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Beste Klinklezers en vrienden van het Genootschap Oud 

Zandvoort,

Nu dat de Zandvoortse strandtenten alweer ruim een maand 

open zijn en de zon langzaam aan kracht wint, ligt de tweede 

Klink van 2016 weer voor u. Zandvoort ontwaakt langzaam 

uit zijn winterslaap en maakt zich op voor een mooie zomer. 

Tropisch zelfs, volgens de gemeente; er zullen palmbomen 

verrijzen langs de boulevard. Nu ben ik geen palmboomdes-

kundige, maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken 

dat deze palmen niet geheel geschikt zijn voor ons zeeklimaat. 

Ik ben net terug van een prachtige rondreis door Costa Rica 

en daar groeien de palmen bijna tot aan de hemel, het is daar 

dan ook iets warmer. Genoeg over dit experiment, de tijd zal 

het leren. 

Er staat dit jaar veel op de planning voor het Genootschap. 

U heeft vast gemerkt dat het kantoor van de ABNAMRO bank 

per 4 maart gesloten is en in de vorige Klink vertelde ik u dat 

de opening van de KinderKunstlijn daar plaats zou vinden. 

Niet dus. We zijn uitgeweken naar Theater de Krocht. Op 1 april

( geen grap) zal daar om 14.00 uur de feestelijke opening van 

de KinderKunstlijn plaats vinden. ’s Avonds houden we dan in 

diezelfde Krocht onze Genootschapsavond. Dominee Teunard 

van der Linden zal dan, naar aanleiding van zijn nieuwe boek, 

een presentatie geven over Joodse ondernemers in Zandvoort. 

Een avond die u niet mag missen. De zaal gaat open om 

19.15uur.

Ik kan het bijna niet geloven maar het schijnt toch te gaan 

gebeuren: het Watertorenplein gaat op de schop. 

Drie architectenbureaus zijn uitgenodigd om hun visie te 

geven op de bebouwing en ontwikkeling van het Watertoren-

plein en de watertoren. Met angst en 

beven zijn wij hun ontwerpen gaan 

bekijken op de diverse websites 

en wat blijkt, er zijn gelukkig twee 

architectenbureaus, die de Zand-

voortse bouwstijl een warm hart toe 

dragen. AG architecten BV hebben 

een bouwstijl op het oog, die doet 

terugdenken aan de grandeur van 

Zandvoort in de periode van voor 

de Tweede Wereldoorlog: mooie 

balkons, fraaie gevels en kleuren die 

doen denken aan de prachtige villa’s 

en hotels die in die periode in ons 

mooie dorp stonden. 

Kleine appartementen in een fraai 

gestijlde bebouwing. 

Springtij Architecten hebben een heel 

andere visie op het oog. Zij zien een 

bebouwing met losse woningen, 

geheel in de stijl van de Zandvoortse vissershuizen, zoals die 

te zien zijn op het Achterom (oude woning van Chris Wagenaar). 

Ook hierbij wordt de Zandvoortse bouwstijl eer aan gedaan: 

mooie witte huizen met oranjerode pannendaken. 

Remo de Biase Architecten BV heeft weer een andere bouwstijl 

op het oog: modern en strak. Er zullen ongetwijfeld mensen 

zijn, die hier een voorkeur voor hebben. 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen.

Zoals u weet is er altijd veel commentaar op de koude, kille 

bouwwijze in Zandvoort, zonder oog en respect voor het 

verleden. Nu dus een kans om het anders te doen met een van 

de laatste grote bouwprojecten in het centrum van Zandvoort.

Overigens gaat het de goede kant op, getuige het nieuwbouw-

project busweg/oude bibliotheek en de nieuwe huizen aan de

Sophiaweg. Het kan dus wel. Ik wens de Gemeenteraad en het 

College van B&W veel wijsheid toe bij het maken van een keuze.

Tot slot: ik hoop u te mogen ontmoeten op onze interessante 

en boeiende Genootschapsavond op 1 april en daarnaast 

wens ik u allen een mooie, warme zomer toe. Maar eerst: 

geniet van deze Klink met alweer prachtige verhalen!

Tot zover. Tot de volgende Klink.

Paul Olieslagers,

Voorzitter Genootschap Oud Zandvoort
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VOORWOORD

Bij het ordenen van mijn archief kwam ik deze 
leuke foto tegen van de voormalige Zandvoortse 
drumband, die hier op de trap van het raadhuis 
staat. De drumband was onderdeel van de 
Zandvoortse Muziekkapel, net zoals Boerenkapel 
de Kwallentrappers. De foto is in het begin van 
de jaren 70 gemaakt door mijn broer Cees Koper. 
Ik herken een aantal personen, waaronder op de 
voorgrond tambour-maître Wil Loos. Misschien 
herkent u er ook wel een paar?

Arie Koper

TOELICHTING FOTO VOORPAGINA

VOORWOORD

Reserveren: 023 - 571 56 60 | www.thalassa18.nl
Iets te vieren? Dat doe je natuurlijk in ons sfeervolle Café aan Zee ’t Juttertje!

365 dagenper jaargeopend!

‘al degeen die goeie scharre en garnael wulle
komme naar Thalassa’
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ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT...
Het Genootschap waardeert het zeer, al die positieve

reacties, maar ook de kritische nootjes worden op 

waarde geschat. Ook daar zijn we blij mee. 

Herinneringen zijn ruim aanwezig en dat merk je 

aan de reacties op geplaatste afbeeldingen.

Echter ook uw verhaal over uw werkzaamheden 

in inmiddels verdwenen winkels, hotels, op het 

strand, noem maar op, zou de redactie erg op prijs 

stellen. Het mooist natuurlijk in combinatie met 

beeldmateriaal van toen. 

Veel is er verteld en getoond over de tijd van voor 

de oorlog, maar inmiddels is er bijvoorbeeld over de 

afgelopen 30 jaar ook alweer veel verandert in ons 

Zandvoort. Voorbeelden daarvan komt u tegen in 

deze Klink.

De redactie is mede afhankelijk van uw verhalen en 

foto’s om een gevarieerde Klink te kunnen maken. 

Wij horen u al denken: “ach, wie interesseert zich 

voor mijn verhaal”. Het Genootschap zeker. Heeft u 

moeite om uw verhaal op papier te zetten, dan is de 

reactie graag bereid uw verhaal aan te horen om 

dit vervolgens vast te leggen. 

Neem gerust contact op met de redactie. De Klink is 

een blad voor U, maar ook van U. Het GOZ laat zich 

graag verrassen met persoonlijke verhalen en foto’s.

Harry Opheikens

WWW.OUDZANDVOORT.NL2  l 1392

FysioFit Zandvoort
Praktijk voor Fysiotherapie

Fysiotherapie

Gespecialiseerd in:

Orthopedische therapie

Hartrevalidatie

Etalagebenen

023 - 57 133 33

KLINK 141 PAGINA 29
VISBOER
 
Anneke Paap wist meer te vertellen 
over de visboer. Zij herkende de 
visboer als haar oom Arie Paap, 
die eerst in Hulsmanstraat 20 
woonde en naderhand verhuisde 
naar de Nieuwstraat 11. Hij was 
gehuwd met Riek Hoekstra en hij 
had naderhand een vaste stand-
plaats bij het oude postkantoor 
in de Haltestraat.

KLINK 141 COVER
KERKSTRAAT

Elly Furth-Wouters reageerde op de foto van de cover. “Via een 
nogal ingewikkelde ruil zijn Albert Heyn en Brossois en ook nog 
bloemenzaak Erica (van Cassee) van pand verwisseld.

Een deel van 1965 zat A.H. nog in de Kerkstraat. Ik weet dat, omdat 
ik met een baby in de kinderwagen daar niet naar binnen kon. Aan het 
eind van dat jaar is de winkel op de Grote Krocht in gebruik genomen 
en kon ik pas boodschappen doen bij Albert Heyn. Mijn zoon was 
toen 9 maanden en ze hadden karretjes met een kinderzitje. Links op 
de foto moet de schoenenzaak van Brossois zijn. De foto is naar mijn 
idee uit de jaren 70. Toen kwamen de wijde broekspijpen en plateau-
zolen (vrouw rechts met zwarte jas) in de mode. Ik droeg ze zelf  ook. 
Ook hebben de jongere mannen wat langer haar.” 



‘DE KLINK’‘DE KLINK’
nummer 142 - Lente 2016 36e jaargang

WWW.OUDZANDVOORT.NL

Klink 141 pagina 32

De Buffalo’s

Ger Cense stuurde ons wat namen. Op de foto staan v.l.n.r. 

Burgemeester van Fenema, akela C. Bodenhausen-van 

Veen en Laura Molenaar (de schenkster van de foto’s). 

Zij vertrok in december 1957 naar Canada.

5  l 13954  l 1394

ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT...

vereniging 
van hoveniers en 

groenvoorzieners 

 vhg 

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

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

KLINK 141 PAGINA 19
FOTOATELIER MIREILLE.

De heer J. Molenaar reageerde op oproep om nadere gegevens van deze fotozaak. 
Hij woonde zelf op Haltestraat 67 en wist zich te herinneren dat het atelier vanaf 1963 
geëxploiteerd werd door John vd. Meer, die een gewezen cameraman was van de 
bekende fi lmmaker en regisseur Joris Ivens van Capi. 
Het bedrijf was alleen in de zomer geopend. 
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ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT...

DE ZANDVOORTSE BOMMEN

De stereofoto waarop de Zandvoortse bommen afgebeeld staan, is gemaakt door de bekende 
Franse fi rma Levy Fils & Cie uit Paris. Ik schat dat de foto voor 1890 gemaakt is.

De gebroeders Levy begonnen hun bedrijf in 1864 en verkochten onder de handelsnaam 
Léon & Lévy “L.L.” voornamelijk stereoscopische afb eeldingen. Het bedrijf maakte talloze 
fotoafdrukken over de hele wereld. In 1917, tegen het einde van WO1, werd het bedrijf gesloten.

Ik zal te zijner tijd wat meer Zandvoortse foto’s tonen van dit bedrijf.

Arie Koper

H.A.O. SANDTMANN

In de vorige Klink (141) schreef Arie Koper een stukje over de op Zandvoort 
werkende fotograaf H.A.O. Sandtman. 

De gegevens heeft Arie deels van het internet en deels van de bekende 
millennium DVD-set gehaald.

Heel toevallig kon Arie de onderstaande briefkaart bemachtigen waaruit 
duidelijk blijkt, dat de fotograaf in 1921 op de 
Zuiderstraat 15 gewoond heeft.

blijkt, dat de fotograaf in 1921 op de 
aat 15 gewoond heeft.
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 Boeken

 Tijdschriften

 Kantoor artikelen

 Wenskaarten

 Tabak

 Lotto Staatsloterij

 Kopieeren

 zwart/kleur

Grote Krocht 18, 2042 LW Zandvoort

T w.brunazandvoort.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

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

Soms gebeurt het wel eens: 
iets onvoorspelbaars! 
Zo ook begin maart. 
Ik kreeg een telefoontje 
van iemand, waarmee ik in 
verband met Zandvoortse 
spullen wel eens contact 
heb; hij had een medaille 
voor mij!
Je bent dan meteen 
nieuwsgierig; wat voor 
één zou het er zijn? Wat je 
natuurlijk niet verwacht 
is, dat je de 2e prijs krijgt 

toegespeeld, terwijl je de 
medaille van de 1e prijs al 
in je bezit hebt.
Het bleek de medaille te 
zijn die toegekend werd 
tijdens de propaganda-
actie voor de winkelweek, 
dat gehouden werd van 
11 april t/m 17 april 1940, 
vlak voor het uitbreken 
van de 2e Wereld Oorlog! 
Wie kon de mooiste 
etalage inrichten….
Uitgeschreven door 

de Vereeniging voor 
Vreemdelingenverkeer 
en de Zandvoortse 
Handelsvereniging de 
Hanze; het publiek mocht 
kiezen! Daarnaast kon men 
een waardebon winnen 
van 15, 10 en 5 gulden 
en dat waren in die tijd 
behoorlijke bedragen. 
De VVV was toentertijd 
overigens gevestigd op het 
Stationsplein.

V.V.V. PROPAGANDA 
WINKELWEEK WEDSTRIJD 1940

9 9 l l 
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TWEE WATERTORENS
Soms vraag ik mij weleens af welke gemeente in Nederland kan zeggen dat ze twee watertorens hebben gehad.
Ik heb geen idee. Zandvoort in ieder geval. Van de eerste weten we allemaal wat er mee gebeurt is, van de tweede 
zijn inmiddels vergaande plannen en wordt hij ingepast in een woonwijk. Althans dat wordt getoond op de 
Facebookpagina “Watertorenplein Zandvoort”.
             Harry Opheikens

‘DE KLINK’‘DE KLINK’
nummer 141 36e jaargang

 bouw begin vorige eeuw, 1912 De bouw na de oorlog, 1949In vol ornaat, jaren 40 In vol ornaat, jaren 50

Uitzicht richting plek nieuwe watertoren Uitzicht richting plek oude watertoren

Bekend einde, 17 september 1943 Onbekende toekomst (art impression De Biase Architekten)

Natuurlijk wil je dan meer weten van het hoe en het waarom, gelukkig kon ik weer heel 
veel terugvinden op de Millennium DVD set en in de Zandvoortse Courant vond ik de 
aankondiging van de wedstrijd.

Heel grappig is het dan ook als je leest dat de firma Bakels bij aankoop van artikelen 
van boven de 5 gulden een speciale VVV lepel cadeau geeft. Een lepel die je “toevallig” 
al in je verzameling hebt. Het kan verkeren…!

Nu is het alleen nog mijn vraag welke winkels de eerste en tweede prijs gewonnen 
hebben. Wie het weet mag het zeggen, ik ben benieuwd naar uw reacties!

Arie Koper 

lke winke
en,
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Van 27 januari tot en met 6 

februari 2016 zijn de Nationale 

Voorleesdagen gehouden. De 

‘Nationale Voorleesdagen’, 

een evenement dat sinds 

2003 door de ‘Stichting 

Collectieve Propaganda van 

het Nederlandse Boek’ wordt 

georganiseerd; op initiatief 

en in opdracht van Stichting 

Lezen. Kinderen die nog 

niet kunnen lezen worden 

voorgelezen!

Leerlingen van groep 6 van de 

Hannie Schaftschool hebben 

het initiatief opgepakt en er 

een variant van gemaakt: 

op donderdag 4 februari zijn 

ze, onder begeleiding van juf 

Annemiek, op bezoek gegaan 

bij de bewoners van het Huis in 

de Duinen en dit keer hebben 

de kinderen voorgelezen. 

Voorgelezen uit o.a. De Klink, 

ons kwartaalblad, en dat, 

samen met zelfgebakken 

cupcakes, was een enorm 

succes. De bewoners hebben 

genoten, de kinderen vonden 

het leuk en de cupcakes waren 

heel lekker! Goed idee…..!

 Arie Koper

NATIONALE 
VOORLEESDAGEN 2016

Uitnodiging voor de 
“ALGEMENE LEDENVERGADERING”

20 MEI 2016
Aanvang vergadering 20.00 uur in het Zandvoorts Museum.

AGENDA:

01. Opening     06. Verslag van de kascommissie
02. Ingekomen stukken   07. Behandeling begroting 2016
03.  Jaarverslag Algemene    08. Bestuursverkiezing (toelichting)

Ledenvergadering 22 mei 2015  09. Algemene berichtgeving
04. Jaarverslag 2015    10. Rondvraag
05. Financieel jaarverslag*   11. Sluiting

 
Toelichting punt 6:
De kascontrole is verricht door mevrouw A. Joustra- Brokmeier 
en de heer J. Wassenaar. De heer J. Groesbeek was reservelid. 
Voor 2016 dient een nieuw reservelid te worden gekozen.

Toelichting punt 8:
Aftredend is mevrouw H. van der Leden- de Groot. 
Zij heeft aangegeven herkiesbaar te zijn.

Tegenkandidaten dienen zich uiterlijk 48 uur voor de vergadering te melden 
bij het secretariaat van het Genootschap.
Bij gebrek aan tegenkandidaten wordt mevrouw H. van der Leden- de Groot herbenoemd.

*Stukken verkrijgbaar op de vergadering
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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

Adres : Kostverlorenstraat 121
Postadres : Postbus 286
  2040 AG Zandvoort

e-mail
website

 :
:
 info@notaris-zandvoort.nl

www.notaris-zandvoort.nl
Telefoon : (023) 571 68 41
Telefax : (023) 571 20 88

DE EVACUATIE VAN DE ZANDVOORTSE DE EVACUATIE VAN DE ZANDVOORTSE 
BEVOLKING TIJDENS DE BEVOLKING TIJDENS DE 
TWEEDE WERELDOORLOGTWEEDE WERELDOORLOG

De evacuatie van de Zandvoortse bevolking 
tĳ dens de Tweede Wereldoorlog

In de loop van de oorlog begonnen de Duitsers met 
de aanleg van verdedigingswerken langs de kust, de 
zogenaamde Atlantik Wall.

De Atlantik Wall was een meer dan 5000 kilometer 
lange verdedigingslinie, die Nazi-Duitsland tijdens de 
oorlog in de bezette gebieden heeft aangelegd ter 
voorkoming van een geallieerde invasie.

Deze verdedigingslinie liep ook door Zandvoort. 
Vandaar dat men nog overal bunkers en tankmuren rond
Zandvoort aantreft. Bovendien zijn er zeer veel gebouwen 
gesloopt tijdens de oorlog. Woningen, hotels, restaurants
en ook de watertoren. Niets ontkwam aan de slopers-
hamer. Ongeveer de eerste 200 meter vanaf het strand 
werd vrijgemaakt van gebouwen. Dat is nog heel goed 
te zien. De Kruisstraat vormt bijvoorbeeld een grens 
tussen oude en nieuwe bebouwing. De gebouwen 
westelijk van de Kruisstraat zijn van na de oorlog. 
Dat geldt ook voor alle bebouwing op de boulevards. 

De strandkant van de Marisstraat is deels van na de 
oorlog, aan de landkant staan nog oudere gebouwen, 
daterend van voor de oorlog. De Witte de Withstraat 
is nog van voor de oorlog en is niet gesloopt. In de 
huizen woonden Duitse militairen.

Hieronder treft u een overzicht aan van sloop-
en bevolkingsomvang in het Zandvoort gedurende de 
Tweede Wereldoorlog in Zandvoort. 

•  Op 18-05-1942 ontvingen de bewoners van de aan 
de Boulevards en de Strandweg gelegen woningen 
schriftelijk bericht dat op 23 mei hun woningen 
gesloten moesten zijn. De inventaris moest in 
het huis blijven. De bewoners van deze percelen 
mochten niet langer in deze woningen verblijven. 

•  05-11-1942 kregen de bewoners van de huizen 
aan de Burg. Engelbertstraat, het Badhuisplein, 
een gedeelte van de Brederodestraat en andere 
straten bericht dat zij hun woning voor 15 november 
moesten ontruimen. 

 •  De blijvers werden in 1943 in de dorpskern 
gehuisvest. 

Aanleiding voor dit artikel 

De aanleiding voor dit artikel was een ontmoeting die ik had met Maarten Keur (‘bakkertje’). 
Op een gegeven moment zei hij: ”Je lijkt op je opa!”. Nu is mijn opa al 61 jaar geleden 
overleden. Dus ik vroeg me af hoe hij daar bij kwam. Het bleek dat Maarten met zijn 
familie in de oorlog in Oude Pekela was ondergebracht. Mijn grootouders waren daar ook 
ondergebracht, zo was mij bekend. Mijn grootmoeder sprak daar jaren later nog regelmatig 
over. Het bleek dat Maartens vader en mijn opa Jan Bais daar zeer regelmatig samen damden. 
Via Maarten kwam ik erachter dat ook oud- dorpsomroeper Klaas Koper (van zwarte Jaap) en 
zijn familie werden geëvacueerd. 

Mij leek het interessant deze evacuatie eens onder de loupe te nemen, vandaar dit artikel. 
Duizenden Zandvoorters werden geëvacueerd gedurende de Tweede Wereldoorlog. 
De evacuatie heeft een grote invloed gehad op de levens van de geëvacueerden. 
Voor kinderen was het makkelijker zich aan te passen dan voor ouderen. Ik heb geprobeerd de 
grote lijn te volgen en die te voorzien van aantekeningen van persoonlijke aard. Een voordeel 
was dat twee nog springlevende plaatsgenoten de evacuatie zelf meegemaakt hadden en mij 
van informatie konden voorzien. De meeste geëvacueerden leven niet meer. 
Van Maarten en Klaas heb ik nuttige informatie gekregen.
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Het dorpsgezicht vanaf zee, na de Tweede Wereldoorlog. 
Duidelijk zichtbaar is dat de kuststrook, waar eerst de mooie gebouwen aan de Boulevard stonden, 
geheel gesloopt is. Links is het gebouw van de Witte Zwaan nog te zien en aan de rechterkant 
de Buureweg en het Schelpenplein.
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Zij waren toen nog kinderen en hebben zo’n situatie 
anders beleefd dan volwassenen, die het er veel 
moeilijker mee hadden van haard en huis verdreven te 
worden. Mijn opa en oma hadden het minder goed.

Gezinnen met meerdere kinderen werden vaak 
opgesplitst. De jongste kinderen mochten bij de ouders 
blijven. Het was dubbel zo verdrietig om naast de 
evacuatie ook nog een opsplitsing van je gezin te 
moeten ondergaan. De inwoners van Oude Pekela 
kregen geld om de inwonenden te voeden. 
Niet iedereen deed dat even royaal. Door de overheid 
was een onderhoudsregeling voor geëvacueerden in 
het leven geroepen. Gepensioneerden en degenen 
die in Pekela gingen werken betaalden zelf voor hun 
levensonderhoud.

De vader van Klaas werd bakker bij de plaatselijke 
bakkerij. Daarnaast waren zijn vader en moeder 
betrokken bij de oprichting van een handbalclub. 
Onder de geëvacueerden bevonden zich ook veel 
gepensioneerden, die werkten daar niet. Maartens 
vader probeerde bij boeren rogge en tarwe te 
verzamelen om broden te bakken, die hij opstuurde 
naar familie in het westen. In het westen van het land 
heerste zeker in het laatste jaar van de oorlog honger. 
In Groningen was genoeg te eten. Dat was bij alle 
nadelen van de evacuatie toch nog een voordeel.

Tijdens het verblijf in Oude Pekela werden ook wel 
eens uitstapjes georganiseerd. Zo werd de dierentuin 
in Emmen bezocht. Verder was er een recreatiezaaltje 
in hotel Dijkinga, waar onder andere gekaart en 
gedamd werd. Aan het eind van de oorlog deden zich 
nog gevaarlijke situaties voor omdat de Duitsers zich 
verzetten tegen de Poolse bevrijders. Maarten en zijn 
familie hebben moeten vluchten voor beschietingen. 
In april 1945 werd Pekela bevrijd.

Jaar Aantal 
inwoners

Geboren Overleden Gevestigd Vertrokken

1940 9454 127 81 1230 1242

1941 9488 134 65 1158 910

1942 9805 175 90 1003 2173

1943 8720 73 53 108 7059

1944 1789 47 21 300 259

1945 1856 67 45 5255 176

In 1942 was de evacuatie van de bevolking uit 
Zandvoort begonnen. Maarten Keur, toen nog een 
kind, en zijn familie evacueerden in december 1942. 

De familie van Klaas Koper, toen net als Maarten nog 
een kind, evacueerde in januari 1943. Mijn opa en oma
evacueerden in april 1943. Allen en veel andere 
Zandvoortse families gingen naar Pekela. 

Genoemd worden onder andere: 
T. Zwemmer (vrachtrijder), J. Bluijs (Bodeslop), J. Weber,
Kees Weber (Nelis Lik), de familie Petrovitch, de weduwe 
Sluisdam en Piet Keur (de bok).

Lezers van de Klink hebben ongetwijfeld ook familie 
die in Oude Pekela of andere plaatsen waren 
ondergebracht. Dus deze lijst wordt vast nog wel 
uitgebreid! Behalve de niet-Joodse inwoners werden 
ook de Joodse inwoners uit Zandvoort verwijderd. 
De meesten van de laatste groep kwamen helaas 
niet terug na afl oop van de oorlog. Zij kwamen om in 
vernietigingskampen. 

Bij de gemeente Pekela en bij de andere 
gemeenten waarheen geëvacueerd werd 
zijn de data van aankomst en vertrek en de 
verblijfsadressen opvraagbaar. Ook veel 
Zandvoorters brachten de oorlog door in 
Haarlem, Heemstede en Amsterdam, Veluwe 
en de Achterhoek. Wie niet noodzakelijkerwijs 
in Zandvoort hoefde te blijven en die geen 
werkzaamheden voor de bezetter wilde 
verrichten kon vertrekken. 
De aankondiging van vertrek ging als volgt:
 
Maartens familie kreeg de aankondiging een dag 
van te voren en moest dus hals over kop vertrekken.

Verblĳ f in Oude Pekela
De geëvacueerden kwamen na een lange en 
uitputtende reis aan in Oude Pekela. Er werd veel 
overgestapt; de totale reistijd bedroeg ongeveer 
16 uur. Gedurende de trein- en busreis zaten veel 
plaatsgenoten in dezelfde treincoupés en bussen. 
Waarschijnlijk werd volgens een rooster geëvacueerd. 
In Pekela aangekomen werden zij vaak opgevangen in 
hotel Dijkinga.
 
Daarna werden ze ingekwartierd bij de plaatselijke 
bevolking. Maarten kwam in de villa Elsa terecht. 
Klaas in een woning bij een aannemer. Mijn opa en 
oma werden op een zolder ondergebracht. Meestal 
werden de geëvacueerden ieder half jaar weer elders 
ondergebracht.
 
De omstandigheden waren voor de geëvacueerden 
zeer verschillend. Maarten en Klaas zijn tamelijk 
tevreden over hun verblijf daar, zij gingen daar naar 
school. Door de omstandigheden kwam er van leren 
echter niet zo veel terecht. 

Hotel Dijkinga

Villa Elsa

Hieronder het bevolkingsverloop gedurende de Tweede Wereldoorlog. 
Gegevens van Bosman uit: Zandvoort 1945-1965.
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Op de bres
voor behoud van het mooie, 

en
ontwikkeling van het goede

in en voor Zandvoort

023 - 571 27 51, 
www.opzandvoort.nl

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

10 april - Cor Bakker, piano
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Voor alle evacués werden na enige tijd sociale 
regelingen getroffen. Wie een geëvacueerd gezin van 
vier personen (vader, moeder, twee jonge kinderen) 
huisvestte, kreeg daar per week fl . 4,55 voor als 
vergoeding; zorgde men bovendien voor de voeding 
van dat gezin, dan kreeg men een extra vergoeding van 
fl . 47,25. Een geëvacueerd echtpaar dat geheel verzorgd
werd, ontving fl . 2,50 zakgeld per week met voor elk 
kind beneden de achttien jaar fl . 0,75 extra. 
Hoeveel volledig verzorgden er waren op het totaal 
der evacués, weten wij niet nauwkeurig. Elke streek in 
het westen des lands kreeg een gebied in het oosten 
aangewezen als offi ciële evacuatiebestemming - zij die 
zelf elders onderdak trachtten te vinden, moesten met 
die geografi sche indeling rekening houden. Evacués uit 
Noord-Holland dienden naar Friesland of Groningen te 
gaan, uit Den Haag en omgeving naar Overijssel en de 
Achterhoek, uit het Westland naar de Betuwe en voor de
rest van Zuid-Holland was Drente aangewezen. 
Onze samenvatting suggereert een ordelijk verloop 
van zaken. Maar zo ordelijk ging het niet! Het begon 
al hiermee dat de Duitse militaire autoriteiten, zelf 
bezig met verdedigingsplannen, die om de haverklap 
gewijzigd werden, slechts zelden duidelijk waren in 
hun aanwijzingen. Order en tegenorder wisselden 
elkaar af. Aan de kust zelf werd rigoureus ontruimd 
(Hoek van Holland, bijvoorbeeld, behield tenslotte 
slechts driehonderd inwoners); en ontruimd niet alleen, 
maar ook afgebroken. Kreeg men tenslotte een 
defi nitief evacuatiebevel, dan volgde een hele reeks 
beslommeringen voor men in het nieuwe woonadres 
aangekomen was. Gelijk reeds gezegd: verhuizers waren 
moeilijk te vinden, maar kreeg men zijn meubelen niet 
op tijd weg, dan had men de kans dat de wijk waar 
men gewoond had, opeens afgesloten werd - en men 
was zijn meubelen kwijt. Evacuatie was onder alle 
omstandigheden, ook de gunstigste, een bron van 
misère. Zeker in het toenmalige Nederland met zijn 
geringe mobiliteit waren de meeste burgers in sterke 

mate geworteld in hun woning, hun buurt, hun stad 
of dorp. Kinderen konden zich bij overplaatsing als 
regel gemakkelijk aan de nieuwe omgeving aanpassen, 
maar hoe ouder men was, des te moeilijker ging dat. 
Inkwartiering hoefde niet per se tot frictie te leiden, 
maar de gevallen waarin die frictie ontbrak, waren 
zeldzaam. Wie althans een deel van zijn meubelen kon 
meenemen, was gelukkig - velen waren er evenwel 
die de meubelen welke hun dierbaar waren (men 
had er vaak jarenlang voor moeten sparen) moesten 
achterlaten. 

Te bedenken valt nog dat de ‘verre’ evacuatie (naar 
het oosten en noorden van het land, DB) zich nu juist 
tot diegenen uitstrekte die het minst tegen die ingreep 
bestand waren. En dat ze op Walcheren en in 
Noord- en Zuid-Holland vooral in de vissersplaatsen 
een kustbevolking trof, die zich haar leven lang met 
de zee verbonden gevoeld had. 
De Scheveningers (‘oude vissers, vissers- vrouwen en - 
kinderen in hun Scheveningse dracht, enkele met hun 
poes of hun kanarievogel en met zakken vol bagage’2) 
die in januari ‘43 per trein (voor menigeen de eerste 
treinreis uit een lang leven) in Aalten arriveerden, vlak 
bij de Duitse grens, en de vierhonderd ouden van 
dagen uit de Prins Hendrik-Stichting in Egmond aan 
Zee, die eerst in hotel ‘de Bilderberg’ (Oosterbeek) 
ingekwartierd werden, nadien in hotel ‘De Wageningse 
Berg’ (‘daar genoten ze tenminste nog het uitzicht op 
het water, al was het dan maar een rivier’3).

Tot zover de Jong.

Wat de Jong hier opmerkt over Scheveningen en 
Egmond gold natuurlijk ook voor Zandvoorters. 
Totaal zijn er in Nederland ongeveer 250.000 personen 
geëvacueerd. De grootste groep kwam uit den Haag 
en omgeving.

Overheidsregelingen ten aanzien van de geëvacueerden 
(Uit Lou de Jong, Koninkrijk der Nederlanden in de 2e Wereldoorlog)

In het boek van Lou de Jong ‘Het Koninkrĳ k der Nederlanden gedurende de 2e wereldoorlog’ heb ik een en 

ander gevonden over de evacuatie en overheidsregelingen ter fi nanciering van onderhoud en ‘afvoer’ van 

de bevolking. De organisatie van de evacuaties was in handen van het Bureau Afvoer Burgerbevolking (BAB), 

een dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bĳ  het NIOD en het nationaal archief is hierover 

informatie te vinden.
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De meeste geëvacueerden keerden in de zomer van 
1945 terug in een verwoest Zandvoort.
Door de Duitsers was veel meegenomen, onder andere 
de spoorbielzen.

Maartens vader had de bakkerij-inventaris van Bakkerij 
de Hoop uit de Diaconiehuisstraat (de gevelsteen 
bestaat nog) kunnen veiligstellen. Zijn familie kon 
in een tamelijk onbeschadigd huis terugkeren. De 
meesten die terugkeerden hadden echter niets meer. 
Meubelen en andere persoonlijke bezittingen waren 
opgeslagen in Haarlem. Vaak was er niets meer van 
terug te vinden. Gebruikt als brandhout of gestolen. 
Veel huizen waren zwaar beschadigd. In het huis waar 
mijn ouders en grootouders woonden zaten geen 
leidingen meer en er zat geen glas meer 
in de ramen. 

De familie van Klaas sliep de eerste tijd op de grond. 
Toch was men heel blij terug te zijn in een bevrijd land.

Veel Zandvoortse families kunnen dit soort verhalen 
vertellen. Ik heb slechts 3 families als voorbeeld 
genomen.

Ondertussen waren de plaatselijke verhoudingen 
gewijzigd. Winnaars waren verliezers geworden. 
NSB’ers werden geïnterneerd. Dit alles heeft uiteraard 
een grote impact op de Zandvoortse gemeenschap 
gehad. Sommige mensen, die na terugkeer, niets meer 
hadden, kregen de meubels toegewezen van degenen 
die geïnterneerd waren.

De Duitse regering heeft na de 
oorlog een “Wiedergutmachung” 
betaald aan degenen die alles 
verloren hadden. Mijn ouders en 
grootouders en vele anderen in 
Zandvoort hebben uit dat fonds 
een bedrag gekregen.  
Na de oorlog kwam deels, met 
de zogenaamde Marshallhulp* 
de periode van wederopbouw. 
Onder andere het vroegere 
hotel Bouwes is met 
Marshallhulp gebouwd. 

De terugkomst in Zandvoort in de zomer van 1945

o
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Allerlei dagelijkse goederen en voedsel waren ook na 
de oorlog nog op de bon**. 
Die situatie heeft tot in de jaren vijftig voortgeduurd.

Hele lege vlakten, bijvoorbeeld boven aan de 
Kerkstraat, werden weer volgebouwd. Tot halverwege 
de jaren ‘60 heeft deze wederopbouw geduurd. 
De vooroorlogse boulevards en hotels met hun 
prachtige uitstraling zijn echter nooit meer terug 
gekeerd. 

Een opmerking tot slot: zowel de familie van Klaas 
als van Maarten hebben nog jarenlang contacten 
onderhouden met inwoners van Pekela. 
Maarten onderhoudt die contacten nog steeds. 

Met dank aan Maarten Keur en Klaas Koper.

Dick Bais

*Amerikaans hulpprogramma
**op de bon betekent dat men bonnen kreeg voor 
bijvoorbeeld voedsel en lakens. Men kon niet meer 
kopen dan op de bonnen was aangegeven. 
De schaarse goederen werden zo verdeeld.

 

Allerlei dagelijkse goederen en voedsel waren ook na 
de oorlog nog op de bon**. 
Die situatie heeft tot in de jaren vijftig voortgeduurd.
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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

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

ZEILDOEKSHOP.NL

EEN FOTO MET HERINNERINGEN
Daar is dan weer een heel simpel kiekje, dat ontzettend 
veel reacties oplevert. Sandra van Loon plaatste deze foto 
in maart van dit jaar op Facebook en dan is zo’n medium 
weer erg leuk. Het is haast niet meer voor te stellen dat dit, 
kijkend naar de huidige bebouwing, op de Vondellaan was.

Het gaf gelijk een “storm” aan herinneringen door menig 
(buurt)bewoner. “Gelukkig hebben we de foto’s nog”, 
schreef iemand. Het hele kleine hokje van Henk Schutte en 
later zoon Harry vol met tabaks- en snoepgeuren. 
“Toen mocht je als klein kind sigaretten halen voor je 
ouders zonder legitimatie”, om maar een opmerking te 
noemen. “2 pakjes Stuyvesant voor 2 gulden 50”, gaat 
een ander verder.

De patatzaak er naast riep ook vele herinneringen op, 
waarbij voor menigeen het water weer in de mond liep. 
Dhr. Draijer heeft er gezeten en daarna Janet. De wat 
jongeren onder ons kennen natuurlijk Marcelle en Marcel 
van de Oude Halt, die daar als laatsten stonden op die 
plek en nu aan de overkant hun versnaperingen verkopen. 
“dikke klodders mayonaise, heerlijke eigen gemaakte 
kroketten en frieten en zelfs op woensdag een zakje 
friet voor 25 cent. Natuurlijk was het aardig druk na een 
thuiswedstrijd van Zandvoortmeeuwen of zelfs in de rust.
Nelleke Dijkema reageerde als volgt: “Leuke foto. 
Patatje van mijn vader en moeder. Vroeger eerst thuis 

ragout maken met draadjesvlees, dan kroketjes draaien 
door de paneermeel en ei er in. Dan achterop de fi ets
naar de kraam brengen. Thuis aardappelen in de 
schrapmachine, dan opa en oma pitten (de aardappelen 
dus), dan in stukjes hakken en voorbakken. Weer achterop 
de fi ets naar de kraam en daar bakken. Mooie tijd en dan 
word je oud. Mijn moeder is nu 93 jaar.”

Iedereen mist wel de bloemenzaak op de foto. 
Veel mensen kennen hiervan dhr. Schniedewind, maar 
ook Bluijs en Marcel Schoorl hebben hier nog gestaan. 
Chris Jongbloed en zijn vrouw hebben hier ook nog een 
zaakje gerund.

Twintig jaar lijkt niet lang geleden toen deze tentjes er nog 
stonden, maar gelukkig komt er dan weer zo’n fotootje en 
zegt men: “o ja, die zijn er ook nog geweest.” Het plaatje 
riep heel veel herinneringen op van die tijd en dan ook nog 
al die andere winkeltjes in die buurt.

Wellicht is er wel een foto van alle drie de winkeltjes, dus 
met bloemenwinkeltje. U mag het sturen naar de redactie. 
Rechts nog het toegangshek voor o.a. de maaimachine 
naar veld 2 van Zandvoortmeeuwen. 

Harry Opheikens

Wij hebben ook met 2 sterren bekroont gebak, 
taartjes en koekjes van patisserie Leek. Tevens kunt 

u ook nog terecht voor reparatie van sieraden en 
horloges en natuurlijk voor horloge batterijen.
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Eén van de bekende Facebook pagina’s is 
“Nostalgisch Zandvoort” (voor de trouwe 
Facebookbezoeker bekend). Zoals wel vaker 
verteld zien we daar vaak bekende beelden, 
maar er schieten ook wel foto’s voorbij, die 
amper op facebook voorbij zijn gekomen en 
mede daardoor veel reacties oproepen.

Zo plaatste 2 januari van dit jaar Nancy de 
Ridder de foto op deze pagina. Veel mensen 
vinden het een bijzondere foto, want met een 

beetje goede wil bestaat bijna alles op deze 
foto niet meer. Kijk naar de landjes op het 
binnenterrein van het circuit, het circuit zelf, 
de Vijverhut, het zwembad en ook Camping de 
Zeereep is alweer een tijd geleden vervangen 
door Center Parks.

Een bijzondere foto dus, die veel herinneringen 
oproepen.

Harry Opheikens

VERDWENEN BEELDEN 
vanuit de lucht

KLEIN LUNAPARK

Je komt op Facebook wel eens verrassende 
afbeeldingen tegen, waar eigenlijk weining 
van bekend is bij de Zandvoorters van na 
1950. 
Omdat de ouderen, die er wel iets vanaf  
zouden kunnen weten niet altijd gebruik 
maken van een computer of  tablet, raakt 
hierdoor kennis van de Zandvoortse 
historie helaas verloren.

Neem nu de rechter foto van een 
treintje, dat, te zien aan de bouw van de 
watertoren, zo rond 1951, bovenaan de 
Kerkstraat gereden heeft.

Wel heb ik, op een kaart uit 1955, een tent 
teruggevonden, die op dezelfde locatie stond. 
Misschien dat een van onze lezers wat licht 
op de zaak kan werpen?

Ik ben benieuwd!

Arie Koper
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Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort

Tel. 023-5739234  www.greevenmakelaardij.nl

DÉ ACTIEVE MAKELAAR
VAN ZANDVOORT

      

 
 
 
 
    

GREEVEN
m a k e l a a r d i j  o. g.
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Oude Zandvoorters zullen hem nog wel gekend 
hebben, telegrambesteller Koen Vinke. In de 
huidige tijd van social media, zoals Facebook, 
Twitter, Pinterest, Linkedin en YouTube, denk ik 
niet dat dit medium nog veel gebruikt zal worden. 

Koen was eerst gewoon postbesteller, maar, nadat 
hij was gepensioneerd, werd hij telegram - en expresse-
besteller. Dit heeft hij, tot hij al 80 was, gedaan. 
Koen fietste soms twee tot drie keer per dag naar 
de kop van de Zeeweg en bezorgde de telegrammen 
op de campings en huisjes op strand.

De hierbij geplaatste foto, die genomen is in 1967, 
is afkomstig van Evert Koper. Hij is voor mij een 

feest van herkenning, want ik zie op de foto mijn 
opa Arie Koper en mijn oom Gerrit de Roode 
afgebeeld staan.

Bovenaan bij de vlaggen staat Kees Stokman, 
daaronder, staande van links naar rechts;
Jan Bakker, Ab de Jong, Ruud Kok, Jan van Bavelgem, 
Joop van Soolingen, jubilaris Koen Vinke, Cor Keur 
(de Kouwe), Arie Koper (Slof), Dirk van Duin, Hans 
Willemse en Joop Drommel.
Zittend van links naar rechts;
Evert Koper (de Hete), Gerrit de Roode, Otto Paap 
(Broekie), Piet de Harder en Hans Kramer.

Arie Koper

25-JARIG JUBILEUM 
VAN KOEN VINKE BIJ DE PTT

Ook de onderstaande luchtfoto uit de jaren 70 is alweer erg nostalgisch.
Kijk alleen maar naar de voetbalvelden, het zwembad, de Pelikaanhal, de Vijverhut 

en de manege van Ruckert, om een paar dingen te noemen.
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ENTREEKAARTJES
Op de vlooienmarkt, die op 
zondag 21 februari in Haarlem 
gehouden werd, kon ik deze 
leuke kaartjes aanschaffen. 
Behalve dat het vermakelijk-
heidsbelasting betreft,weet ik 
er niets van. Het bedrag van 
40 cent dateert nog uit het 
gulden tijdperk. Zelf denk ik 
dat het toegangskaartjes 
geweest zijn voor de bioscoop 
op het Stationsplein in de 
jaren 1960, maar wie het 
weet mag het zeggen……

Arie Koper

Het is weer mogelijk om uw jaargangen van “De Klink” tegen een aantrekkelijke prijs vakkundig 
te laten inbinden door de fi rma Alblas. De kosten zijn € 19,75, inclusief een mooie band en een 
inhoudsopgave. Ontbrekende nummers zijn beperkt te bestellen tegen de geldende prijzen 
per nummer (zolang de voorraad strekt).

De in te binden Klinken kunt u bij Jan en Anne Miek Kol inleveren vanaf maandag 9 mei t/m 
donderdag 12 mei van 17.00 uur tot 21.00 uur. Na telefonisch contact met 06-49904603 kan er 
bij uitzondering op een ander tijdstip ingebracht worden. U kunt wel op een ander tijdstip even 
langs lopen om te kijken of er iemand thuis is en dan de Klinken inleveren.

Wilt u van de inbindservice gebruik maken stuurt u dan een briefkaart of mail met uw naam, 
adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres naar:

Anne-Miek Kol
Gasthuisstraat 1
2042 JP Zandvoort 
kol@casema.nl

INBINDENINBINDEN 
“DE KLINK” 2012 – 2015 (NRS. 125 TM 140)

-Miek Kol
huisstraat 1
JP Zandvoort 

casema.nl
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Digitale voorbereiding
Arie Koper
redactie@oudzandvoort.nl

Lay-out en opmaak
Harry Opheikens
Charl Bos
Chiara Pirovano

Vaste medewerkers
Drs. Anne Marion Cense
Martin Kiefer

Drukwerk
Colorprofile
Klompenmakerstraat 11
1991 JJ Velserbroek
info@colorprofile.nl

Sluitingsdatum kopij 
‘De Klink 143’

15-06-2016

Losse Verkoop ‘De Klink’
Bruna Balkenende,
Grote Krocht 28
2042 LW Zandvoort
023 571 6033

Ook bij het Zandvoorts Museum

Website
www.oudzandvoort.nl

Erelijst GOZ

Erepenning
P.vd.Mije KCzn †

Ereleden
P. Brune †,
C. Wagenaar †,
M. Weber,
A. Koper
G.A. Cense,
A. Joustra-Bokmeier

Leden van verdienste
P.L.A. Bluijs,
C. Draijer,
J. Kol,
H. Opheikens

‘De Klink’: 

koperen gong, die door de vroegere 

Santfortse omroepers gebraikt werd 

om de mense waer te schouwe as 

de vissersschepe in zicht kwame. Dan 

gonge ze naer het strand waer de afslag 

van de garnael en de visch gehouwe wier. 

As de klink gong riep de omroeper altaid: 

“al degeen die scharre en garnael kope 

wulle, komme an zee...” 

(De Wurf)
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Laura Pierce-Molenaar woont al 57 jaar in Canada. 

Ze is een dochter van Gerrit Molenaar de visboer uit de 

Swaluëstraat. Haar grootouders zijn Jaap Molenaar en 

Antje Terol en de ‘familiescheldnaam’ is Blub. In Klink 141 

lieten we al een tweetal foto’s zien van haar en ook voor 

deze Klink laten we weer een door haar toegezonden foto 

zien. Klassenfoto’s zijn altijd een leuke puzzel als er een 

aantal namen ontbreken.

Bijgaande foto is 70 jaar oud en dan wordt het al een beetje 

lastig om nog namen terug te vinden. Nu weet Laura er 

een aantal al laat ook haar geheugen haar een beetje in de 

steek.

Helemaal achterin zit links Els Kerkman en naast haar Lena 

Schaap (of Paap). Op de derde rij van de bankjes zit rechts 

Evert Vermeulen en daarnaast Karel van Zanten. Vijfde van 

rechts is Jan Drommel. Aan de linkerkant van die rij zit 

Gerda Kerkman. Op de tweede rij van de bankjes weet ze 

geen naam, maar rechts zit “ één van Muisje”. Vijfde van 

rechts is ene Connie met daarnaast Ineke Kerkman en daar 

weer naast zit Tinie Piers. Op de voorste rij banken zit op de 

vierde plek van rechts ene Corrie.

Op de vierde rij banken, beginnend van links bij meester 

Poots is Laura zelf. Schuin achter haar zit ene Maartje.

Het zou natuurlijk mooi zijn om alle namen te weten te 

komen, maar we kunnen ons ook voorstellen, dat, gezien 

het een foto van 70 jaar terug betreft, dat best wel lastig 

zou kunnen worden/zijn.

Harry Opheikens



Al 14 jaar een begrip in Zandvoort en 
omstreken voor uw druk- en printwerk 

∙ sneldruk 

∙  groot formaat printen

∙ visitekaartjes

∙ stickers

∙ fl yers

∙ beeldmanipulatie

∙ website ontwerp

∙ scan service

∙ clipping service

∙ lithografIe

∙ ontwerp

∙ belettering

∙ magazines

∙ posters

  groot formaat printen

∙ visitekaartjes

∙ stickers

∙ flfl yyeerrss

 website ontwerp

∙ scan service

∙ clippppingg service

∙ lliitthhooggrraaffIIee

 belettering

∙ magazines

∙ pposters

y g

Met Je Kop Op Een Mok. Een nieuw, 

jong en dynamische dochteronderneming 

van Colorprofi le. Alles in eigen beheer, 

waardoor snelle levering mogelijk is. 

Voor enkele stuks, maar ook voor 

grote oplages kunt u bij Met Je Kop 

Op Een Mok terecht. Mokken, tassen, 

kleding, muismatten, puzzels en 

onderzetters.
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