aan het woonhuis, dat reeds in 1861 gebouwd was. Weer later werd het woonhuis kantoor
en verhuisde de familie Schuiten naar de overkant:
Smedestraat 10.
Hun buurman was schilder Dannenburgbij wie ook
ene Piet Duivenbode ("Piet den Duvel") werkte.
Jacob kan daar nag smakelijk over vertellen, bijvoorbeeld: "hoe harder Piet pruimde, hoe harder
die ging'"
Andere bewoners van de Srnedestraat waren in
de twintiger jaren: Jaap Bakkenhoven, varkenshouder. Diens vrouw had een sigarenwinkeltje op
Smedestraat 11. Cornelis Dorsman, smid, Ach-

De brandstoffenhandei A. Schuiten leverde vooral
aan de woningen in de Brederodestraat en
Haarlemmerstraat. Hier stonden veel zomerhuizen
van gegoede Amsterdammers. Ook leverden ze
aan hotels. Het was gebruikelijk dat vandaag besteld, ook dezelfde dag geleverd betekende, want
de cokes hadden ze nodig om het fornuis mee te
stoken, het jaar rond. Hotel Noordzee, Toomberg,
Pension Marina aan de boulevard, badhuis Zeeduin (een ziekenhuis voor minvermogenden), de
Clara Stichting en het Haarlemsch Kinderhuis (waar
nu de watertoren staat) waren vaste klanten.
Begin dertiger jaren nam het bedrijf afscheid van
paard (Ida) en wagen en kwam er een nieuw
beestje, narnelijk de vrachtwagen.

acht over de spoorbomen was van de Zandvoortselaan, zodat je het tweede vrachtje voor negenen kon
afleveren. Vader deed met paard en wagen zo'n
25 mud in 3 112 uur en met de auto werd dat ca. 80
mud in d 112 uur. Ook toen was er werkdruk. Dat
snellere werken werd mede mogelijk gemaakt door
de ingebruiknamevan de transportband. Jaap had
dat eens op de Jaarbeurs te Utrecht gezien, maar
vond dat veel te duur. Dus naar "wonderdokter"
Jantje Jacobs, de smid. Die ging aan de slag. Echter Jaap had zijn vader niets verteld, want die 'zag
geen heil in al die nieuwewetce dingen. Komt vader drie eens langs bij Jantje Jacobs en raakt onder de indruk van waar de smid mee bezig is.
Vraagt hij '%oorwie ben je dat aan 't maken?" "Voor
jouw zoon ..." Nou, je begrijpt dat het thuis gedonderd heeft. Hoe haal je het in je hoofd om voor
fl. 1.200,= zo'n ding te laten maken, we gaan failliet!

Omdat het 's zomers toch vrij stil was,was er ruimte
om een bijbaantje te nemen als hulpbesteller bij de
PTT, In die tijd bezorgde de Post nog 3 x daags.
4 September 1939, Europa was net een paar dagen in oorlog en Jacob Schuiten, net onder de
wapenen en gelegerd in Oss, zou die dag trouwen.
Dankzij Ernst Brokmeijer kreeg hij die dag bijzonder verlof, maar moest wel om middernacht terug
De Clara Stichting gebruikte 5 ton cokes (grootte zijn op het kampement. De weg terug was een
2) per week. Dat betekende 's morgens heel vroeg moeilijke, want alle wegwijzers waren om veiligweg naar de gasfabriek aan de Jansweg in Onder: het voormalige woonhuis (links) en pakhuis aan de
Haarlem, snel laden en zorgen dat je net voor half Srnedestraat.

"n
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heidsredenen weggehaald en zo belandde Jacob
(in uniform) bijna in ... Duitsland en zou zo de eerste geinterneerde zijn geworden. In mei 1940 heeft
hij gestreden op de Peelstelling "waarbij hem de
kogels rond de kop vlogen en hij 'm wel geknepen
heeft." Later in de oorlog was hij betrokken bij de
bezorging van de verzetskrant "de Patriot." Over
de oorlog wil hij niet veel kwijt, alleen dat het een
verschrikkelijke tijd was.

Begin vijftiger jaren kwam de aardolie. Toen Jacob
zag dat je met een druk op de knop vuur had, begreep hij meteen dat de tijd van de kolen snel voorbij zou zijn. Motel de Posthoorn in de Poststraatwas
zijn eerste aardolie klant. Van de oliemaatschappij
kreeg hij fl 2,50 per 1000 liter.
Vervolgens kwam in de zestiger jaren het aardgas
en vanaf dat moment viel er steeds minder te Peveren. Jaeob Schuiten heeft nog wel overwogen om
wat in de c.v.-branche te gaan doen, vond zichzelf
met 59 jaar te oud om iets geheel nieuws op te
starten, maar ook weer te jong om niets te doen. In
1969 was de brandsioffenhandel A. Schuiten geschiedenis. Zijn winkel verhuurde hij aan Wolbeek,
die er een fietsenzaak vestigde en zijn pakhuizen
in het centrum van het dorp verhuurde hij eveneens.
Jacob werd nog enige tijd postbesteller en trad later in dienst bij jonkheer Quarles van Ufford om
toezicht te houden op zijn landerijen.

"Ruifel: schep, waarmee men schelpen op de kar
schepte.

Jaap Schuiten, Muis in de Duinen, kamer 284, telefoon 023-571 2905

Boven een rekening, waarbij opgemerkt dat in zijn telefoonnummer de laatste cijfers (2905) nog steeds hetzelfde zijn.
Onder een foto uit later jaren (links op de foto de nieuwbouw van IJzerhandel Zantvoort.

Sm-

Kerkdwarspad
Op vrijdag 6 oktober 2000 werd wederom een
Iedenldonateurs-avond gehouden. Voordat de
avond werd geopend konden de bezoekers ruim
drie kwartier dia's bekijken van oud-Zandvoortse
plaatjes die op een groot scherm werden geprojecteerd.
Juist vanwege die plaatjes komen velen vroeg
naar de zaal zodat gezamenlijk herinneringen
kunnen worden opgehaald.
De voorzitter van de vereniging, Ger Cence, memoreerde in zijn openingswoord dat op 11 december a.s. het Genootschap Oud Zandvoort al 30
jaar historische gegevens verzamelt en deze reeds
20 jaar door middel van het blad "De Klink" ter
kennis van de leden brengt.
Om de leden bij dit bescheiden jubileum te betrekken, heeft het bestuur besloten om aan elk lid
een kortingsbon te verstrekken van fl. 5,- bij aankoop van het luchtíotoboek over Landvoort, waarin
foto's vanaf het jaar 1924 zijn opgenomen. Dit boek
is te verkrijgen bij boekhandel BRZJNA.
Het programma voor de pauze werd ingevulddoor
mevrouw Florike Egmond met een causerie over
het "Groot Vischboek", opgetekend en getekend
door Adriaen Coene anno 1578. Mevrouw
Egrnond vertoonde dia's van verschillende door
Coene gemaakte tekeningen.
Adriaen Coene verzamelde zijn leven lang allerhande gegevens over vissen en andere zeedieren
en heeft deze beschreven in een boek dat hij zelf
illustreerde.
Na de pauze werd, zoals gebruikelijk, een pop in
Zandvoortse klederdracht verloot, evenals een
ingelijste prent van Bing & Braet.
Hans Gansner vertoonde vervolgens een indrukwekkende zwartlwit film van Zandvoort tijdens de
dertiger jaren, geschonken door de familie Pietersen. Helaas trokken deze filmbeelden ze snel aan
het oog voorbij dat het soms moeilijk was om de
plaats van opname te herkennen. Deze film vraagt
ook om die reden echt om een herhaling.
Uitsmijter van de avond vormde opnieuw het optreden van zes leden van de voormalige Accordeon Vereniging Zandvoort (AVZ), die zich nu Accordeon Gezelschap "Davida 2000" noemen.
Voor deze naam werd gekozen bij wijze van eerbetoon aan de overleden dirigent van AVZ, de
heer Davids.
Deze avond werd, ondanks het slechte weer, goed
bezocht.

Van mevrouw Bos ontvingen wij een tekening (zie
hier rechts afgebeeld), gemaakt door Chris van
Westerhoven uit Haarlem. 'De heer van Westerhoven is in de leer geweest bij Anton Pieck. In deze
bijzondere tekening van het Kerdwarspad is de stijl
van de leermeester dan ook goed te herkennen.

Reacties

Lezers reacties op vorig nummer "De Klink"
Pagina 5
Na slagerij Bakker kwam slagerij "'La Viande" en
pas daarna slagerij Turnp.
Pagina 14
Nummer 13 op de foto is niet Keur, maar Jaap
Schuiten.
Pagina 30
Het e-mailadres van het GO2 is:
genootschap-oud-zandvoott@ hotmail.com.

Uit de Zandvoortsche Courant
Officieel Orgaan der Gemeente en Bad-Courant
woensdag l l september 1912

"Rechts, in de Haltestraat aanschouwen we het
groote raam der Raadzaal en daaronder de toegang tot de afdeeling Politie. Stond het niet in zandsteenen letteren op een schildvormige cartouche
boven den ingang, dan zou het nog in het oog springen door de uitvoerige symboliek der gebeeldhouwde deurnaald. De helm wijst op den moed,
de sabel op de kracht, welke van het corps uitgaat,
de haan is het zinnebeeld der waakzaamheid, het
kruis het symbool van onwankelbaar geloof in goed
recht van bestaan, de hond het zinnebeeld der trouw
in de stipte handhaving aller rijkc-, provinciale- en
gemeentelijke verordeningen".
Gheo Hilberc
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Jan Kerkman (Janbroer)
"Er is geen ware eer, behalve de eer om te redden"

In de laatste uitgave van ons blad "De Klink" oude
stijl, werd een artikel opgenomen als een eerbewijs aan de heer P. Brune, mede-oprichter van ons
genootschap en grote stimulator om een eigen blad
te hebben. De aanleiding was dat de heer Brune
korl voordien 90 jaar werd.
Op gezette tijden komt er nog wel eens een boekje
uit de kast, wat op zo'n moment de moeite waard
is om nog eens door te nemen. Het was daarom
zo interessant omdat daarmee nog eens tot uiting
kwam, de inzet van de heer Brune tijdens zijn ambtelijk leven en zijn grote belangstelling voor de geschiedenis van Zandvoort. Het betrof de geschiedenis van het reddingstation Zandvoort, maar specifiek de rol die wijlen Jan Kerkman "Janbroer"
daarin heeft vervuld. De directe aanleiding was de
plaatsing van een nieuw grafmonument op de Algemene Begraafplaatste Zandvoort.
Om nog eens de aandacht te vestigen op het reddingwerk, dat ook nu nog steeds plaatsvindt, zij het
met moderne middelen, putten wij uit het geschrift
dat de heer Brune, als secretaris van het Genootschap Oud Zandvoort, samenstelde.

door. Op dat moment ontstond een bijzondere samenwerking van het genootschap met het gemeentebestuur, welke laatste de zorg voor een blijvend
onderhoud op zich heeft genomen. Ook op dit moment mag nog wel eens hulde worden gebracht aan
de heer Ton Lavertu, die heel spontaan de steen
voor dit doel beschikbaar stelde maar ook eigenhandig de passende inscriptie aanbracht.

Uit het speurwerk van de heer Brune komt naar
voren dat het geslacht Kerkman in ieder geval teruggaat tot+ 1715 wanneer er sprake is van Klaas
Kerkman en Jannetje Huijgen, de over-over-grootouders van "Janbroeft. Uit de geboorte-akte van
"Janbroef, welke ook in het geschrift van de heer
Brune was opgenomen, blijkt dat in die tijd (1862)
de aangifte moest geschieden met zeker twee
getuigen, dat betrof brie Keur, arbeider en Gijsbert
van der Meij, visscher.
Er kan worden aangenomen, dat "Janbroer" evenals zijn broer Leendert "Keggie" tot de "eenvoudigen" onder de toenmalige bevolking hebben behoord. In ieder geval mensen met het hart op de
juiste plaats en met de instelling van: geen grote
woorden, maar aanpakken als het moet. De gezinnen van de beide broers hebben lange tijd naast
elkaar in de Kruissteeg gewoond.
Wij schrijven het jaar 1976. De vraag die toen werd Waar de bijnaam 'IJanbroer" vandaan kwam is ook
gesteld: "waarom nu, zoveel jaren later een nieuw na lang onderzoek de heer Brune niet gelukt te
grafmonument?" Het gaat dan over een eenvou- achterhalen; de vader van "Janbroer" en zoon Arie
dig, in groen graniet, uitgevoerde steen, die op (overleden in t 969) hadden overigens de bijnaam
zaterdag 27 maart 1976 op de begraafplaatswerd "Faggel".
onthuld. De aangebrachte inscriptie is deze: Zand- Uit hoofde van zijn vroegere beroep van visser was
voort: gedenkt Jan Kerkman (Janbroer): geboren "Janbroer" vertrouwd met de zee en dat maakte
13 maart 1862, overleden 13 maart 1940, roeier hem mede geschikt voor het reddingwerk. Rond
van de reddingboot N.Z.H.R.M. Na het overlijden de jaren 1890 maakte hij voor het eerst deel uit
van deze zeer bekende plaatsgenoot had de fami- van de reddingbootbemanning.
lie voor een grafsteen gezorgd. Bij het van lieverlede ontbreken van rechtstreekse nabestaanden Boven dit artikel staat de zin: "Er is geen ware eer,
kon echter niemand meer voor het onderhoud van behalve de eer om te redden". Deze woorden sierde steen aansprakelijk worden gesteld. Met gevolg den de gekalligrafeerdeoorkonde, die in 1921 aan
was, dat volgens bestaande gewoonte, de steen de Zandvoorters werd uitgereikt bij de redding van
schipbreukelingen van het vergane schip "Katwijk
van gemeentewege werd verwijderd.
Een van de toenmalige bestuursleden van het ge- 127". Het is nauwelijks nog voor te stellen, dat men
nootschap was het opgevallen, dat de steen ont- in vroeger jaren met eigen handkracht de stormen
brak en hij heeft het idee naar voren gebracht of trotseerde om naar een schip in nood te roeien met
hier wellicht een taak lag voor het genootschap om de vele risico's van dien. Van "Janbroer" werd verte bewerkstelligen dat opnieuw een bescheiden teld, dat men hem zelden in het openbaar gezien
grafmonument zou worden aangebracht; dit idee zou hebben met de hem tijdens zijn leven ten deel
werd direct aangenomen. De toenmalige directeur gevallen onderscheidingen.
van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Red- Al hielden de redders niet van uiterlijk vertoon, geding Maatschappij, de heer Ch. van der Zweep was lukkig werd er wel bijgehouden wat de verrichtindirect getroffen door dit voornemen en gaf schrif- gen van deze mensen zijn geweest. In het kort hier
telijk zijn instemming aan het genootschapsbectuur een aantal gebeurtenissen waarbij "Janbroer" was
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betrokken. Het schip "Rust en Werk, 29 december 1891; de bark "Forsete" 8 december 1895,
respectievelijk 8 en 6 mensen gered. De "Schauen
II", 16 januari 1904,4 personen plus de scheepshond gered. De redbootbemanning bestond uit
schipper Maarten Keesman, Jan Kerkman '"mbroer" (de voorman) en roeiers Anthonie Kerman
Jbzn., Willem Paap Klzn., Leendert KerkmanJb.zn.
"Keggie", Pieter Koning Lzn., Teunis Groen Hm.,
Willern Keur Jbzn., Willem Draijer "Een-oortje",
Cornelis Paap Jzn., Pieter Keur Jbzn. en Cornelis
Visser Czn.

die jaren in de Kruisweg nummer 7.Hij was een
man met een steeds opgeruimd gemoed, voor iedereen die hij op zijn wandeling door het dorp ontmoette had hij een goed woord over. Hij werd in
het voorjaar van 1940 ziek en opgenomen in het
Diaconessenhuiste Haarlem en kwam op zijn verjaardag (13 maart) op 78-jarige leeftijd te overlijden. Bekend is, toen hij zijn einde voelde naderen,
dat hij aan de zusters van het ziekenhuis vroeg om
zijn lievelingslied te zingen. Ons artikel mag met
de tekst van dat lied hier eindigen.

"Ruwestormen mogen woeden, alles om mij heen
Het Engelse stoomschip "Alban, 31 januari i905, zij nacht, God, Miin God zal mg behoeden, God
houdt voor mijn hejl de wacht. Moet ik lang zijn
28 opvarenden. Het wrak werd in 1909 opgeblazen en uit de mast zijn de pijlers vervaardigd waar hulp verbeiden, r l n e liefde blilff mjj leiden: door
nu de orgelgalerij van de Nederlandse Hewormde een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mg in 't
eeuwig Iichf '.
Kerk op rust.
Moeder Antje Molenaar overleed in 1920. "Jan
broer" heeft haar 20 jaar overleefd en woonde in Theo Hilbers

f".

Nieuwe leden van het Genootschap Oud Zandvoort (bijgewerkt tot 1 december)
Beks Fam. N.
Bergerhoff Dhr. M.
Berton Dhr.J.H.
Böckling-Keur Mevr. T.G.
Bouland Fam. G.A.
Brabander-Alblas Fam. J.
Castien Dhr. D.
Deursen Dhr. H. van
Dovers Fam.
Garhmann Mevr. N.
Greeve-Spierieus Fam.R.
Heijden Fam.D. ter
Hoogendijk H,C.
Holzken Fam. C.
Kerkman Fam.G.
Klaveren Fam,M. v.
Koper Dhr.A.D.
Koper Dhr.E.
Koper Fam.M.
Kraaijenoord Dhr. G.
Kuipers 0hr.W.
Molenaar Dhr.J.
Nooyen Dhr.H. van
Paap Dhr. A.
Peeman Dhr. P.
Roon Dhr.C. van
Schouten Fam. T.
Soolingen van
Vastenhouw Farn.T.
Visser Dhr.J.
Vreeburg Dhr. K.
Zantvoort Mevr. E.W.
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"Klinkertjes"
Er zijn veel mensen, die artikelen over en afkomstig uit Zandvoort verzamelen, terwijl er ook personen zijn, die dit kwijt willen. De redactie stelt de leden van het Genootschap in de gelegenheid in deze
rubriek een gratis advertentie te plaatsen.
Spelregels: alléén voor leden van het Genootschap Oud Zandvoort, géén handelsadvertenties.
Vermelding van naam en adres of naam en telefoonnummer in de annonce is verplicht.

Klinkewe 2

Gevraagd aflikelen zoals bijvoorbeeld glas- en aardewerk met opdruk uit Zandvoort of afkomstigvan
bijvoorbeeld hote!s uit Zandvoort. Ook ben ik op
zoek naar munten, zoals gasmunten, electrapenningen en consumptiemunten. Uiteraard tegen een
schappelijke vergoeding. Met is de bedoeling te
zijner tijd hierover stukjes in "De Klink te publiceren.
Arie Koper, telefoon 57 18441.

a

Klinkerfje I

Redactielid Hany Opheikens is op zoek naar beelden tekstmateriaal van het station en omgeving, zoals b.v. het vuilstation, de kolenopslag, de houtboer
aan de Vondellaan, het seinhuis en uiteraard het
station zelf.
Harry Qphetkens, telefoon 529 4884
12

Klinkerfje 3
Onze Zandvoortse omroeper Klaas Koper is doende
om over al zijn voorganger omroepers klinkers, afsfagen en stokmannen gegevens te verzamelen.
Zandvoortse dorpsgenoten, welke Klaas Koper voorzien van gegevens enlof fotomateriaal kunnen hem
een groot plezier doen om dit lijdelijk af te staan.

Klaas Koper (Klaas van zwarte Jaap),
Kostverlorenstraat 58 2 hoog, telefoon 571 4833

S

Waarover spraken zij?

Zandvaort vanuit de lucht

Over alles en nog wat!

Op de twee volgende pagina'seen prachtige luchtfoto van een stukje natuur, dat Zandvoort inmiddels
alweer kwijt is. Opgeslokt door het GranDorado
Park. Thijs Ockersen schreef er over in zijn boekje:
"Van de Vijverhut resten alleen nog het water en
het eiland. Wet ligt middenin bungalowpark GranDorado. Het was vroeger een prettige verblijfplaats
voor de zomerdagen als het net niet lekker genoeg
was op het strand. Er stond een restaurant en de
bezoekers zaten vlak bij het water. In de winter werd
er volop geschaatst met wedstrijden erbij. Het restaurant verzorgde koek en zopie. De eenden en
ganzen trokken zich terug op het eilandje en de
schaatsers zwierden om dat eiland heen".
Met de luchtfoto leggen we meteen verband met
het boek "Oud Zandvoort vanuit de luchi". Prachtige foto's, zeer fraai gedrukt op glad papier. Als je
die beelden ziet vind je het jammer dat er niet nog
meer platen als deze zijn. KLM Aerocarto heeft wat
dat betreft een ruime sortering. Veel zijn er gebruikt
voor ansichtkaarten of voor andere commerciële
basis gemaakt.

In het jaar 1737 werd er heel wat afgefluisterd in
Zandvoort. De diaconie had land verkocht dat niet
verkocht mocht worden. Honderd jaar eerder, op
18 juli 1636, had Claas Pieterse Schout bij notaris
Jacob Stijn in Haarlem zijn testament laten oprnaken. In dat testament vermaakte hij onder andere
een stuk land aan de diaconie van Zandvoort en
Wijk aan Zee. Dat land was gelegen onder
Haarlemmerliede bij het Penninxveeren mocht nimmer verkocht worden. Maar ja, de diaconie had er
toch problemen mee. Nog nooit had het geld opgeleverd; eigenlijk was het meer een last dan een
genoegen. Daarom besloot men, ondanks het verbod, het land voor driehonderd gulden te verkopen
aan Daniel Swaart uit Haarlem.

Ook Anna Sarnuels Joly, de weduwe van Tijs
Huygen Koning, ging zo het een en ander verkopen. In het jaar 1739 verkocht zij aan Jan Croese
het westerlijke gedeelte van haar huis. Dit lag ten
westen van Corn. A. Keesrnan, ten noorden van
de Kerkstraat en ten zuiden van Engel Jacobs.
Zijn er nog lezers onder u met prachtige luchtfoHet bestond uit een voorhuisje met een achter- to's, waarvan u denkt, die heb ik nog niet eerder
keuken, e e n gang, "benevens" en - hoewel deze gezien in "De Klink", schroom dan niet deze aan
voor een gedeelte onder haar onderhuis springt - het redactieteam voor te leggen.
de gehele kelder. Alsmede verkocht zij de zogenaamde bokkinghang, bestaande uit drie vertrek- Harry Opheikens
jes, met het pad dat tussen het bleekveld en de
muur van de bokkinghangheen loopt. De scheering,
oftewel heijning van latwerk, die nu tussen het achterhuis op het erf staat, moet daar blijven staan,
zolang de verkoopster leefl. Zij verkoopt een en
ander voorfl. 500,~.Jaarlijks moet de koperfl. 75,- Oude Klinken
aflossen en samen met 3% rente van het kapitaal
Nu de voorbereidingen voor het inbinden van de
aan de verkoopster betalen.
Voordat Huygh Matt. Kooning onder schipper Gijs Klinken van de afgelopen 5 jaar in volle gang zijn,
de Munck met het schip DOLPHIJN zou uitvaren, blijkt dat een groeiende groep belangstellenden is
liet hij op 23 april 1701 zijn testament opmaken. ontstaan, die interesse heeft in de delen met oudere
Het ging enige jaren goed totdat in het jaar 1704 ingebonden Klinken. Het gaat hier over de ingehet schip in de omgeving van Amsterdam met man bonden delen 1980-1985, 1986-1990 en 1991en muis verging. Gelukkig was er een testament 1 995.
van Huygh M. Kooning en toen dat in het jaar 1709 Het bestuur zal nagaan of het mogelijk is om deze
geopend en voorgelezen sou worden waren zijn erf- boekjes te herclrukken. Zoals te begrijpen zullen wij
genamen hierbij aanwezig. Dat waren zijn broer van tevoren een inventarisatie moeten houden.
Corn. Math. Kooning uit Rotterdam en zijn zuster Mocht u interesse hebben in één of meerdere van
Jaapie Math. Kooning, vergezeld van haar man Jan deze boekjes, dan verzoeken wij u dit middels een
v.d. Mey Schout. Voor hen was de nalatenschap kaartje aan de secretaris kenbaar te maken.
van hunne broeder,terwijl 118 hiervan voor zijn (hun) Gaarne ook uw telefoonnummer vermelden.
vader bestemd was. (Bron: Rijksarchief Haarlem) We houden u op de hoogte via "De Klink".
Apolonia

dorpsbewoners. In 1826is de Zandvoortselaan verhard en wordt Zandvoort makkelijker bereikbaar
voor het achterland. Dat hierdoor met name geduZoals het was voor de oorlog
rende de zomer meer van de veldwachter wordt
verlangd laat zich het beste illustrerendoor de herWaar de geschiedenis van de politie van Zandvoort haalde verzoeken van de gemeente om politieprecies begint, is niet bekend. Natuurlijk is er altijd versterking. Problemen op het strand en feesttoezicht geweest in Zandvoort en hebben de Schout partijen waren voor een veldwachter teveel. Zelfs
en zijn rakkers in het verleden het dorp Zandvoort verkeersproblemen (toen al!?) deden zich voor.
ongetwijfeldbezocht. Ook de burgemeester heeft Voor sommigen zelfs met fatale afloop. In 1863
immer een belangrijke rol gespeeld in de handha- wordt op de Zandvoortselaan 's morgens het
ving van de openbare orde. Hij wist zich daarin ge- ontzielde lichaam van een Zandvoorter gevonden,
steund door een dorpsveldwachter. De veldwach- gelegen naast paard en wagen. Het onderzoek wijst
ter zorgde voor de werkelijke ordehandhaving door uit dat de man een aanrijding met een aldaar
regelmatig op te treden tegen onder andere staande mestkar met de dood heeft moeten bekolandloperij, vechtpartijen, stroperij en diefstal.
pen.
Dat de burgemeester de veldwachter ook voor
andere zaken ge(mis)bruikte, was kennelijk ook Alle veldwachters deden hun dienst vanuit het gebekend bij de commissaris van het arrondisse- meentehuis, dat aanvankelijk was gevestigd aan
ment Haarlem. In een schrijven aan de burge- de zuidzijde van de Kerkstraat (de voornalige drukmeester uit 1814, verzoekt hij uitdrukkelijk de kerijvan Van Petegern) en later vanuit het pand aan
veldwachter niet te rekenen tot de huishoudelijke de noordzijde van deze straat, het huidige Chinese
dienst der plaatselijke administratie. Hij wilde dat Restaurant.
de veldwachter zich bezighield met: "de weering
van misdaden, tot de aminadvertentie op vagebonden en ongegroneerde personen; tot het
surveilleren van die plaatsen waar men veronderstellen kon dat zich zoodanigheden en ander
kwaad volop verzamelen als bedelaarsdoelen,
kroegen, slaapsteden, werfhuizen en andere dergelijke werden gebruikt."

De Zandvoortse Politie

Wie na 1814 de eerste veldwachter van Zandvoort
was is niet te achterhalen. In de gemeente-archieven wordt M. Mat genoemd als de veldwachter, die
zich reeds in 1822 akief bezig hield met de
veldwachterij. In 1856 wordt G. Mennis vermeld als
veldwachter en hij werd weer opgevolgd door Th.
A. Scheurleer in 1860.
Zoals eerder gezegd hield de veldwachter zich
hoofdzakelijk bezig met het beslechten van ruzies, het in toom houden van dronkaards en het
onderzoeken van gepleegde diefstallen. Daarnaast werd hij, ondanks het eerder vermelde dringende verzoek van de commissarisvan het arrondissement, ingezet voor bodediensten en bij het
onderhoud van het gemeentehuis.
Naast de veldwachter is vanaf 3 mei 1835 Jan
Snijer aktief als nachtwaker. Voorzien van een Zandvoort werd inmiddels verder "klaargestoomdL'
"klopper" (te gebruiken in geval van onraad) waakt als badplaats. In 1881 komt de spoorlijnverbinding
hij gedurende de duisternis over de burgers van met Haarlem Zot stand. Voor de badgasten wordt
Zandvoort. Op 21 december 1900 legt hij zijn taak Zandvoort nog beter bereikbaar. Met extra werk dat
dit met zich meebracht was aanleiding voor het geneer.
Hij en de veldwachter kregen in de loop der jaren meentebestuurom meer agenten aan te trekken.
met meer mensen te maken dan uitsluitend de Een van die nieuwe politiemensen is Johannes
Ci=
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Agnitis Wilhelm Hiebendaal, aangesteld op 22
november 1890.Hij werd aangesteld als inspecteur van politie en is daardoor feitelijk de eerste
korpschef van de gemeentepolitie van Zandvoort.
lljdens zijn actieve loopbaan is hij belast geweest
met het toezicht op het strand en kan daardoor tevens gezien worden als grondlegger van de strandpolitie. Zijn beginsalaris was fl. 200,= per jaar. In
1916 was dat "al"fl. ll 00,=. Met zijn 21 jaar zal hij
het niet gemakkelijk hebben gehad tussen de
oudere veldwachters. Niettemin houdt hij het 29 jaar
als inspecteur in Zandvoort vol. In 191 9 wordt hij
eervol uit dienst ontslagen.
Zandvoort blijft in trek bij de badgasten. In graten
getale komen ze naar de "nieuwbakken" badplaats.
Het kops groeit mee. Ook de invoeringvan de achturige werkdag Es van invloed op de korpssterkte.
Tussen 1 900 en 1 910 traden veel mensen in dienst:
In 1904 is dat o.a. Klaas de Goede. Deze Klaas
weet het zelfs te brengen tot brigadier in 1920 en
is daarmee de eerste brigadier in Zandvoort.
Het korps groeit en krimpt, afhankelijk van het seizoen. Om de drukte in de zomermaanden te kunnen opvangen werd gedurende die periode gewerkt met tijdelijke krachten. Die waren te onderscheiden in twee groepen:
-volontairs, de mensen die tegen kost en inwoning
(dus zonder salaris) de gelegenheid kregen zich in
het politievak te bekwamen. Reeds voor 1900 waren er volontairs in dienst. De laatste verliet in 1936

de Zandvoortse Politie.
- Zomeragenten. Zij waren wel in het bezit van een
politiediploma, maar hadden nog geen vaste betrekking bij het korps.
De laatste groep werd in 1921 in het leven geroepen en zou tot 1938aktief blijven. De zomeragenten
werden uitsluitend gedurende het zomerseizoen
ingezet tegen een geringe vergoeding. Vaak leidde
deze stageperiode tot een vaste aanstelling elders
in het land. Het begrip zomeragent werd in 1985
opnieuw ingevoerd en zou tot 1995 blijven bestaan.
Versterking werd ook vanuit de reeds eerder genoemde Rijkcveldwachterijgenoten. In de zomer
gaven zij ondersteuning, waarbij deze dienst zich
voornamelijk bezighield met het toezicht op het
duinterrein. De laatste actieve rijksveldwachterin
Zandvoort is dhr. Feije. In de jaren 1930-1940 bestond zijn ondersteuning aan het korps Zandvoort
voornamelijk uit assistentie bij het transport van
verdachten.
De marechaussee verleende voornamelijk in de
zomers van de jaren i930 ondersteuning middels
een bereden groep. De paarden stonden op stal
in de voormalige manege in, het Kostverlorenpark.
Het salaris van het beroep "agent van politie" voor
de oorlog was geen vetpot. In d 900 was het jaarloon fl. 450,=, in 1935 tussen de fl. 1500,= en
fl. 2000,= met daarnaast fl. 100,= kledinggeld en
fl. 30,=rijwielbijdrage.

L
Zowel het Genootschap als Hans Konijn zijn erg benieuwd of er bij deze foto uit de jaren 20 namen zijn te achterhalen.
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Politieagenten werden ook weleens ontslagen, In die jaren werd de commissaris sterk betrokken
zoals in 1910 en 1920wegens drankmisbruik. Hier- bij de uitvoering van de dienst. Hij trad min of meer
uit bleek dat de politie een doorsnee was van de als scheidsrechter op. In moeilijke gevallen hield
samenleving. Op 29 juni 1926 hadden 2 agenten hij voor ingezetenen eenmaal per week spreekuur.
het erg bont gemaakt. Onder diensttijd hadden ze
met twee inwoonsters van Zandvoort in de duinen Voor de oorlog had de Zandvoortse politie geen
liggen vrijen. Door loslippigheid van &n van de da- eigen motorvoertuig. Had men toch een auto nemes werd dat het einde van een politiecarriere.
dig voor, bijvoorbeeld het vervoer van arrestanten,
Het werk van de politie Zandvoort werd in de begin- dan werd taxi Rinko ingeschakeld.
jaren bepaald door de houding van de inwoners.
Drank(mis)gebruik, vechtpartijtjes, stroperij en De oorlog had ook zeker invloed op het politiewerk.
landloperijwaren de belangrijkcte problemen. Door Men kwam terecht onder een vijandig regime. Een
de komst van de badgasten kwamen daar andere bloeiende badplaats stortte letterlijk en figuurlijk
zaken bij, zoals een toename van het aantal dief- ineen.
stallen, oplichtingen en zedenmisdrijven. Zwervende zangers werden opgepakt omdat zingen op
de openbare weg voor geld nu eenmaal niet mocht
en ook marskramers moesten er aan geloven,
wanneer zij niet over de vereiste papieren becchik- Hans Konijn, zelf werkzaam bij de politie, heeft een
ten. Vaak kwam het tot een uitgeleiding,
onderzoek gedaan in zowel Gemeente- als politieIn de jaren 1920-1940 werd veel aandacht ge- archieven naar de historie van de Zandvoortse
schonken aan het overmatig gebruik van alcohol. Politie. Hiervan heeft hij drie periodes op papier
Iedereen die enigszins beschonken was werd op- gezet:: de poltie voer, tijdens en na de 2de wereldgebracht en ging, al dan niet voorzien van een oorlog. Mochten er onder onze lezers mensen zijn
schikking, de volgende dag weer de straat op. Ook met aanvullende gegevens enlof beeldmateriaal,
stond mishandeling hoog op de aandachtslijst. Niet dan houdt Hans Konijn zich zeer aanbevolen.
zelden deed de vrouw aangifte ten opzichte van
haar echtgenoot. Ook hierbij speelde drank een Harry Opheikens
hoofdrol.

Zowel het Genootschap als Hans Koniln zijn erg benieuwd of er bij deze foto uit d e jaren 20 namen zijn te achterhalen.

19

--

,I

.

'

...-.. ,..

Klaverjasclub "ZANDVOORT"

22. Nettie Vaupeli
23. Rietje Termes
24. Piet Termes (buschauffeurbij Kerkman)

Opgericht september 7 946

25.Bijgaandefoto is genomen ter gelegenheid van het 26,15 jarig bestaan van onze K.J.C. "Zandvoort". Op 27.zaterdagmiddag 11 november 1961 was er eerst 28.een receptie in het clublokaal van cafe "NeuP' in de 29. de heer p, Geuzenbroek (schilder)
Haltestraat. De leden en genodigden werden vervolgens uitgenodigd voor een feestelijk diner in
Hotel Bouwes.
i.
Tante Sien
2. Ab Koning

3.-

4. Jan Zwemmer
5. Marie van 't Mof
6. Cor van 't Hof (stationsrestauratie)
7. Henk de Muinck
8.mevrouw de Muinck
9,Jan de Nijs
10. mevrouw de Nijs
1 1. Coen Terol ("schele Coen")
f 2. mevrouw Terol
13. mevrouw Noortman
l 4. Henk Noortman
15. 16. "Pumme"
17. mevrouw Paap
18. Jan Paap ("Jan van KeenStrandtent 12)
19. 20. Greet BIuijs-van Honschoten (cafe "NeuP')
21. Henk ten Broeke (kelner bij cafe "Neuf')
-

-

_-

30. 31, mevrouw Berkhout
32. de heer Berkhout (aannemer)
33. Cees Bluijs (Ome Cees van cafe "Neuf")
34. 35. 36. Toon Veen (voddenboer)
37. mevrouw Veen
38. Piet Wels (voorzitter KJC Zandvoort)
39. mevrouw Wels
40. Willem Renout {"Akkaba")
41. 42. Johnny van de Wolde (kelner bij brie Koper)
43. tante Marie
44. Nicolaas ten Broeke (aannemer)
45, Neeltje Koning
46. tante Jolaan
47. Gijs Keur
48. Bubby Vores
49. mevrouw Franssen
50. 51. Joop Pool
52. mevrouw van den Bosch
53. Cees Bluijs (zoon van C. Bluijs)
-.h

.
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Uit het Haarlems Dagblad van 1946
"Nieuwtjes " uit Zandvoorts verleden

I Het-nieuwe Zandvoort
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ZANDVQORT
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Eizonderheden over de uitwerkmg der plannen

:
?
;
.
q

van Ir.

kerk van Zslirlvnort.

G Frkdhdhoff

Zonrlagiiiiri.g~n 3 N a a r t zal

Ds..C.

de

Ru

van Rorc:ibiirr: 3 1 2 pr&it<ant hevcstigd
wordmt door z i j n ~cbuonvadtr,Ds. Oiringa v a l Scheve?ingei~, ivaarna eersteenocindp i n eer? middagdi~nstdienzelfden
- d a g rijn Intr~c-predrkntx znl houden.
II&en U'ocnsdaghvrind. 7JJ Februari
in de Hervortnrle kerk t e Z a n d v ~ ~ rCk'n
dairlcdienst wordin ge:lo;icl~n ter gc1eger.heid var) het Icit, dal son goed al& al!e gecracueerdc lidmatcn in hun dorp zijn teru ~ g ~ l r e e r r ? .
'Tevens zal daii de luidktok, die h o r de
Duitsrhrrs werd weggehaald, doch in
Duitschhnd weid terupgcvonden. cii haar
aiide plaat? in dcn torcn webr heeft h ~ c nomen, npniertw wnrdpn Iiigeluirl.
Het %zn*lr7nnrtsrhs Ornioriuinkoor ral
aan r l c ~ c l diemi
i
{weilrc ral geleid worden
clrio? Ds. Tromti van Amsterdam, oud prcdikant d e r Xpd. Eerv. kerk i e Znridwort)

Z a n d v W gememtebestuur heeft in
In elk g e d komen belangrijke bedrae n persconferentie mt4edeellngen g*
gai besehrkhaar vwr den herbouw.
daan over de bekende plannen voor den
Het rnoeiliike is evenwel, dat de grond
Wederopbouw. Hierbb 'werden foellchtinau onteigend k ten name van het rijk. De
gen gegeven door d e n . S u r g e r n ~ t e r ,den gememte lcan dus voorloopig niet over
heer H. van Alplien en den ontwerper Ir. dm p n d beschikken. Er moeten onderhanddlngen met b-q rijk gevoerd worden
G . FriedhoU uit Haarlem.
Daar wij iodcrtijd reeds een uitvoerige om b t een rege!!ng te komen.
Er & een ondermek iingwteld onder de
~cilluctreerde be-schrijving van d ~ eplannen hebocn opgenomen en bovendien een eigemars der vernietigde panden. Daarbii
maand geleden nog een onderhoud hadden b gebleken dat io eerste instantie sl&b
m e den burpemeeRter aver het verloop 8 d 9 van de 35 gedurieerde eiaenarcn min
tekm
bdrijven bereid zijn te
der onderhandelingen, kunnen
thans g=&
hert--wen. Daarbij rijn slechts It'f van
mci aanvullingen volstaan.
Uiteengezet werd, dat men in het plan- &r U rr.illiocn betrokken. De gemeente
R i e d h o f f niet meer mag zien dan een ZhiPrrdroort h v m r ongeveer I milliurn
bwis wearop -gordt voortgebouwd. Op . guid- bij die l 3 millioen betrokken. omdat
o o k uerschilIends~emeente-eigendie manier moct bet $roeien.
OLschuon nog geen definitieve godkeu- <iommen vcsnieid zun, het ,.Zuiderbad"
fs
getaxeerd
op f 1FiO.flDc. Het Duitsch kring van den ..Wederopboua" in Den Haag
d
had een waarde van
v e r k r e ~ e nI
hebben de betrokken hoofd- n t dut v e ~ n ~ e lwerd
ambtenaren aan dm np7et hun aanctie :/r mllioen gulden. Van N.S B.'CCS ie
f W[HW a m waarde afgebroken. .
gepaven, uwdat he! ook door den ..WederEr rGn u:t reeds verschillende andere
opiioiiwi." reed6 als basis is aanvaard. Dit
biukt trouwwel UI^ het feit, da: met geeadigden bfJ het gerneenfebesiuiir geEotdkeursng van dcn ,.Wederopbouw" aaa karpa die um bepaalde obiecten gevraapd
genegen de
F e n aantai Hasrlemche en Amst~rdam- bebkn. maar men Is niet
fiche arrhitecren opdrarht is gegeven en- ..vette ktuitju" bd voorbaat wen te gekeie ondcrdeclcn r a 8 het plari {de villa- ven. maar vtndt het voor het welslagen
houw en de bb dc gespaard ebl leven kern van bet gebeele plan bctes t e wachten iot
van Zandiwort aansluitende betiouwing) men het gtheel ken overzien. Gehoopt
meer pc~ctailleerdeontwerpen t e maken. word: dat het mogelijk za! zijn een comHieronder zijn de heeren B. S. J. M. Stc- binatre van belariahebbenden t e maken
vens en Bijt-oet uit Haarlem en A: P. om zoo iets In he! leven te roepen als
Smits uit Acrdenhout
,,Zandvvûrt-Bad", aie dan de exploitabc
Prof. ir. H. T.Zwiers, die indertijd het van bepaalde onderdeelen In handen kan
.,Zuidertiad" bouwde. is uitgeno4igd pen geven van gegadigden. Op dezc rnanrer
ontwcrp te maken voor den herbouw Het zou een goed geheel verkregen kunnen
i a evennne) rewenschf #ebleken daarvoor
worden.
m i e ? d e iengsovonden fundamenten van
Zandvoort za! in de toekomst I groot@
het vroegere gebouw ite gebruiken. maar verbmdingswegen met den weg Haarlemhet nieuwe ..Z.ui6erhadV i e zeiten op de ~ a n d v b a r tkrijsen. Er worden plannen
duinreep
uitgewerk om-enige tunnels te-maken,
Rovendien zijn materialen bearhikbaar opdat de
en in - Zmdvoori-Noord niet
gwte;d voor den bouw van een hofje en den Bpwrweg behocwn t e kruisen. Het
van 12 rntddenstand=.woninpon. Toraal C O rijk zal aan de gemeente voor bet maken
hiitzen. dic in IWG F~"Muu.<I zrllen nnurtlcn dezer tuinek; een bijdrage verleerien.
H e t bcnin is el dur;.
Er werd nag w n s de nadrilk ~ e i c ~opd
het streven 7~tndvoortin d e toekom;: ten
ei1 r r i i r ,
ernigse.ns ander r a c h q te ptvsn d a n hc:
StrUdIcr. b.ai
vroeger had Dat is n o d i g . want rle omkenfle vrouw. 23.45 KaJnc.iiir-~h
46. .,
standigheden nebben zich in dcn liiep der
Avondwl~dinG. 2 M NleUQI3, Z.20 C t m NUveen's Swing kwarrer. =.*O Dm hei hMMjaren gewlizfgd. Er blijkt #een behoefte
vuur (gr.?.
te zijn aan veel hotels. In het ~lan-FriedI
I
hoif t6 dan ook voldaan met d e c h t s w e e
hoiels, pen spcc~ael somerhotel met 310
5
, . * - , ,
3 220 bedden e n een permanent hotel ven
110 beddcn. Er zal meer behoefte bestaan
..-- , aan ilar~ehouwenwaarin de casten voor
eenigen i i J d kamers huren. ~ à n r o pis dan
m k gertkcnd. De opzei ral zoo zijn, dat
bezitters van gespekte en bescheiden beurzen kunnen krijgen wal zii wenschen.
Zandvoort zal voorai he: oog gericht h m den op d e nodzakclUkheid e e n aangenaam
rec)earirmrd >e zijn voor een ombeving
van ongevecr 1 millioen personen 1o.a.
Amxteïdam en Haarlem).
U v c r d e financiering der plannen 16 nog
n i e t vecl naders mee t e deelen. De eigenaars van de gesloopte en vernielde hiiizen hebben van de regeering een inschrijving op het Grootboek gekregen, icramcn
beloopende 13 millioen gulden. Daarop Ls
dc waarde van den vond, aisolik de waard e d e r p a n d e n in 3940 getaxeerd Het, Li
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evenwel aaarschiinliik dat een al#ernrenr
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hoogen kant g e w e d st. VermoedelUk zal
dc nieuwe taxatie h e l a m l i k lager worden.

/Ook in Londen

Nieuwe Uitgaven
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Zandvoort

Landvoort

h hcienru.zomer enhetbouw&n1946
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Dit jaar W o r d
Is->--Ybf l.5OQ.M)O wrwbrht

WH gaven onlangs reeds sen w e z zkbt- van de plaanm die Zandvoort mor
den aanstaanden zomer heeft. Men hoapt
dat de elecrrisch~ trem dan WPW kan
rijdm. n c Spoorwegen hebben beloord

'

mee te werkcn
OP dit oogenbllk ta h q skand In het
ZuSdclijk decl van Zanùvoort nog door de
Marine algesloten omdat dasr m g miln!:ieopslagplaatsen run. Er is evmwel
veel kans, da: w k dit strandde& in den

z o m a veilia b a r d e n ml k n n m wmüen.
Het gemeeniehestuur is aigeweken van
hst vroegere s?eìsel am ook kleine ntukjes Btrand te verpttchlen. Nu krijgt eik@
pchter 50 ske;rkeden Meter. Di: geeft
ccn goede exp1aliaff~-rnogcl~kñeid- .
Er komen twee badfnrirhtui~en.&=der
zal u ~ ~ w c m m e mogen
n
w w d m mi het
vrije etrand in Zuid En lm Wmd. ZW-man OF h+# zoopnaamde ó I d e n 4 e e l m1
verboden aije. omdat uitkleed-Wbw w
dit dmkke deel o n g e m s c h t -dm
g+
acht. Trouwens p r o r ~ mjnren wm drt m k
s1 VEtbDdrn.
Y ~ M ~ ~ ~k c
b=&fibear
~
geBomen, m 3 YoeZangAWEen tot h@t stram1
te maken m bovendien nog enkele kleine

metpatian.

vc rcs.cteii v m
mgsaamde b~ der
mitfiebeTs aan bet begli-, van h m m d wc^: wnsden nog op~eruim+2.
Het paviljoen dat naby het vroeeefe
,,Richet' op de dumrerp komt, ml h Mei
k l a a r tljn Rel wo-dt apër~rokkenuit de
s f h r ~ a k van het Ku~haus. Dc c l p m i ~ a r
beeat vdor 5 laar vergunriing pekre~endat
tlselijke g e h u w te ze:ten.
Kamawrderr: kunnen meer komen. hoewc! het j a m e r b dat de rnoote inrichting
de: kampeeiterrtinen in de mrlonsjaren
vcrnjcld is. Ku ral met beechelden middclrn wat nieiiw~moeten warden apgeSouwd.

Er b e m a n plannen voor he arganiseeren van en goed Lunapark in het Plan-

I

I

N w r d op nnpeveer 3 i 9 rnrnutm afstand
v a n hei latio ion. A18 er QCR combinatie F J
gezadigdcrr komt die een behwrlijke exp?n;tat!e hunnen garandeeren. heelt het
gemeente-becruur geen bezwaar toestemmin4 t e rerieefien rsn 15 Juli tot 15 Aug.
Zandmafl zal het vooral van de darjernenrchen mopten hebben. Ilntels zijn er
nip! meer. terwijl M k reel pensions door
de ~ ) I I I L * C ~ C Tzbn
S
afgebrnhxn. De beschikbare nilmte tmnr togeergaflrn die e r nJg
was. i c al - 7oo vrrnnmen wij - bespakcn. Er il. bi: d c verhiiurdtrs levrdenherd
uvcr dc brdongmi priltcn. want nu w
wejnjg mncurrentic er: vecl nrinvraRrii
v;a?rr.. konaen er minsiiee I-nrirwaar2c.n
bedongen woïaen. Een enkcl reval dal dc
p4I::ie icr vore kwam aar e,- t"oocr?
prijzen bedancen znuòrr rijn. werd or-

denocht

Eid ers in air nummer deelen W U bijzon-

ilerheden mede over het B l o u ~ ~ l a r1946
i
van den Wederopbouw. samengesteld door
het Ccillrge V R n A l p m e e n e CGmmhSariSsen van den Wederopbuuw.

~

me oorhn-wc
~
~
~
wordt vtilren~de laslst ~ e a a r r i ~ e e r d c
apravea getaxeerd ap t 4 5W.OBa, elsv*rdctld:
tabl
verwoest
f 4.e00 Wo. z w a a r bmthaalsa f 400.000
en bcht bescbaciiga c 10o.OW. Bczc be. drogrn ZUP evenwel op de b d r van
gtireruem Omgtrektnd

,

wil dit

*renwiiordige

Een o

naar d c a

f

II.UO,UMI.

h eveuwrl tie wa;irde

Vpii

den f l o u d

bare~ce.

Met verschillende bUkomende kmten,
ZW&
puinrulmen en extra u1tfillt.e~uit
bnnfde van meer rinteigen!Iig
afirask
is
OP gmnd van
peen rekmine mhouden.
Z s d v o o r t be1lorwrt bIYkens de verpp
Iukiwen trit de zwaarst gepoffen gemeenten De =ha&
per inwoner berekmd beIwpt f 1250.
Yow aitvordw*
werken la 1MB
Ir vnot Wndvoort i n hei Souwplu~
1916 uiketrakken een bedrati
J L5C0.MOa sbvolgl wdmvesdccld: hzrbauw f 750 OQQ. zwaar tterukl f W . 0 1
en licht hersrel f 250.000.
FJ
vtms heretelwerk al een bedmg
van f 5UO.0~0 x-t-r~+rlrt.
E r wordt op gerekrnd, d a l het lichte
herstelwcrk in IMR reheel voltooid wordt.
Het =ware !jemlclwerk +af voor de helft
k:aar komcn.
. Znndvoort za1 d~ atbciders ult de Mipevrnp betrekken, ia her bUzotidw natuurIlfk ut, Haer!em
Uit de gc~cveens blUM dal
e~rste
jaar i ~
Z a.
n A v w n aan nieuwe b o u w e r ken voor :750 OM vernetkt meK wordenLettende op h e t Ieit. dal er t o t a l ccc b?adrag v a n R of 9 millioen gulden verwerkt
h o r t wordrii, zou m m !ieht Zot de conc!ukomen dat dit pre9 heprn is Bat veel
verwachtingen wek;. W I ~hadden evenwel
een ondcrhorid m e t t I ~ nLur;cmecstcr snn
Z;~hdvucr:. den hppr H. vil11 Alnhen cn
ir. G Frieähuff te Kaariem. de mtwerper
PP

van Nieuw Zandvoor:. die ons Mrdtri ce?
zekerden <Int n] rnct b<.: vcrloup van z:!ken zeer Irizennmen wnron. Er bIlikt uil.
$at d e receorin: *fl medewerken om
Zandvoort zoo snel rnopeliik weer up te
btouwcn. E- mact natuurhik rekcning 6ehouden worden met den nood fn d e andere
zwaar eeteisterde g r h l d e n . Zandvoor: ~ l s
recreatiegebied w d t niet achtergesteld.

Zantdvonrt als badplaats

~~~L&\~L~~-.-~~c

ladertijd hebben u$ reeit% medegedeeld,
d ~ onder
t
rcwirz:ttemhap rsm -of.
W.R
een wmmms\e is tagtsklc? m een
ondmk
te s w m nur d.
welae k b e e r i e Zaadrm n i e t voldoen S s

-

Wol-

~ ~ i a ~ ~ ~ " , ~ * , " $ U $ ~ d ~ t
te Pcgger;,
ae conduslp
mmmkAe kraam - k i t ,
dat
I de opzet m m
het PW ~ r t = d ~ ovoutcig:
if
v-mmru
k;.
U!: de ondweoegingea bleek. dat in het
d verlden
~
~ 6114~ pct r V a n( de Xsndvmrkche

amc;tPraam

bPd"ien

de

inas.

h Noord-Eol!anri. 15.6 pct rdZ de artiere provlncm c a 4.7 pct. ult. Lic: buitenSe3

?:iiia,

De commissie fa van m m i n g dat Z m d Wan mct een
van 304 bedden en &en mmerwm*hte
van lm b+~lden ~ e r w u ~ t
Wordt dat bct publiek In toenemende maye
gebri;Ilc ml maksr van een nleuw-tylic hntel: .t aypnrfemcnteabotel (Int dwrer nsrwKJrt in Uc t r i ~ : X ~ m
volmnn
~t

mmdo*ì

hotel genoemd 1 , m a r i a het geziririreYbrrn8
apr w.den eterker ~ o tuitina Nornt.
In ]set piau Friedhot'
met dcne denk~r~dex
~rx>als
,
rnvn weet. rekealng ge-

Er

:S

QDk Fan onderzoek ~~KCST&J uit
de b.rvoners &omtic warm

welke a t d e n

die elcn biijvend in íknttpoart mttwcn.
4 6 2 pct. nns I I ~ ' Amsterdam eikomstjg, 90
get. zit EsnrIem cp a,ltj%re
K w M - R a a M . XW pct. uit anar?rc prorlndes en 6 5 pct. Ult; bet bultrriland.

Natuurreservaat
?b-1-d
bij* ~ a n d v m f i
&k

eBR

Atrformbaan

ongeveer 14 jaar geleden kocht de gernmnke Zandvoort m h e Noorden een
duìnterïei~ivrin 1 K.M2 (iW10 M. lang en
1 0 W.
~ breed). Dit is toen meteen beb ~ ~ hHumel
t .
bet gewas nag n:e forsch
IR te riomen, is het t ~ c hmogelijk alt terrein mans als naiuur--crvani
open te

denen,
,
T
di,

w a m WeEen Bangel&.
h e grmofie vwkeer.

maar dle h het seimn gdurradp en-

keie doffen g
e zullen
~ -dca~
ak
een autorenbaah
in 4, tuejcomát ral d~ b e t r e c l i j k

kleirie naburrmvnat
eanslutt+ng

r=ervast

geven op het

mm
nauiur-

dat bet gehee~P
duhcomplex
i,,, X-W
-avoort b d a a t , DJt =-,l
'em n n d d c c l pin van her
&beekplan, dat voor dm gmöwinR
uitgtvcrti-

,,,

W a t etrnt gtboawd woedt.
Arehiteet Zietsma, leider van het B o u w bureau t@ Zandvoort. deelde ons mede,
dat Cc 1 750.000 die dit ] a a r Tïicir meuwhun- beschikbaar r.ijn. zullen taardcn bealeerl voor den b u n - van nen nieuw Zuiderbad en de 40 u.oningen voor arhpiders
cn ouden van dagen. Vereer w o r d t nog

overwoeen de boiix.v van een cafc-restau~ a n tap den grond Waar vmeger .,Srinpmt" stond en eenfge wjnkels ahn den
Oostkant van het Badhuispltlti.
Het nieuwe ZuIdrrhad hoopt men in elk
geva1 klaar te hebben bil hpt begLu van
hel valgenda badseizwn
Vnor 1947 staat op h w programma d r
bouw van =n badhotel. wnrirnan verbonden :s een taal voor tooneelirwrstellineen en concer?en. Dft gebouw k m t
op de plaats v= G i o o t bad hui^. Dan zaat
meri verder in Nocrdelijke rirhfing bauwet, winkels. minknhien een flatgebouw,
enz. Die plannen GJII ~ v e n m dnog geheel
h Vbfirlierridinp.
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Hierboveneen prachtig beeld uit vewlogen tijden. Let daarbij op de postzegels, die aan de voorzijde geplakt zijn. De kaart is
verzonden op 1O juni 1930. De locatie waar vanaf is gefotografeerd is de oude watertoren, richting het noorden.

P\
Hieronder de Brederodestraat in een hele rustige tijd. Aan de achterkant van de kaart konden we lezen dat deze verzonden
was op 25 mei 1950. Aan de kleding en de bomen te zien zou je zeggen dat het een mooie zomeravond is en dan toch weinig
(Beide foto's zijn uit de collectie van Arie Koper)
autoverkeer!?
-

Folklorevereniging "De Wurf"
Mededelingen en wetenswaardigheden

I

aangaf onze presentatie als leuk en ludiek te hebben enraren.
We waren die dag in het gezelschap van ongeveer
1600 folkloristische groepen, afkomstig uit heel
Nederland. Her en der in het park werden door verschillende dansgroepen optredens verzorgd.

"De W u f ' kreeg de uitnodiging om op 23 augustus jl. deel te nemen aan Sail IJmuiden, een voorproefje van Sail Amsterdam dat in het daaropvolgende weekend plaatsvond.
Het toneelseizoen is weer begonnen en dus zijn
We hadden tijdens Sail IJmuiden een kraam met we volop aan het repeteren.
artikelen van "De Wurf" zoals tegeltjes, boekjes, Gespeeld zullen worden: "De Strandweg'ben "Verfoto's enzovoort. De dag in IJmuiden duurde voor huren is ook niet alles".
ons een uur of 10 en tijdens die uren hebben we Onze uitvoeringen vinden plaats op 17 en 18
meerdere optredens van onze kledingschouw en maart: 2001;
visafslag verzorgd; tot ons plezier haalden we hiermee zelfs de TV. De belangstelling voor Sail ZEGT HET VOORT ?
IJmuiden was groot omdat de zeilschepen in de
loop van de dag daar binnen voeren.
Tevens hebben wij ons voorgenomen om in het
De Russische viermaster de "Seedov" was onze komende seizoen een klederdrachtenschouw op
buurman: een gezellige en leuke dag met prach- het Gasthuispleinte presenteren.
tig weer.
Er zijn reeds vele aanmeldingen van folkloristische
groepen uit het gehele land ontvangen.
Op zaterdag 3 september was er feest ter gele- We zijn dan ook druk in overleg met de gemeente
genheid van het 50-jarig bestaan van de Federa- teneinde voor dit evenement subsidie te verkrijgen.
tie van Folkloristische groepen in Nederland, dat
werd gehouden in het Openlucht Museum te Heeft u zin om met ons te dansen of toneel te speArnhem. Ons viel de eer te beurt om als eerste len, aarzel dan niet en vraag de mensen van
groep op te treden met een klederdrachtenschouw "De Wurf' om informatie. (telefoon 023-571 5068)
van specifieke drachten en werkzaamheden die in U bent van harte welkom !
vroeger tijden te maken hadden met het badleven.
We ontvingen nogal wat complimenten waarbij men Hans Gansner
H O L L A M O S C A 6 CEUKERKOEK
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Bestuur

Ledenadministratie:
Adreswijziging en aanmelden nieuwe leden:
mevrouw E. Hoogervorst-Schuiten
Oosterstraat Z, 2042 VE Zandvoort, 023-571 8177

Voorziiter:

Werkgroepen Genootschap:
Indien u zelf actief wilt deelnemen aan onderzoek van Zandvoorts historie,dan
zijn er de volgende werkgroepen:
- Genealogie, contactpersoon Arie Koper, 023-571 8441.
- Monumenten & grafstenen, contactpersoon Jaap Kerkman Azn, 023-571 5013.
Zelf kunt u ook het initiatief nemen om een werkgroep op te richten.
Verzamelingen:
Indien u een oproep wilt plaatsen om historisch materiaal te ruilen of te verkrijgen,
kan dit gratis (maximaal 5 regels) in de rubriek "Klinkertjes." Deze service geldt
alleen voor leden van het Genootschap Oud Zandvoort. De advertentie mag niet van
commercit3le aard zijn. Vermelding van naam en adres of naam en telefoonnummer
in de adveeentie is verplicht. Uw tekst dient binnen te zijn op de sluitingsdatum van
de kopij (zie colofon).

ing. G.A. Cense
Kostverlorenstraat 115
2042 PL Zandvoort
023-571 5715
ger@cense-v-lingen.demon.n1
Vice-voorrifter:
ir. C.J. Wagenaar
023-571 3999

Secretaris:
A. Koper
023-571 8446

Penningmeester:
M.A.J.M. Crabbendam
023-571 2514

Giften:
Indien u het werk van het Genootschap Oud Zandvoort met een in principe fiscaal Leden:
aftrekbare - gift wilt ondersteunen, kunt u uw bijdrage storten op onze rekening van A. Joustra-Brokmeier
023-5715155
ABN-AMRO te Zandvoort. Hiervoor is het Genootschap u zeer erkentelijk.

-

J.M.J. Molenaar
Op roek naar een Oud Zandvoorts cadeau?
!ets te vieren, iets te schenken? Denk dan eens aan een ingelijste atbeetding van 023-5718519
een echt Oud Zandvoortstafereel van "Bing en Braet." U hebt keuze uit twee kleurenafbeeldingen. Voor nadere informatie: de heer Crabbendam, telefoon 023-571 2514. P.L.A. Bluijs
023-571 8292
Opruiming? Voorzichtig, niet weggooien!
Grote schoonmaak, verhuizing of een andere aanleiding om eens op te ruimen? J. Kerkman Azn
Indien u spulfen, foto's (ook oude familiefoto's met herkenningspunten van ons 023-571 5013
dorp), knipsels of adere publicaties over het Zandvoort van vroeger tegenkomt:
J. Paap
a.u.b. niet weggooien! Schenk het aan het Genootschap Oud Zandvoort.
023-571 5967
Advertenties:
Ereleden:
M.A.J.M. Crabbendam, 023-571 2514.
P
.Brune
Beschikbare formaten: hele, halve, kwar2 en 1/6 pagina.
C.J. Wagenaar
ir.
Tarieven op aanvraag.
Erepenning:
P.van de Mije KCzn t
Adressen cultuur-historische verenigingen
Contributie:
Folklorevereniging
Historische Modelbouw Vereniging
Minimaal fl 20,=(excl. verzend"DeWurf"
"Bomschuit Bauwclub"
kosten) per jaar.
secretaris: H.C. Bakker
secretaris: H. Gansner,
telefoon 023-571 5836
telefoon 023-571 5068
Bankrelatie:
ABN-AMRO te Zandvoort,
*YGF7.@
rekeningnr. 565738305
Giro-rekening:4206723 t.n.v.
Genootschap "Oud Zandvoofl."
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