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Iets te vieren? Dat doe je natuurlijk in ons sfeervolle zaaltje ’t Juttertje!

365 dagenper jaargeopend!

365 dagenper jaargeopend!

“Jeloi,
al bezig met plannen voor ’t najaar?

Vier je feest,in ’t Juttertje,
de gezellige zaal van Thalassa!”



‘De Klink’
 Kwartaaluitgave van

GENOOTSCHAP ‘OUD ZANDVOORT’

33e jaargang, nummer 132Het is weer zover. U kunt weer 
bladeren in een nieuwe Klink. 
Althans zo doe ik het. Eerst 
even bladeren om te zien wat 
er nu allemaal weer instaat. 
Dan artikel voor artikel lezen 
en laten bezinken. Want aan 
elk artikel zit een verhaal vast. 
Een verhaal, dat wellicht herin-
neringen oproept aan iets dat u 
kent of zelf heeft meegemaakt. 
Het verleden vertelt ons verha-
len over wat geweest is en nooit 
meer terug komt. Met weemoed 
blikken we daar soms op terug…

Dan nu even terug naar het heden. 
Waar zijn we mee bezig geweest? Op 
zondag 11 augustus 2013 stonden we 
met een kraam voor het Zandvoorts 
Museum op de zomermarkt. Prima 
weer, veel bezoekers, veel gesprek-
ken met mensen die meer wilden 
weten over ons genootschap. Of oude 
bekenden, die even een praatje kwa-
men maken. In ieder geval waren er 
toch weer een aantal bezoekers, die 
ter plekke besloten om lid te worden 
en zich te abonneren op ‘De Klink’. 
Vanzelfsprekend werden deze mensen 
van harte welkom geheten en beloond 
met een paar recente edities van ons 
kwartaalblad. Om zich vast te kunnen 
inlezen!
Voorts zijn we bezig een nieuw pro-
ject op te starten. Net zoals we dat 
hebben gedaan voor de Haarlem-
merstraat, zijn we nu bezig met de 
Kerkstraat. Alle gegevens van deze 
straat op te zoeken en te categori-
seren. Welke gebouwen staan er, 
wanneer zijn die er gekomen, wie 
hebben er gewoond of gewerkt. Om 
maar wat te noemen. Een hele klus 
om te doen, maar bijzonder boeiend 
als je daar straks weer een verhaal 
over kunt vertellen. Een werkgroep 
is daarvoor nodig en we zoeken nog 
mensen die mee willen helpen. Meld 
u aan bij onze secretaris, want vele 
handen maken het werk licht. En 
leuk en interessant om samen mee 
bezig te zijn. Doen!

Nog iets over het Zandvoorts Mu-
seum. Het voortbestaan van dit 
museum is niet zeker. Zelfs uiterst 
onzeker. De begroting van de ge-
meente Zandvoort staat onder druk 
en het museum staat op de nomina-
tie om te worden opgeheven en het 
gebouw te worden verkocht. Er is 
een onpartijdige onderzoeker (van 
buiten Zandvoort) ingeschakeld om 
een ultieme poging te doen onder de 
Zandvoortse cultuur historische ver-
enigingen. Een poging om te zien of 
deze verenigingen met gezamenlijke 
inspanning het museum weer inhoud 
kunnen geven en het voortbestaan 
kunnen waarborgen. De eindcon-
clusie van het onderzoek is op dit 
moment nog niet bekend, maar ik 
duim ervoor dat deze ultieme poging 
mag slagen. Want het mag toch niet 
zo zijn, dat er iets gaat verdwijnen, 
waarin eens de geschiedenis van 
Zandvoort werd verteld? In deze edi-
tie van ‘De Klink’ staat nog een op-
roep voor een technisch medewerker. 
Deze oproep wil ik speciaal onder 
uw aandacht brengen, want ons be-
stuurslid Cor Draijer, die samen met 
Jan Kol presentaties verzorgt, heeft 
dringend behoefte aan assistentie. 
Assistentie van iemand, die weet om 
te gaan met computers en zich wil 
verdiepen in wat nodig is voor onze 
presentaties. Wie wil ons helpen?

Ten slotte nog een laatste opmerking. 
Op vrijdag 15 november 2013 wordt 
er weer een Genootschapsavond ge-
houden in Gebouw De Krocht. Een 
avond om niet te missen. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda. Zegt het 
voort, zegt het voort! 

Rest me de wens uit te spreken, dat 
u weer veel plezier zult beleven aan 
deze Klink.

Zandvoort, 17 september 2013
Carl R. Simons, voorzitter

VOORWOORD

DE VOORPLAAT
Een leuke panoramafoto van Zandvoort 

in de jaren 60. Hierop is goed te zien 

hoe ons dorp inmiddels veranderd is.  

Links onder staat de oude gemeente-

lijke remise met schuin rechts de barak 

van de “Nachtuil”.

Links boven is nog duidelijk te zien dat 

onder andere, de flat aan de Sophiaweg 

nog niet gebouwd is, nog even en hij is 

weer weg…..  Halverwege in het mid-

den ligt aan het spoor nog het sein-

wachterhuisje. De Zandvoortmeeuwen 

voetbalvelden liggen er nog mooi bij 

en Duinwijk is nog niet gebouwd. De 

houtwinkel/zagerij  van Bakkenhoven 

is nog niet door brand verwoest en  ligt 

nog eenzaam aan de Vondellaan. Links 

bovenaan de foto zijn nog de oude 

Hannie Schaftschool, de Suringaschool 

en het Gemeenschapshuis te zien en 

verderop naar boven het oude Hotel 

Bouwes . Ook is het badhotel nog niet 

gebouwd. Kortom, er is heel veel ver-

anderd. Met een goede loep ziet u vast 

nog veel meer! ■
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Fysiotherapie, Manuele therapie, Spier- en Gewrichtsklachten, Houdings- 
en Bewegingsproblematiek, Begeleiding bij Hartfalen, COPD, Diabetes.

Burgemeester Nawijnlaan 4 • 2042 PM Zandvoort
Telefoon 023 - 571 33 33 • praktijk@fysiofit-zandvoort.nl

www.fysiofit-zandvoort.nl

Functioneel Revalidatie Centrum

FysioFit Zandvoort

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  

Tel: 023 5 715 715  Internet: www.cvl.nu  e-mail: info@cvl.nu
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Een bescheiden bijdrage dit keer van onze lezers. Je zou dan snel geneigd zijn te denken: 
“het klopt allemaal wat er geschreven is”. Dat is natuurlijk plezierig en ook het feit dat er 
veel positieve reacties zijn over de uitvoering en invulling van de Klink.

Hoewel aanvullingen en correcties 
meer dan welkom zijn mag u 
natuurlijk ook herinneringen 
insturen, die betrekking hebben op 
de geplaatste artikelen. Tijdens de 
GOZ-avonden horen we veel kreten 
van herkenning bij de getoonde 
beelden in foto dan wel film.
Ook hierop mag u best reageren 
met aardige anekdotes over hoe 
het “vroeger” was. Het kan maar 
vastgelegd zijn. 
We blijven herhalen dat u foto’s in 
bruikleen mag geven om door de 
redaktie gescand te laten worden. 
Samen met een kort verhaaltje 
wat het beeld voorstelt en welke 
herinnering u daaraan hebt 
maakt het compleet. Zandvoorste 
klassenfoto’s of groepsfoto’s met 
namen of met een vraag over een 
onbekend persoon op diezelfde foto 
zijn ook meer dan welkom.

Harry Opheikens

Gemengd koor 
‘Onderling Hulpbetoon’
Klink 130, pagina 36
Onder de kop “Zangvereniging 
Kunst na arbeid” plaatsten we een 
verhaaltje en een foto van dit koor. 
Hoewel de namen bekend waren 
heeft de ons bekende Hans Gansner 
de moeite genomen om de foto 
van het koor van nummers en de 
bijpassende namen en correcties 
te voorzien. Tevens laat hij ook de 
onderlinge banden zien. Het jaartal 
van de opname is niet precies vast 
te stellen. Voor de duidelijke foto 
zonder nummers verwijzen wij u 
naar het bovengenoemd Klink-
nummer.

Klassenfoto
Klink 131, pagina 7
Hoewel het een reactie was op een 
al in Klink 129 geplaatste foto 
kreeg de redactie nog een correctie 
van Janna Molenaar. In Klink 131 
wordt een Janna Paap genoemd, 
maar dit moet dus  Janna Molenaar 
zijn. 

(lees verder op pagina 5)

221 Gerrit Weber  
(de echtgenoot van 237)

222 Wilmina Saaf-van Keeren
223 Cor Visser-Dees
224 Anna Weber-Dalman
225 Sijtje Paap (juf)
226 Hendrika van den Bos
227 Evert Dees (dirigent en meester, 

de echtgenoot van 235)
228 J.M. Gansner 

(echtgenoot van 236)
229 Aal Weber-Schaap (de Laers)
230 Jannetje Paap
231 Marie Paap-Kerkman(Gouwetje, 

de echtgenote van 242)
232 Riek Dees
233 Rie Berens-Koster, echtgenote 

van 244
234 Catlien Dees-Van Hemert 

(echtgenote van H. Dees, 
timmerman)

235 Nel Dees-Van Balen  
(echtgenote van 227)

236 S.C. Gansner-Van den Bos 
(echtgenote van 228)

237 Anna Weber-De Wit  
(echtgenote van 221)

238 Cor Vlieland
239 Jeanne Paap-Van Keulen
240 Riek Schaap  

(‘Wonder van Zandvoort’)
241 Bas Schaap-Marsteller
242 Siem Paap (Siem Sympie, 

echtgenoot van 231)
243 Willem Weber  

(echtgenoot van 224)
244 Piet Berends  

(echtgenoot van 233)
245 Wilma Paap
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vereniging 
van hoveniers en 

groenvoorzieners 

 vhg 

Hé ju, hael jai evve
een blommetje
bai Jopie Bluijs!

De specialist in al Uw Bloemwerken......

Haltestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-57 12060

Kerkplein 6
023 5713546
www.cafekoper.nl
Het gezelligste terras van Zandvoort

Brilmode

Oogmeting

Zonnebrillen

Contactlenzen

Kerkstraat 34-36, 2042 JG Zandvoort
Tel: 023-57 12466

Zandvoort Optiek

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel: 023-57 17093

Versteege’s IJzerhandel

 Verkoop van: Verhuur van:
 Verfwaren Kango Betonboor
 IJzerwaren Kango Breekbeitel
 Elektra Div. Schuurmachines
 Camping Gaz Nietmachines
 Gereedschap

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

Grote Krocht 3-5
2042 LT Zandvoort
tel/fax 023 5719058

www.oudzandvoort.nl4 l 1064



ULO-school
Klink 131, pagina 7
Niet dat het nou zo 

belangrijk is, maar de naam van de 
onderwijzer was A.J. van der Waals, 
(onder het “tuig” dat hij bestierde 
bekend staande als Arie Bulk 
of Bullekie). Hij woonde aan de 
Wilhelminaweg. 

Tijdens de pauze liet hij ons 
uit op het "Zwarte Landje" en 
produceerde dan een soort loeiend 
geluid als hem iets niet zinde.
Aad Bisenberger
Toronto, Canada.
 

Zandvoort in oude (plak)
plaatjes (6)
Er waren veel fabrikanten die 
plakboeken uitgaven waarin 
plakplaatjes geplakt konden 
worden. Deze kreeg je door hun 
product te kopen. Een van deze 
fabrikanten was de firma Bussink, 
die van de bekende Deventer 
koeken! 
Uit de gildeboeken van Deventer, 
de vroegere Hanzestad, blijkt 
dat Jacob Bussink in 1593 zijn 
bakkerij begon onder de naam 
"In de van oudsher gekroonde 
Allemansgading". Het bedrijfje 
was geheel gespecialiseerd in 
Deventer koek. Rond 1910 
startte men ook met ontbijtkoek. 
Momenteel is de officiële naam Jb. 
Bussink's Koninklijke Deventer 
Koekfabrieken N.V. 

De Deventer koeken worden tot 
op de dag van vandaag nog steeds 
verkocht in het Deventerkoek- 
winkeltje in het centrum van 
Deventer.

 
In de jaren 30 van de vorige eeuw 
werden per provincie boeken 
gemaakt waarin je de bekende 
plaatjes kon plakken. Het Noord-
Hollandse album verscheen in 
1933 en werd geschreven door G.J. 
Nijland. 
Uiteraard kon een afbeelding van 
Zandvoort daarin niet ontbreken. 
Onder nummer 71 is dan ook het 
Raadhuis opgenomen.

Zoals te lezen staat op de 
achterzijde van het plaatje biedt 
het album plaats aan 100 kleine 
en 2 grote plaatjes. Alleen de 
kleine plaatjes werden gratis bij 
de artikelen verpakt. Voor de 
grote moest je per plaat 4 kleine 
afbeeldingen of 4 bonnen inleveren. 
Het boek zelf was in de winkel te 
koop voor 60 cent. Opsturen per 
post kon ook, maar dan betaalde je 
75 cent.

U begrijpt: het is iedere keer 
weer een verrassing als ik een 
plaatje aantref en ik heb werkelijk 
geen idee hoeveel verschillende 
fabrikanten hieraan meededen. 
Mocht u dit weten of andere 
afbeeldingen kennen: ik wil het 
graag van u horen!
Arie Koper

Trapfietsauto
Aan het eind van de jaren veertig 
in de vorige eeuw gingen mijn 
ouders altijd een week logeren 
bij hun vrienden (oom) Ko en 
(tante) Roef Reurts. Ko Reurts was 
beherend makelaar in Amsterdam 
en woonde aan de Zandvoortselaan 
31. Nico Wognum en Ko Reurts 
hadden elkaar leren kennen in 

(lees verder op pagina 7)

(vervolg van pagina 3)
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Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-57 12451

Garantie voor Topkwaliteit

Haltestraat 39A ◊ 2042 LK Zandvoort
Tel: 023 - 571 55 74

In- en verkoop van sieraden
Reparaties van sieraden, horloges en klokken

Jim Draaijer

Juwelier - Goudsmid

U bent van harte welkom bij Lenie & Floor
Haltestraat 61 - 2042 LL Zandvoort

Telefoon: (023) 571 21 71

VISSPECIALITEITENRESTAURANT

De Meerpaal

www.oudzandvoort.nl6 l 1066



De Meerpaal
de Operettevereniging 
Thalia in Amsterdam. 
Beide zaten in het 
bestuur en speelden 

hun operetterollen met veel succes 
o.a. in Krasnapolsky. Beide zongen 
eveneens in het humoristisch 
dubbelmannen kwartet Thalia, 
waarmee zij diverse keren voor de 
VARA-radio zijn opgetreden. Zij 
waren zeer aan elkaar gewaagd en 
er ontstond een warme vriendschap. 
Beide hadden de humor, zang en 
het piano spelen als uitlaadklep, 
dat vaak uitmondde in hilarische 
situaties.
Een van die situaties is de 
trapfietsauto, die na de oorlog in 
Zandvoort werd verhuurd door 
Waterdrinker (denk ik). Het 
was in 1949 en in die jaren had 
Zandvoort nog de dorpsomroeper. 
Het was een invalide man, die in 
zijn invalidekar de aanbiedingen 
van de middenstand rond riep. 
Ko en Nico hadden zich een 
lolletje beloofd en zijn met de 
trapfietsauto het dorp ingereden. 
Op het Kerkplein hebben zij, 
slaande op de carrosserie van de 
fietsauto, de aandacht getrokken 
van het publiek. Met onzin- 
mededelingen speelden zij samen 
de dorpsomroeper na.  
Het te hoop gelopen publiek 
vermaakte zich, omdat beide in 
het dorp nogal bekend waren. Zij 
speelden en zongen regelmatig 
bij Petrovitsch en betrokken vele 
bekenden in hun mededelingen die 
er niet om logen. Het is nog lang 
onrustig geweest in het dorp.

Op bovenstaande foto uit 1949 van 
links naar rechts; 
Ko(os) Reurts sr, Nico Wognum jr, 
Koos Reurts jr, Nico Wognum sr.

Nico Wognum jr.
 

Is ‘Aan de knoppen zitten’ 
jouw ding???
Zorgen dat de beamer gebruiksklaar 
en op scherp staat, het bestand 
van de  presentatie klaar is om af 
te spelen, de microfoon het doet, 
het geluid goed verstaanbaar is en 
het licht uit gaat. En dat een paar 
avonden per jaar.

Het klinkt eenvoudig, maar het 
vergt toch de nodige kennis, zorg, 
goede voorbereiding en accuratesse. 
En we moeten op je kunnen 
rekenen!
Nou, naar zo’n ‘roadie’ zijn we op 
zoek. Een vrijwilliger die het zijn 
‘ding’ vindt om dit prima te regelen 
en ons zo een zorg uit handen 
neemt. 
Daarnaast zijn er nog tal 
van mogelijkheden om deze 
hobbyfunctie uit te bouwen. Denk 
bijvoorbeeld aan het toevoegen 
van passende muziek bij oude 
films, wellicht gesproken woord 

of filmtekst of een ppt-presentatie 
aantrekkelijker maken voor 
vertoning. En zeker, jij hebt 
ongetwijfeld ook nog de nodige 
ideeën om verdere invulling te 
geven aan jouw hobby om zo Oud 
Zandvoort op een aantrekkelijker 
wijze in beeld te brengen.
Interesse? Laat het ons weten 
en kom eens praten. Stuur een 
berichtje naar Arie Koper, 
(arie.koper@oudzandvoort.nl) en 
we nemen contact op met jou.
Op onze ondersteuning kun je 
rekenen. 
Genootschap ‘Oud Zandvoort’
www.oudzandvoort.nl ■

(vervolg van pagina 5)

De foto is genomen op de Zandvoortselaan voor nr. 66 (op de achtergrond 
zichtbaar). De fam. Reurts woonde aan de andere (oneven) kant van de 
Zandvoortselaan. 
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VERDWENEN 
CIRCUITBEELDEN

Rode Kruis altijd paraatArie Loos met de 
fraaie Rode Kruis bus

Prins Bernard bezoekt de GP van 1969 
(foto Hans Fohr)

Prins Bernard tijdens de GP van 22 mei 1961Training Grand Prix 1967 (foto Hans Fohr)

Training GP 
1966

Een vrijkaart voor 
de GP van 31 augustus 1980

In ons vorig nummer hadden we 
al wat verdwenen circuitbeel-
den. Gezien de lange historie en 
vele (niet meer bestaande) beel-
den nog maar even wat plaat-
jes van vergane circuithistorie. 
Heeft u voor deze pagina ook 
leuke themabeelden (het liefst 
8 foto’s over hetzelfde onder-
werp), dan kunt u deze sturen 
naar de redactie van de Klink.

www.oudzandvoort.nl8 l 1068



(lees verder op pagina 11)

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat  de 
‘Eerste Nederlandsche Tentoonstelling Op 
Scheepvaartgebied’ (ENTOS) werd gehouden: 
van juni t/m oktober 1913 in Amsterdam. 
Er waren wel 18 exposities: modellen van 
de meest moderne boten werden getoond, 
schilderijen en tekeningen van historische 
schepen en de nieuwste snufjes op het gebied 
van scheepsmotoren. Er werden concerten 
gegeven en roeiwedstrijden georganiseerd. 
Er is zelfs een ENTOS-lied gemaakt: ‘Entos, 
Entos, wat zijn wij blij, scheepjes kijken aan 
de overkant van het IJ!’ De tentoonstelling 
werd afgesloten met een groot vuurwerk.

De ENTOS 
van circa 1940 
geprojecteerd op 
de situatie van 
circa 1960

DE 'ENTOS'
VAN VARKENSKOT 
NAAR VILLA
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Eetcafé Boomerang Passage 46-48
Tel. 023 - 571 92 13 2042 KV Zandvoort

Fijn dineren in 

Australische sferen

bruna
Bruna Balkenende

Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort
Tel: 023 5716033
Fax: 023 5716540
brunabalk@planet.nl

Een gezellig centrum voor:
 Speelgoed
 Kadootjes
 Meubels
 Herenkleding
 Kindermode

 Huishoudelijk
 Bloemen en Planten
 Kinderschoenen
 Sport
 Snoep
 Een hapje

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!

Winkelcentrum
Jupiter

Haltestraat Zandvoort



(vervolg van pagina 9)

Het was dus een groot succes en wat ook een succes 
was was het reclamemateriaal. Na afloop door Zand-
voorters meegenomen, kreeg het een heel unieke be-
stemming: het werd gebruikt om de varkenskotten aan 
de buitenzijde mee te ‘behangen’! Deze varkenskotten 
stonden op een door de Gemeente in 1912 aangewe-
zen terrein achter de Algemene Begraafplaats aan de 
toenmalige  Beltweg – de huidige Noorderduinweg. 
Het begin van de huidige Celsiusstraat loopt over  het 
vroegere  ENTOS - terrein. (zie kaartje pagina 9)  

In het begin van de twintigste eeuw was het houden 
van varkens dicht bij huis in Zandvoort al heel lang 
een gewoonte. Het varkenshok lag meestal dicht tegen 
het huis aan, met de mestvaalt ernaast. Dat aan deze 
onhygiënische toestanden en de stankoverlast  een 
einde moest worden gemaakt was voor het Gemeen-
tebestuur duidelijk. Mede onder druk van een difterie- 
epidemie in 1911 werden de varkens na 1 januari 
1913 verbannen naar het hiervoor genoemde terrein 
aan de Noorderduinweg. 

Op dit terrein ontstond niet alleen een bonte ver-
zameling van varkenskotten, maar ook binnen de 
kortst mogelijke tijd een rattenplaag. Deze plaag zou 
voortduren tot de sluiting van het terrein rond 1950. 

Overzicht van het ENTOS-terrein 
zonder varkenskotten omstreeks 
1950. Geheel rechts de Oost-tunnel 
met 2 kassa's voor de verkoop van 
toegangskaarten voor het circuit.
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Dat hier onhygiënische toestanden ontstonden met 
een geweldige stankoverlast spreekt voor zich. 
“Er drijft van daaruit een afgrijselijke walm over 
de duinen, die zelfs konijnen op de vlucht deden 
slaan.”(Handelsblad 8-3-1930). Niet voor te stellen is, 
dat hier in noodgevallen nog werd gewoond.

De Entos is nog steeds een begrip in Zandvoort al zijn 
de varkenskotten verdwenen en staan er woningen op 
de plaats van de varkenskotten. Een van de eerste hui-
zen, de witte villa, die nu de naam Entos nog draagt, 
is gebouwd door Piet Drommel. 

Hij kreeg van een voorbijganger een oorspronkelijk 
affiche en die heeft jarenlang een ereplek gekregen in 
huize Drommel. Mocht het weer tevoorschijn komen, 
dan hebben we behalve de naam, die voorleeft, nog 
iets tastbaars aan een tijd die misschien niet heel ver 
achter ons ligt, maar waarvan we ons bijna niet meer 
kunnen voorstellen hoe het toen was!

NB. Villa “de Entos ” ligt naast het vroegere ENTOS 
– terrein op de voormalige “modderkommen” – maar 
dat is geen naam voor een villa! ■

De Celsiusstraat met daarbij gepro-
jecteerd de varkenskotten, deze had 
zeker de “ENTOS-BOULEVARD”  
genoemd kunnen worden.

Varkenskotten met op de 
achtergrond Grand Hotel Wüst.
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Boekennieuws

Het houdt niet op, zoveel 
als er gepubliceerd is en 
nog steeds wordt over 
Zandvoort. 

Allereerst wil ik melding 
maken van het boek 
STRAND! 
Dit leuke fotoboek 
bevat 384 pagina’s met 
erg veel foto’s over het 
strandleven. Ik kwam het 
tegen bij Polare (voorheen 
de Slegte) in de Grote 
Houtstraat te Haarlem 
voor het “gigantische 
bedrag” van € 4,95.

Het boek is uitgegeven 
door Scriptum Publishers. 
ISBN: 978 90 5594 524 5.

De uitgiftedatum van 
het boek Grand Prix 
Zandvoort, dat al in de 
vorige Klink is aange-
kondigd is vastgesteld op 
1 november 2013. 

Onze lezers kunnen het 
boek met 10% korting 
aanschaffen via www.
zandvoortgrandprix.com 
door het invullen van code 
ZGP13 bij de gegevens. 
De actie is geldig tot en 
met 31 december 2013.
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Wat is 
adviseren 
voor ons?

zeg maar
goed met
mensen

Onze klanten bijstaan met raad en daad. Niet alleen van een 
afstand observeren. Maar meedoen in de ondernemersprocessen.

Zowel positief als ook negatief kunnen adviseren. En inspireren en motiveren. Zeg maar 
wil actief samen werken en oplossen.  Voor u betekent dat altijd een persoonlijk gezicht 
en contact. Veel aandacht voor u en uw onderneming.

www.zegmaar.nl

Zegmaar_ad+adres.indd   1 07-01-11   17:24

Adres : Kostverlorenstraat 121
Postadres : Postbus 286
  2040 AG Zandvoort

e-mail : notarissen@zandvoort.knb.nl

Telefoon : (023) 571 68 41
Telefax : (023) 571 20 88
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WIELERWEDSTRIJD
24 AUGUSTUS 1940 (uit "Het Leven.")
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De avond zal zoals gebruikelijk gehouden 

worden in gebouw “De Krocht”. De 

zaal is open om 19.15 uur. Vanaf die tijd 

kunt u genieten van een doorlopende 

diavoorstelling over het Zandvoort van 

vroeger.

Op de avond zal een interessante presentatie 

gegeven worden door de heer Rob Kuiper 

met als titel "Het ontstaan van de duinen".  

Aangezien Zandvoort in het midden 

van dit prachtige gebied gelegen is zal dit 

vermoedelijk velen aanspreken.

Na de pauze zal  weer een leuke film uit 

Zandvoorts verleden vertoond worden.

PROGRAMMA 
GENOOTSCHAPSAVOND

TOELICHTING 
MIDDENPAGINA

Deze mooie kaart met een stilstaan-
de tram is te dateren rond 1933. 
Zelf ben ik veel later geboren, dus 
kan ik er moeilijk over vertellen. 

Daarom ben ik eens gaan informe-
ren bij onze penningmeester Mat-
thé Crabbendam. Hij is namelijk 
in 1933 geboren in het witte huis, 
dat links op de foto te zien is. Het 
adres is Tramstraat 2 en het heette 
“Mea Vota”, oftewel in het Neder-
lands  “Mijn wens”.  Hij wist zich te 
herinneren dat hij als jonge jongen 
wel eens in de masten geklommen 
was, die links en rechts te zien zijn, 
gelukkig is er nooit iets gebeurd. 
In 1938 is de familie Crabbendam 
verhuisd naar Tramstraat 3, dat aan 
de overkant van de straat lag.

Ook de zogenaamde “schaaps-
kooien” (de met golfplaat overdekte 
wachtruimtes, die aan weerskan-
ten van het complex lagen  en die 
van de rechterkant nog te zien is) 
deden hem denken aan de lange 
rijen wachtende mensen die van 
het strand kwamen. Ze stonden na 
een lange dag op een warm strand 
wel tot aan het magazijnhuisje, dat 
geheel rechts op de foto te zien is. 
Het gebeurde regelmatig dat ze de 
wachtende mensen een kopje water 
gaven uit een grote wasteil bij hem 
voor de deur.

Op de achtergrond is ook nog het 
gebouw van de voormalige Twent-
sche Bank te zien, waar hij nog 
jarenlang gewerkt heeft. Rechts staat 
de toren van de NH kerk en weer 
rechts daarvan is nog een stukje te 
zien van het oude postkantoor, dat in 
de Haltestraat lag. ■

VRIJDAG 15 NOVEMBER 2013
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(lees verder op pagina 21)

Petrowitch / Petrovitch / Petroviæ

Buitenlandse namen zijn gemeengoed geworden in onze 
multiculturele samenleving maar een eeuw geleden nog 
niet. Petroviæ (Pè-trò-witsch) werd uitgesproken als Pétrovik 
maar ook Peterewiets (op z’n Zandvoorts) en mijn grootvader 
vond het beter de naam te ‘ver-Nederlandsen’. Eerst werd het 
Petrowitch en later vond hij Petrovitch mooier staan.

winkels Strandweg met Petrowitch

Ilija Petroviæ, in 1880 geboren 
in Valjevo - Servië, zoon van 
Bogdan de wijnhandelaar. Op 
18-jarige leeftijd wilde hij meer 
van de wereld zien en vertrok. 
Lopend en per trein ging hij 
naar Wenen, want daar wilde hij 
het beroep van ‘suikerwerker’ 
leren. Daarna via München, 
Parijs, Luxemburg en Brussel 
kwam hij uiteindelijk begin 1900 
in Amsterdam aan. 

Hij werkte bij verschillende 
fabrieken, totdat hij in 1903 zijn 
eigen suikerwerkfabriek begon 
met als specialisatie het maken 
van zogenaamde ‘suikerbon-
bons’, vruchtenpulp (puur fruit) 
met een laagje suiker. In datzelf-
de jaar bezocht hij Zandvoort 

en zag dat er nog één winkel 
te huur was aan de Strandweg. 
Hij zag er wel wat in, huurde het 
pand voor drie jaar en begon 
met de verkoop van suikerwer-
ken. Daarnaast huurde hij een 
huisje in de Engelbertsstraat 
dat ook diende als werkplaats. 
Later, toen hij meerdere winkels 
ernaast in bezit kreeg, startte hij 
met een café/bodega.

Aangezien het een seizoens-
bedrijf was ging hij in de winter-
maanden naar het buitenland 
om zijn vakkennis te vergroten. 
Hij ging naar het toonaangeven-
de bedrijf Rumpelmayer in Nice 
en ook werkte hij bij Rumpel-
mayer jr. in Parijs. Ondanks zijn 
bedrijven en liefde voor Zand-
voort bleef hij een Serviër in 
hart en nieren. Toen dan ook in 
1912 de Turks/Servische oorlog 
dreigde, vond hij dat hij voor zijn 
land moest vechten en vertrok. 
De zaak in Zandvoort werd kort 
daarna over/waargenomen door 
I. Andrejewitch. 
Na de oorlog, die duurde van 
oktober tot december 1912, 
kwam Ilija bij zijn ouderlijk huis 
en werd hem meegedeeld dat 

110 jaar geleden kwam een 
Serviër naar Zandvoort

rechts soldaat Ilja
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Op de bres
voor behoud van het mooie, 

en
ontwikkeling van het goede

in en voor Zandvoort

Actief meedoen en / of meedenken?
Bel fractievoorzitter Carl Simons 

023 - 571 27 51, 
 Ouderen Partij Zandvoort (OPZ)

Gebouw “De Krocht” - voor al uw feesten en partijen.
Alle actuele informatie vindt u op www.jazzinzandvoort.nl

Theater De Krocht
Grote Krocht 41, 2042 LV Zandvoort

www.jazzinzandvoort.nl
7 oktober: Scott Hamilton

13 oktober: Gé Titulaer
4 november: The Fureys & Davey Arthur

10 november: Sjoerd Dijkhuizen 
19 januari: Sarah Fairfield
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er een goede partij voor hem 
was gevonden: de 18-jarige 
Ruža Milenkoviæ en zij trouwden 
18 mei 1913. Twee maanden 
later vertrok hij weer, want de 
Bulgaars/Servische oorlog 
brak uit. In 1914 ging hij alleen 
terug naar Zandvoort, in eerste 
instantie om zijn zaken voort te 
zetten, maar niets bleek minder 
waar: de eerste wereldoorlog 
begon. 

Onmiddellijk ging hij weer terug 
en meldde zich bij zijn legeron-
derdeel. Ze vochten bij Belgrado 
onder aanvoering van regent en 
a.s. Koning Alexander, werden 
teruggedreven en via Servië, 
Albanië en Montenegro beland-
den zij aan de kust. Met een 
Italiaanse boot kwamen zij op 
het Griekse eiland Korfoe aan, 

daar konden ze zich wassen 
en verschonen nadat ze drie 
maanden niet uit de kleren wa-
ren geweest. Van daar reisden 
ze verder op een Franse boot 
naar Bizerta in Noord-Afrika. 

Vlnr. Ruža, Dragan en Ilija, foto gemaakt in 1930

Strandweg 1929
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Daar aanbeland kreeg Ilija een 
aanval van vlektyfus, gevolgd 
door malaria en verbleef hij lan-
ge tijd in een militair hospitaal. 
Toen hij hersteld was ging hij 
werken als tolk, want hij sprak 
acht talen! In 1918 kon hij ein-
delijk terug naar Servië waar hij 
na 3,5 jaar zijn vrouw weer zag 
en voor het eerst zijn zoon Dra-
goslav (Dragan) van bijna 4 jaar. 
In 1919 keerde hij met z’n gezin 
terug naar Nederland en ging 
hij aan de slag in Amsterdam. 
Zes jaar later kreeg hij de win-
kels aan de Strandweg weer in 
zijn bezit, uiteindelijk vier naast 
elkaar en, naast de verkoop van 
suikerwerken en zijn café/bo-
dega, ging hij zich toeleggen op 
ijsbereiding. 

Tot 1942. Op 30 december 
van dat jaar werden Ilija en 
Ruža net als vele Zandvoorters 
geëvacueerd en vertrokken per 
trein naar Oude Pekela. Later in 
de oorlog verbleven zij ook nog 
in Doetinchem, Laag Keppel, 
Elspeet en Apeldoorn. Dragan 
is niet uit Zandvoort geëva-
cueerd, want 10 dagen voor 
de oorlog verhuisde hij naar 
Arnhem, waar hij al rayonbe-
heerder was voor Gebr. Sickesz 
Chocoladefabrieken. Bij terug-
komst in Zandvoort was er van 

de Strandweg en omliggende 
bebouwing niets meer over. Ter 
compensatie en op voorspraak, 
voor het verlies van de panden 
aan de Strandweg, kregen zij 
Kerkstraat 8 en 10 in handen. 
Op nummer 8 begon Ilija z’n 
ijszaak en op 10 startte Dragan 
een bar/bodega. 

Toen de communistische 
maarschalk Tito in 1945 aan de 
macht kwam in Joegoslavië de-
den mijn vader en grootouders, 
koningsgezind als zij waren, 
afstand van hun paspoort. In 
de periode 1945-1948 werden 
Ilija en Ruža genaturaliseerd, 
Dragan volgde in 1954. 

Voor zijn verdiensten in de oor-
logsjaren werd hij ‘cum laude’ 
genaturaliseerd. Niet alleen de 
bar/bodega maar ook de ijs-
zaak was wijd en zijd bekend. 
Ilija met een grote ijsspaan 
roerend in de ijsmolen, Ruža 
achter de kassa, waar de klant 
ijs bestelde, betaalde en in ruil 
daarvoor een muntje, kreeg dat 
men kon afgeven bij een van de 
ijsscheppers. De muntjes waren 
in grootte en vorm verschillend 
van elkaar zodat men kon zien 
of het een toeter, een wafel of 
een beker ijs moest zijn. 
  

Consumptiepenningen ijssalon

Links Ruža rechts IljaKerkstraat thv nrs. 8-10 in 1943
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In 1960, op 80-jarige leeftijd, 
stopte Ilija met werken en werd 
de zaak verhuurd aan Banket-
bakkerij Elhorst uit Haarlem. 

Onderscheidingen
In 1939 werd Ilija gevraagd 
naar het consulaatsgebouw van 
Joegoslavië in Rotterdam te 
komen waar hij werd ontvangen 
door de consul-generaal. Deze 
deelde hem mede dat het de 
regering van Joegoslavië had 
behaagd zijn verdiensten voor 
het vaderland te erkennen, 

de nadruk te leggen op zijn 
vaderlandslievendheid en hem 
werden een viertal onderschei-
dingen verleend voor betoonde 
moed en dapperheid in de 
gememoreerde oorlogen. 
Allen grootkruizen. 
In 1960 werd hij erelid van 
de Zandvoortse Handels-
vereniging. 

Dragan (Peet) Ilija Petroviæ ■

1912 – (2de van links) 
Grootkruis in goud 
voor betoonde moed 
en dapperheid in 
Turkse oorlog

1913 – (links) 
Grootkruis in goud 
voor betoonde 
dapperheid in 
Bulgaarse oorlog

1915 – (2de van 
rechts) 
Grootkruis in goud 
voor betoonde moed 
en dapperheid in 
Albanese oorlog

1914-1918 – (rechts) 
Grootkruis in goud 
voor betoonde moed 
en dapperheid in 1e 
Wereldoorlog

Vlnr. Jan Lanting, 
Harry de Groot, 
Dragan Petroviæ, 
onbekend, 
Eddy Christiani
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De technische dienst van Beach Net heeft ruim 15 jaar ervaring met computers. Met gepaste trots
kunnen wij stellen, dat u de meest exclusieve en exotische computers kunt bestellen bij Beach Net.

Ook voor het aanpassen van uw computer naar de huidige standaard kunt u terecht bij Beach Net.

 Zelfs de moeilijke taak, uw data terug te halen bij een crash, is één van de specialiteiten van onze
 technische dienst van Beach Net. Kortom, Beach Net het adres voor u en uw computer.

Reparatie & Onderhoud
Verkoop & Assemblage

Internet

Haltestraat 59A 2042 LL Zandvoort
Geopend van dinsdag t/m zaterdag 12.00 tot 19.00 uur

Tel 023-5730749 / 06-41286174 
Email: barts@beachnet.nl Internet: www.beachnet.nl 

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HAM
Administraties en belastingzaken

Voor ondernemers en particulieren

Voor de verzorging van onder andere uw:

* financiële administratie
* loonadministratie

* aangiften loon- en omzetbelasting
* aangiften inkomstenbelasting

* aangiften vennootschapsbelasting
* fiscale adviezen

Kleine krocht 2
2042 JN Zandvoort

Telefoon 023 - 8200384
Mobiel 06 11325410

E-mail info@adminvanderham.nl

GEWOON EEN 
VAILLANT AAN 

DE WAND

TON BAKKER
CV-INSTALLATIEBEDRIJF & ONDERHOUD

STORINGEN ALLE MERKEN

Van Lennepweg 317
2041 LM Zandvoort

023-5720152
06-40295213

margaenton@casema.nl
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ZINLOOS
Het is alweer 70 jaar geleden 
dat onze oude Watertoren 
met wat explosieven uit het 
gezichtsveld verdween. Zal 
het de huidige watertoren 
hetzelfde lot wachten, on-
danks vele tegenstanders voor 
sloop. Zoals hij er nu onge-
bruikt bij staat is eveneens 
zinloos en inmiddels is het 
verval ook ingetreden. Zonde, 
want wat een prachtig uit-
zicht kun je van onze waterto-
ren hebben. Zo ook van onze 
eerste watertoren.

We spreken over de datum 17 
september 1943. Maarten Weber 
schreef er over in De Klink van 
1993. Een zinloze daad, maar dat 
gold natuurlijk niet alleen voor de 
watertoren, maar voor de hele 
boulevard. Over de zin van een 
oorlog zullen we het maar niet 
hebben.

In 1912 kreeg Zandvoort aanslui-
ting op het waterleidingnetwerk 
van Haarlem. De bouw van de 
watertoren was nodig om de 
toenmalige hoge gebouwen en 
hotels te voorzien van voldoende 
waterdruk. De gemeenteraad was 
akkoord gegaan met een begroting 
van 45.200 gulden voor een water-
toren met uitzichtmogelijkheid. 
Het werk werd opgedragen aan de 
"Hollandse Maatschappij tot het ma-
ken van werken in gewapend beton". 
Als locatie koos men het hoogste 
punt van het dorp, daar waar ooit 
de vuurboet had gestaan. De 
toren werd bijna volledig opge-
trokken uit beton. De wenteltrap, 
ook in beton, had 120 treden en 

er waren 3 rustplaatsen. De toren 
werd 100 jaar geleden voltooid op 
l juni 1913 na een 
bouwtijd van 8 
maanden. In 1937 
werd de toren 
door de Turmac-
sigarettenfabriek 
voorzien van een 
uurwerk. In 
september1943, 
nu 70 jaar ge-
leden, werd de 
watertoren met 
12 dynamietladin-
gen opgeblazen 
door het Duitse 
leger. Het duurde 
drie maanden om 
het puin op te 
ruimen.

De tragedie
Om 10 uur in de morgen van 
vrijdag 17 september 1943 moes-
ten alle inwoners om kwart voor 
twee alle ramen en deuren in hun 
huizen openzetten. Omstreeks 
half twee verzamelden zich een 
klein aantal mensen op het Gast-
huisplein, toen het dichtst bij zee 
gelegen punt. De belangstelling was 
niet groot, waarschijnlijk uit angst.

Onvergetelijk
De laatste minuten voor de explo-
sie. Vlak voor de belangstellenden 
stond dat beeld van Zandvoort, 
dat er binnen enkele ogenblik-
ken niet meer zou zijn. Toen ... 
om precies twee uur klonk er 
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onder aan de voet van de toren 
een gedempte explosie. Het werd 
geen daverende knal, vermoede-
lijk omdat de samengebundelde 
kracht van de explosie vrij diep 
onder de grond was aangebracht. 
Er sneuvelde in het dorp dan ook 
geen ruit en geen deur werd uit 
zijn voegen gerukt.

Stofwolk
Direct na de explosie verscheen 
er onder aan de voet van de toren 
een enorme stofwolk die snel 
groter werd. Geen steenbrok-
ken vielen, geen zand of puin. De 
stofwolk bleef als een grijze sluier 
rondom de toren hangen. Toen 
begon de kolos heel, héél langzaam 
over te hellen naar de noordzijde. 
De toren bleef echter heel, maar 
de zware dreun die het bouwwerk 
gaf toen het, nog steeds in zijn 
geheel, op de grond viel, was het 
dieptepunt van een sloopperiode, 

die Zandvoort van 
een badplaats terug-
bracht naar een stil 
vergeten dorp. 
Een serie foto's is er 
van, maar ook een 
film, terug te vinden 
op verschillende si-
tes, o.a. (http://www.
zandvoortvroeger.
nl/opblazenwaterto-
renfilm.html).

Wie redt de wa-
ter toren?
We leven gelukkig 
niet in tijden van 
oorlog, maar toch is 
er al lang een strijd 
gaande over onze 
huidige watertoren. 
Wat moeten we 
er mee, wie kan er 
wat mee? Vragen 

waar nog steeds geen antwoord 
op is. Lang mogen we er echter 
niet meer mee wachten, anders 
valt onze watertoren uit zichzelf 
om en is er geen springstof nodig, 
zoals toen. We lezen het volgende:
“De watertoren, zo dicht bij de 
kust, is een onmisbaar baken én 
steunpilaar voor de identiteit van 

badplaats Zandvoort. Voor veel 
bewoners is het ondenkbaar dat 
deze toren, net als zijn voorganger, 
zou kunnen verdwijnen. Na de 
Tweede Wereldoorlog bracht de 
bouw van een nieuwe toren de 
bevolking van Zandvoort geloof in 
de toekomst.
Bron: Redactie Oneindig Noord-
Holland

Symbool 
Deze achtkantige toren is vanaf 
grote afstand en vanuit verschil-
lende richtingen – ook vanaf zee 
- goed te zien. De toren is een 
robuuste en tegelijkertijd ingeto-
gen verschijning. Gelegen op het 
hoogste gedeelte van de Zee-
reep prijkt hij in de zon. Tegen de 
achtergrond van een blauwe lucht 
zag ontwerper Zietsma de toren 
‘als een symbool van het herrezen, 
in de oorlog zo zwaar getroffen 
Zandvoort’.” ■

Harry Opheikens

Onderstaande foto komt van 
de Facebookpagina “Redt de 
watertoren”, maker (nog) onbekend.
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Mijn Heer

Bij deeze neem ik de vrijheid 

UE te verzoeken mijn zoo 

spoedig mogelijk toe te zend
en 

½ stuk linnen No 5 à 37 ½ ct.

Twijfelende niet of U
E zal aan 

mijn verzoek voldoen

U vriend E van der W
erff

Zandvoort

29 mei 1883

DE POSTSTRAAT

Een zeer fraaie prent 
uit de collectie van Arie 

Koper. De datering is 
van vóór 1910. In 1910 

werd namelijk het besluit 
genomen om de trap naar 

de hoek te verplaatsen. 
(Zandvoortse Courant 

1910-0642). 

Deze kaart geeft een 
situatie weer van meer 
dan 100 jaar geleden. 

Zoals op meerdere 
plaatsen in ons dorp, 

is de bebouwing 
"enigszins" verandert.
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R E M U S  Z E I L M A K E R I J

Max Planckstraat 20 
2041CZ Zandvoort

023 5720168
zlmremus@xs4all.nl

WWW.REMUSZEILMAKERIJ.COM
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(lees verder op pagina 31)

ARCHITECT 
WILLEM VAN TIJEN
(1894-1974)

Boegbeeld van het 
Huis in de Duinen!

Na de tweede wereldoorlog trad er een nieuw tijdperk aan. Be-
jaardenhuisvesting bleek toen met volledige steun van de overheid 
een enorm gat in de markt te zijn. Vooruitgang, moderniteit en 
afzwering van het verleden waren daarbij peilers voor het smeden 
van vele bestuurlijke en maatschappelijke plannen en initiatieven. 
Een daarvan was het in 1955 geopende unieke Huis in de Duinen, 
waarvan er echt geen dertien in een dozijn gaan. 

Maar liefst 58 jaar staat Woonzorg-
centrum Huis in de Duinen nu al 
paraat en garant voor een bete-
kenisvolle laatste levensfase van 
(voor) vele Zandvoorters.
Het kwam als eerste bejaardenhuis 
van de Nederlandse Centrale voor 
Huisvesting van Bejaarden (NCHB) 
tot stand dankzij de vele relaties 
van de energieke Zandvoortse bur-
gemeester Fenema. 
Deze zorgde er in de herfst van 
1951 voor dat Zandvoort een pri-
meur in handen kreeg.
De NCHB wilde snel bouwen en 
begreep dat er in Zandvoort vlot 

en wellicht goedkoper zaken kon 
worden gedaan dan met de verschil-
lende in Amsterdam heersende be-
stuurscompetenties rond het project 
van de Gerhard- Stichting.

Architect Ingenieur 
Willem van Tijen 
krijgt de Zandvoort-
se opdracht en gaat 
bevlogen aan het 
werk.
Al vroeg wordt Willem 
van Tijen gefascineerd 
door het in de Zaan-
streek sterk levende 

socialisme. Tijdens zijn school-
tijd in Hilversum raakt Van Tijen 
bevriend met Henriëtte Roland 
Holst (Tante Jet), die diepe indruk 
op hem maakt. Om aan de in zijn 
ogen geestdodende diensttijd te 
ontkomen neemt hij een betrekking 
aan in Nederlands- Indië. Na zijn 
terugkeer in Nederland wordt Van 
Tijen gevraagd mee te gaan naar 
Bandoeng om daar te helpen met 
het oprichten van een Technische 
Hogeschool. Zijn vrouw geeft in die 
periode lezingen over de architec-
tuur van de Amsterdamse School, 
waarin natuurlijke vormen en tech-
niek hand in hand gaan.
Polio, dysenterie en een longontste-
king nopen van Tijen naar Neder-
land terug te keren. Na zijn herstel 
wil hij op een architectenbureau 
beginnen, maar hij wordt heen-
gezonden met de woorden: “Och 
meneer, de tijd van de woningbouw 
is voorbij, ga bij de wegen, daar 
gebeurt wat”. 
De wereld van de scheepsbouw 
volgt en hij raakt betrokken bij de 
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stedenbouwkundige plannen voor 
steden overzee voor havenwerkers 
en hun gezinnen. Hij komt in con-
tact met vele Rotterdamse archi-
tecten die het nieuwe bouwen in 
Nederland introduceren. Zo ontstaat 
eerst het bureau Van Tijen en Maas-
kant en uiteindelijk de Werkgroep 
Kokon.

Vooral op het gebied van de woning-
bouw beschouwt men hem als één 
van de voormannen van de Moderne 
Beweging. 

In de tweede wereldoorlog wordt 
er door de Duitse bezetters in de 
kustgebieden helaas veel moois ge-
sloopt en niet veel gebouwd. Maar 
in de hoofden van velen ontstaan 
wel plannen en er wordt gediscussi-
eerd over het op te bouwen nieuwe 
Nederland. Er ontstaat een nieuw 
elan waarover helaas weinig is 
gepubliceerd. Voor de dan ontstane 
wederopbouwarchitectuur hanteert 
men de vakterm 'shake hands', 
omdat modernen en traditionelen 

elkaar vinden. Die invloeden, er 
zijn dan al jarenlange gevarieerde 
ervaringen met allerlei projecten, 
veranderen toch zijn stijl. Tradi-
tie en intuïtie bepalen meer dan 
vroeger zijn werk. Hij gelooft in 
het gewone, het alledaagse, het 
aardse en is ervan overtuigd dat het 
gewone de dagelijkse werkelijkheid 
kan overstijgen.
Wanneer Van Tijen in 1950 aan het 

Huis in de Duinen begint is zijn 
visie van voor de oorlog ingrijpend 
veranderd. Huisvesting voor ou-
deren is een specialisme voor Van 
Tijen geworden en hij heeft zich, zo 
bleek uit zijn persoonlijk archief, 
daar breed op georiënteerd. Van 
Tijen zoekt naar mogelijkheden om 
grote aantallen mensen op humane 
wijze te huisvesten. Licht en lucht 
dienen vrijelijk tot de woning toe te 
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     GEEF ONS DE VIJF 
      Wordt u ons 500ste lid? 
           Dat kan voor slechts 5 euro tot eind 2013. 

Bent u 50 jaar of ouder, dan is dit de gelegenheid om, zonder 
verdere verplichtingen, met onze vereniging kennis te maken. U 
krijgt onze nieuwsbrieven en u kunt mee doen aan een van onze 
activiteiten. U bent van harte welkom.  
Wat wij allemaal doen? Kijk op www.seniorenvereniging-zandvoort.nl 
Interesse, informatie?   Bel: 023-5717225 Jan Hollander of  

           023-5718205 Els Kuijper  
 

De Seniorenvereniging Zandvoort 
 

www.oudzandvoort.nl32 l 1101

treden en er wordt weer aangesloten 
bij het rijke culturele verleden.
Voorts slaagt hij er in om het inge-
wikkelde programma van verzorging 
voor de verschillende categorieën 
ouderen, die ruimtelijk gescheiden 
leven, binnen de verschillende 
vleugels van het complex bijeen te 
brengen als in een woonbuurt. Er 
ontstaat op die wijze geen massaal 
gebouw, maar een dorpsgemeen-
schap, geflankeerd door veel groen. 
Het Huis in de Duinen krijgt goede 
kritieken in de vakpers en wordt 
alom geprezen. De NCHB en Van 
Tijen borduren voort op het geslaag-
de wooncomplex met een aantal 
vervolgopdrachten, waaronder het 

A.H. Gerhardhuis te Amsterdam*. 
Begin vijftiger jaren verhuist Van 
Tijen van Rotterdam naar Zandvoort 
en bewoont vele jaren de sterflat 
aan het Friedhoffplein. In 1970 ont-
vangt Van Tijen de Staatsprijs voor 
Beeldende Kunst en Architectuur. 
De Technische Hogeschool in Delft 
verleent hem in 1973 het Eredocto-
raat in de Technische Wetenschap-
pen als erkenning voor zijn werk in 
de sociale woningbouw.
Boegbeeld en bouwmeester Willem 
van Tijen overlijdt in 1974. ■

Fred Kroonsberg,
voorzitter van 
De Seniorenvereniging Zandvoort.

*Wordt niet meer bewoond door 
ouderen en staat praktisch leeg. Valt 
onder monumentenzorg en wacht op 
nieuwe bestemmingen.

Geraadpleegde en 
gebruikte bronnen:

Uitgegeven brochure van de 
Humanistische Stichting A.H. 
Gerhardhuis ter gelegenheid 
van de officiële opening van 
aanleunwoningen op 10 mei 
1995.

“We moesten het zelf doen”
Jubileumboek van de 
Humanistische Stichting A.H. 
Gerhard.
Ter gelegenheid van het 40-jarig 
jubileum.
Uitgebracht op 20 oktober 1999.
Auteur: Jaak Slangen (1949).
Coördinatie en eindredactie: 
Henk van Bakel.
ISBN: 90-9012996-0.

Foto's: 
Ir. W. van Tijen; blz. 74, 
Jubileumboek Humanistische 
Stichting A.H.Gerhard.
Maker niet meer te achterhalen.
 
Het Huis in de Duinen: 
Vakblad “ Wonen in Nederland 
nu” uit het jaar 1960 geschreven 
door Frans Oudejans en rijkelijk 
geïllustreerd met foto's.
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wij bestaan
18 juni 
12,5 jaar! 
Kom binnen, speel mee met 
‘Get the picture’ en maak 
kans op mooie prijzen!

Jordy Swillens, Sonja Cappelle, Natascha Christinakis

NedLinX van Nederlof; voor al uw eenvoudige tot zeer complexe drukwerk-gerelateerde opdrachten!

Drukwerk aanpassen en bestellen is 
nog nooit zo makkelijk geweest!: 

NedLinX is een dienst van Nederlof, een grafische 
onderneming met meer dan 30 jaar ervaring. 
Naast drukwerk biedt NedLinX zowel kleine als 
grote bedrijven een handige oplossing voor het 
gebruiksvriendelijk stroomlijnen van uw logistieke 
proces.

De voordelen voor u:
•	 maximale kostenbesparing
•	 één betrouwbare full service partner
•	 online proefcontrole
•	 uniformiteit van uw drukwerk
•	 beeldbank en opslag van bestanden
•	 voorraad-beheer systeem
•	 budget-beheer systeem
•	 zeer gebruiksvriendelijk en toegankelijk systeem

Drukwerk & promotiematerialen
U hoeft slechts één keer een template te
(laten) ontwerpen en vervolgens kan elke 
bevoegde gebruiker binnen uw bedrijf zijn 
eigen communicatiemiddelen samenstellen 
met beeld en tekst.

Als manager hebt u de mogelijkheid om 
bestellingen te accorderen voordat de 
bestelling definitief is. Na bestelling leveren 
wij binnen ca. 3 werkdagen drukwerk van 
topkwaliteit.

Efficiëntie
Heeft u vaste leveranciers en besteld u bij 
hen telefonisch? Wij voegen deze producten 
toe in onze webshop, zodat u en uw filialen 
online kunnen bestellen. Wij zorgen voor de 
communicatie met uw vaste leverancier.
Uitproberen?

Wilt u NedLinX zelf uitproberen?
Vraag dan gratis een demo account aan en 
ontdek wat NedLinX voor uw bedrijf kan 
betekenen.

Scan deze code voor een 
filmpje over NedLinX 
(voorbeeld D-reizen).
Of kijk op: 
www.nedlinx.nl/media/
movies/D-reizen.mp4


