zomer 2016
2015

prijs los nummer € 4,50

‘DE KLINK’

36e jaargang

Kwartaaluitgave van

GENOOTSCHAP ‘OUD ZANDVOORT’
Xxx

Xxx
Xxx

Xxx
A l 1294

‘DE KLINK’

‘DE KLINK’
nummer 143 - Zomer 2016

36e jaargang

Voorwoord
Beste Klinklezers en vrienden van het Genootschap Oud Zandvoort,

Het moet mij wel van het hart dat er zo
weinig leden op de ledenvergadering

365 dage
n
per jaar
geopend
!

L u x e t e rra s
365 dage
n
per jaar
geopend
!

F ij n e spe e lt u in

Plof….. de derde prachtige Klink van dit jaar is bij u op de deurmat

aanwezig waren. Uw mening en

of in de brievenbus gevallen.

belangstelling is erg belangrijk voor ons

Een prachtige uitgave met mooie verhalen en wetenswaardigheden.

en stellen wij zeer op prijs. Ik spreek dan

Als oplettende lezer heeft u gemerkt dat er in de vorige Klink in het

ook de wens uit dat ik volgend jaar meer van u mag ontmoeten op

voorwoord wat foutjes zijn geslopen, ik werd daar terecht op straat

de ledenvergadering.

door diverse mensen op gewezen. De Genootschapsavond van

Wij hebben ook weer op de jaarmarkt gestaan met een gezellige

1 april had al plaats gevonden en ook de opening van de Kinder-

verkoopkraam. Veel belangstelling, ook van buitenlandse toeristen

kunstlijn. Excuses daarvoor.

en heerlijke discussies tussen oude Zandvoorters over vroeger, de

Het bewijst maar eens temeer dat de Klink goed gelezen wordt.

nieuwbouw en natuurlijk de politiek.

We kregen naar aanleiding van het artikel over de evacuaties uit

Ons mooie dorp bruist inmiddels aan alle kanten en komt vaak

Zandvoort ten tijde van de tweede wereldoorlog een prachtige

positief in het nieuws. Dat Max Verstappen kiest om hier zijn race-

brief van mevrouw Muis- Visser uit Bentveld, een deel van de brief

dagen te houden en niet op het circuit van Assen zegt genoeg: wat

kunt u in deze Klink lezen.

een druk weekend was het!

Inmiddels vordert de bouw van het Louis Davids Carré gestaag en

Ook het strand ligt er weer prachtig bij. De strandpachters doen

is de nieuwbouw aan de Busbaan in de afrondende fase.

er dan ook alles aan om het strand schoon en aantrekkelijk te

Ik moet u zeggen, persoonlijk vind ik het niet tegenvallen; ik zie er

houden. Ik ben een paar dagen in Zuid Frankrijk geweest, o.a. in

een speelse architectuur in met verwijzingen naar de Zandvoortse

Cannes. Prachtig allemaal, maar geef mij Zandvoort maar met zijn

bouwstijl.

prachtige brede strand, witte branding, ruim 30 prima standpavil-

In mijn vorige voorwoord vertelde ik u over de bouwplannen van

joens en gezellige dorp.

het Watertoren plein.

Geniet van de mooie foto’s en verhalen in deze Klink. Als u op

Ook hier vorderen de plannen gestaag. Donderdag 9 juni was er

vakantie gaat dan wens ik u een fijne vakantie en kom gezond

een informatie- en participatieavond Watertorenplein. Uiteraard

weer terug. Blijft u in Zandvoort dan een heerlijke, gezellige dorpse

zijn wij daar als Genootschap bij aanwezig geweest, wij vinden het

zomer toegewenst.

belangrijk om betrokken te zijn bij de nieuwbouwplannen binnen

De ﬁjnste plek
op het strand
voor het mooiste
uit de zee

onze gemeente.

Tot zover, tot de volgende Klink

Iedere mogelijkheid tot inspraak moeten we gebruiken. Zo kunnen

Paul Olieslagers,

we misschien voorkomen dat er een gebouw neergezet wordt dat

Voorzitter Genootschap Oud Zandvoort.

in Zandvoort zou misstaan. Hoewel: zoveel hoofden, zoveel zinnen
en we mogen hopen dat de ‘beslissers’ mensen zijn die verstand
van zaken hebben. Wij blijven de plannen met kritische blik volgen.
In mijn volgende voorwoord meer hierover.
Op 20 mei hebben we onze Algemene Ledenvergadering
gehouden, een prima vergadering met discussie en opbouwende
kritiek. Onze secretaris Henny van der Leden- de Groot trad
volgens het rooster van aftreden af als secretaris; gelukkig stelde
zij zich herkiesbaar en werd dan ook
staande de vergadering weer voor drie
jaar herkozen.
Ook hadden wij een jubilaris.
Onze archivaris, Martin Kiefer, is alweer
10 jaar bestuurslid van het Genoot-

Sfe e rvo l din e re n

schap, hij kreeg een mooie oorkonde
en een bos bloemen. Tevens werd hij
benoemd als lid van verdienste.

Reserveren:
✓

023 - 571 56 60
of thalassa18.nl

Dank, Henny en Martin, voor al jullie

Duurzaamheid en milieubewustzijn: bij Thalassa
een vanzelfsprekendheid.

Boulevard Barnaart, strandpaviljoen 18 - 2041 KB Zandvoort aan Zee

werk. Ik hoop dat ik jullie nog lang als
bestuurslid mag behouden.

Toelichting foto voorpagina
Een leuke afbeelding van Zee en Zonnebad
“Termes”, gelegen aan de Noord-Boulevard,
iets ten noorden van waar tegenwoordig
Bouwes Palace staat.
De eigenaar was Jaap Termes, die de uitspanning
vanaf 1946 exploiteerde. Ook, zo bleek tijdens
het doorzoeken van het archief, werden er
zwemwedstrijden en strandwedlopen georganiseerd. Arie heeft helaas niet terug kunnen
vinden wanneer de badinrichting afgebroken is.
Misschien één van de lezers?
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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.

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 redactie 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

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.

Klink 142 pagina 29
Klein Lunapark
Hans Janssen wist zich te herinneren dat hij de tent in zijn jeugd van binnen heeft gezien. Bij het boodschappen
doen bij de Gruijter, die ongeveer aan de overkant van de tent gevestigd was, heeft hij naar binnen kunnen
kijken. De tent was in gebruik bij een religieus gezelschap. Er stonden allemaal banken in en de tent was
opgesierd met afbeeldingen van Bijbelse taferelen.

FysioFit Zandvoort
Praktijk voor Fysiotherapie

Ook van Don de Grebber kregen we hierover een reactie. “Begin jaren vijftig woonden wij in de Stationsstraat.
Elke zomer kwam er een “evangelisatietent”, zoals op de foto. Men vond het klaarblijkelijk nodig om
Zandvoorters en Gasten te bekeren. Eigenlijk was het een missietent. Wij Zandvoortse kinderen vonden
het echt geweldig, want er was elke dag een speciaal kinderuurtje met bloedspannende Bijbelverhalen.
Gelovig of niet, we genoten ervan!”

Fysiotherapie
Gespecialiseerd in:

Mevrouw Bluijs wist te vertellen dat het een tent voor Youth for Christ was.

Orthopedische therapie

Cees Kluyskens heeft ook herinneringen
aan het Klein Lunapark: “Op het stukje
braak liggend terrein (ontstaan door het
gesloop van Zandvoort door de Duitsers
in de oorlog) op de kop van de Kerkstraat
heeft inderdaad een aantal zomers een
Klein Lunapark gestaan met verschillende attracties. Daarbij was ook een
keer een botsautotent, waar ik met mijn
vader in ben geweest en toen, na een flinke botsing, met mijn tanden door mijn lip
weer uit moest stappen.
Ik denk dat ik toen een jaar of 5 was
en dat moet dan in 1952 geweest zijn.
Helaas heb ik geen foto’s van die kermis.

Hartrevalidatie
Etalagebenen

023 - 57 133 33
www.fysiofit-zandvoort.nl
2 l 1424
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Brilmode
Hé ju, hael jai evve
een blommetje
bai Jopie Bluijs!

Oogmeting

Zegt het voort, zegt het voort...

Zonnebrillen

Contactlenzen

Zandvoort Optiek

Klink 142 pagina 32
School DE vierde klas 1946
Mevr. Els vd. Bos herkende de klassenfoto uit 1946 en stuurde ons flink wat namen (inmiddels doorgestuurd
naar Laura Pierce-Molenaar), de volgende namen wist zij nog:

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

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

vereniging
van hoveniers en
groenvoorzieners

vhg

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel: 023-57 17093

Versteege’s IJzerhandel
Verkoop van:
Verfwaren
IJzerwaren
Elektra
Camping Gaz
Gereedschap

Grote Krocht 3-5
2042 LT Zandvoort
tel/fax 023 5719058
4 l 1426

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

WWW.OUDZANDVOORT.NL

1e rij v.l.n.r.: Tinie van Dalen, Corrie Krijger, Josje Horeman, Engel Hakhoff, Anton van Staveren
2e rij v.l.n.r.: Thea vd. Sluis, Marie Piers, Ineke Kerkman, Connie Velders, Meta Jacobs, Onb.,Onb., Rinus Terol
3e rij v.l.n.r.: Gerda Kerkman, Lia Sietsema, Jaap Kerkman, Jan Drommel, Gerrit Blom, …Engels ?
Karel van Zanten, Evert van der Meulen
4e rij v.l.n.r: Laura Molenaar, Ans Heidebrink, Maartje Zwemmer, Bertie Maarssen, Jaap of Erik van Huffelen,
Onb, Bertus Zonneveld, Onb., Onb.
Achteraan: Els vd. Bos, Lena Paap, Onb., Onb.
Johann Berton is zelf ook in het bezit van deze foto die Laura Pierce-Molenaar instuurde en wil graag drie namen
doorgeven: In de middelste rij, op de één na achterste bank, zitten 3 jongens. Links zit Jaap van Huffelen, die
woonde aan de linkerkant van de Haarlemmerstraat, het stuk vanaf de kruising “Huize de Tol”, richting centrum
Zandvoort. Rechts zit Gerke, volgens mij heette hij Hans, die woonde aan de Kostverlorenstraat in een huis aan
de rechterkant, dat iets verhoogd ligt, iets na het wandelpark Kostverloren. In het midden zit Johann Berton
(10 Jaar) in matrozenpak, schrijver van deze mail. Ik woonde toen met mijn ouders in Huize “De Tol”,
Kostverlorenstraat 122.
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Zegt het voort, zegt het voort...
Klink 142, pagina 25 Winkeltjes Vondellaan
Rob Krippendorf mailde de redactie
(naar aanleiding van onze oproep
naar foto’s van de winkeltjes op de
Vondellaan) bijgaande foto’s.
We zien de ingang van het ZVM
terrein, een redelijk uniek beeld
en ook de foto van de 3 winkels
op de Vondellaan is zeldzaam.
Nu nog een knappe foto van de
houthandel van Bakkenhoven!

nummer 143 - Zomer 2016
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‘Laura Molenaar (blz. 5) heeft ons een keer opgezocht in Canada, want ze kende mijn vrouw heel goed,
Marie Dorsman en haar tante Ada Loos, die Akela was bij de padvinderij. Wij hebben helaas het contact verloren.
Het huisje van de VVV op het
tationsplein op blz. 31. Toen
de VVV naar het Raadhuiplein
verhuisde werd dat gebouwtje
gebruikt door Meneer Pesch
van de Brederodestraat als
postzegelwinkeltje. Dagenlang
hebben Arie, zijn zoon, en ik
(Wouter), postzegels uitgezocht in de Brederodestraat
en die werden dan op het
stationsplein verkocht. De
familie Pesch is later naar
Australië geëmigreerd, alwaar
wij ze hebben opgezocht. We
zijn nog steeds in contact met
hun. Het leuke is dat Arie’s
dochter als Australische nu in
Den Haag woont en zij om de
paar jaar naar Holland reizen.

Klink 142, pagina 15-18 Evacuatie
Ook het verhaal van de oorlogsverhuizing van Maarten Keur riep herinneringen op. Wij (Maarten en Wouter)
gingen altijd samen op de fiets naar Heemstede naar school. En als we in Holland zijn dan spreken we altijd
elkaar na de kerkdienst in de Hervormde kerk. En zo genieten we elke keer van de Klink als die bij ons
bezorgt wordt. Hartelijk dank voor het goede werk, Wout Hobé.
Bij Mw. Muis uit Bentveld kwamen veel herinneringen naar boven bij het lezen van het stukje over Maarten Keur.
Zij woonde in dezelfde straat als hij, net zoals de buurjongens Cor en Jan Draijer. Haar vader, Jan Visser
(de Keeke) had daar een wasserij. Omdat hij weigerde lid te worden van de N.S.B moesten zij uit Zandvoort
vertrekken.

Klink 142, pag. 5, 11, 15, 31

Zij schreef dat de wasserij het eerste bedrijf was dat uit Zandvoort moest vertrekken. De machines uit de
wasserij had haar vader op laten slaan in Utrecht. Zij hebben toen een jaar ingewoond bij een tante in Haarlem,
maar 6 personen in een huis dat geschikt was voor 3 personen, was geen goede situatie. Na een jaar kregen
zij een woning toegewezen in Heemstede en na weer een jaar moesten zij de was doen voor Russische
krijgsgevangenen. Ook herinnert zij zich de koude nachten, waarin haar vader wacht moest lopen
(kabelwacht, red.). Iedere keer van 24.00 tot 04.00 uur.

Wouter Hobé reageerde op een aantal artikelen uit de vorige
Klink.
Over de foto van de watertoren in de stijgers op pagina 11.
“Wij woonden toen op de Thorbeckestraat 20 en mijn vader
werkte bij de wederopbouw in Zandvoort. Op een dag zei
mijn vader zullen we even kijken op de watertoren? Ik was toen
16 jaar. Mijn vader werkte in zijn jeugd in de bouw, specifiek
de bouw van de schoorstenen van de steenfabrieken langs
de Waal. Hij had geen hoogtevrees. Hij had de sleutel van de
werkplaats bij de watertoren en wij zijn toen op de trappen
van de stijgers naar boven geklommen. Hij na mij. “niet naar
beneden kijken, rustig door klimmen”. Eindelijk boven hadden
wij het uitzicht zoals daaronder vermeld. Toen moesten we
naar beneden, hij voorop en langzaam aan. Niet naar beneden
kijkend haalden we de begane grond.”

6 l 1428
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GOZ avond 1 april 2016
“Grapje zeker?”, de reactie na de eerste aankondiging van de Genootschapsavond, maar dat was het zeer
zeker niet. Th. Van der Linden stond op deze vrijdag daadwerkelijk klaar met weer een prachtig verhaal over
historisch Zandvoort.
Toch maakte het bestuur zich wat zorgen, want om 10
voor acht was de zaal echter nog maar voor een kwart
gevuld. Toen eenmaal onze voorzitter Paul Olieslager
het woord nam konden we toch nog van een redelijke
zaalbezetting spreken.
“We hebben meer leden nodig en dan vooral van de
huidige generatie”, aldus onze voorzitter.
De stand op dit moment is 1250 en dat schommelt op
en neer. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een
prachtige fototentoonstelling “Het Joodse leven in de
zomer”. Daarover leest u in de volgende Klink meer.
Als laatste puntje het verzoek vanuit het Juttersmuseum.
Zij zijn op zoek naar extra vrijwilligers voor een paar
uurtjes per maand op de zaterdag of zondag.
Voor meer info kunt u de website bezoeken:
www.juttersmuseum.nl.
Tussen 7 uur en 8 uur zagen de aanwezigen weer prachtige (herkenbare) beelden voorbijkomen,
samengesteld door Jan Kol, van voor en na de oorlog. Een Zandvoort, dat vele gedaantewisselingen heeft
ondergaan en eigenlijk nog steeds ondergaat. Kijk alleen maar even naar de plek waar ooit de tram zijn
eindhalte had.

Groeten uit…..
De wat jongere lezers van ons blad zullen ons dorp, hier op een foto uit de vijftiger jaren,
haast niet meer herkennen.
Rechts onderin is natuurlijk ‘Ons Huis’ te herkennen, nu de Yanks. In die tijd zwaaiden de
heren Waterdrinker daar de scepter en werden er regelmatig inboedelveilingen gehouden.
Ook Dansschool John en Gemma de Boer heeft daar gezeten. Ongeveer in het midden
is nog het gebouw herkenbaar, waar nu het Zandvoorts Museum is gehuisvest.
Iets naar boven, op de hoek van de Swaluëstraat, het pand waar vroeger Chinees
restaurant “Chong Hai” zat. Daarnaast, maar niet zichtbaar, zat transportbedrijf de
Snelle Visser en ook de brandweer kazerne. Nu staat daar de uitbouw van het raadhuis.
Op het Gasthuisplein zelf is nog de smederij van Versteeg herkenbaar. In de verte, richting
de Katholieke kerk, is nog net de oude Hannie Schafschool zichtbaar en het dak van de
W.H. Suringar kleuterschool. Je vraagt je overigens af waar de bomen gebleven zijn, die
het dorp sfeervol maakten.
Achter de Hogeweg, die vandaag de dag onherkenbaar veranderd is, zie je nog het oude
gebouw van de Schelp. Ook is de Hervormde kerk goed herkenbaar en de kerk aan de
Brederodestraat is nog net aan de rechterzijde van de foto te zien.

Harry Opheikens

Arie Koper
8 l 1430

Gelukkig kunnen we nog zeggen: “gelukkig hebben we de foto’s nog”, met dank aan hen, die vele momenten
hebben vastgelegd om u te kunnen laten genieten.
Dr. TH. van der Linden heeft vorig jaar september een tweede boek uitgegeven met als titel ‘Ondernemers
met lef, Joods BAD Zandvoort 1881-1951’, een vervolg op zijn eerste boek. Tijdens deze avond gaf
dhr. Van der Linden een uitgebreide, leerzame, boeiende samenvatting, zowel voor als na de pauze.
Als startdatum nemen we 1880, waarin de broers Elzbacher een groot deel van de kust bij Zandvoort kopen
om dit vervolgens vol te kunnen bouwen met o.a. hotels. BAD ZANDVOORT zou dat moeten heten.
Ongeveer 43,5 ha grond met als grens tussen ‘oud en nieuw Zandvoort’ de Zeestraat. Prominente rol in dit
‘nieuwe Zandvoort’ zou de passage zijn in het verlengde van het toenmalige station.
Aan de hand van hele fraaie beelden en parate kennis wist Dr. Van der Linden de zaal te boeien.
De bouw voor de oorlog, de crisistijd en de opbouw na de oorlog kwamen geheel aan bod. Om het hele verhaal
te leren kennen zouden we adviseren het boek aan te schaffen. Met vele foto’s en zeer gedocumenteerd is
dit stuk Joodse Zandvoortse geschiedenis op papier gezet. Daaruit blijkt ook hoe groot de invloed was van
diverse Joodse families om Zandvoort op de kaart te zetten.
Terecht complimenteerde onze voorzitter Dr. Van der Linden voor zijn enorme kennis, vergaard uit diverse
archieven en ook nog eens voor het feit dat hij het helemaal uit het hoofd deed. Zo kwam een zeer boeiende
avond ten einde.
De aanwezigen konden tevreden huiswaarts keren, waarvan enkele gelukkige prijswinnaars met prijzen uit
de loterij.

WWW.OUDZANDVOORT.NL
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Een Rondje Vijverhut
In de jaren 80 van de vorige eeuw werd elk jaar een door de Zandvoortse
reddingsbrigade georganiseerd roeispektakel gehouden, genaamd
“een Rondje Vijverhut”.
Dit evenement werd, zoals de naam al doet vermoeden, gehouden in de vijver

36e jaargang

Verdwenen pit straat
Terwijl het raceseizoen al weer volop bezig is in binnen- en buitenland en veel liefhebbers alle ogen hebben
gericht op Max Verstappen, is voor circuit Zandvoort de Formule 1 deels verleden tijd. Gelukkig hebben we de
Historische Races nog. Het Zandvoortse circuit heeft al vele gedaantewisselingen ondergaan en daarin is altijd
de pitstraat in mee gegaan. Niet alleen de eis als accommodatie, maar ook de veiligheid speelde daarbij een
grote rol. Een kleine serie hoe het was en hoe het nu is.
Harry Opheikens

van de Vijverhut.
Aan dit ludieke evenement deden ploegen van onder andere het Zandvoorts
Mannenkoor, Folklorevereniging “de Wurf”, de strandpachters, toneelvereniging
“Wim Hildering”, de Gemeentepolitie, het Wapen van Zandvoort en de
Reddingsbrigade mee.
In mijn archief kwam ik de onderstaande foto van de ploeg van de familie
Molenaar “de Bonnies” tegen, die ik u niet wilde onthouden.
Boer (NHA)
1960, Cees de

Robert Woudh
uizen

1965, door Er
ic Kuin geplaa
tst op

FB

wing jaren 70
Flinke verbou

op FB, jaren 60

Van links naar rechts: Jan Molenaar, Arie Molenaar, Floor Molenaar en Huig Molenaar.

Arie Koper
10 l 1432
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1997, formule
3 , Poppe de
Boer (NHA)
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75 jaar
ZVV Zandvoortmeeuwen ZANDVOORT ‘75 - SV Zandvoort

nummer 143 - Zomer 2016

Boekbespreking

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan wordt een
boek uitgebracht met daarin een overzicht van
gebeurtenissen. Vanaf de oprichtingsvergadering van
Z.V.V. Zandvoortmeeuwen op 12 september 1941,
kampioenschappen, bouwactiviteiten door de leden,
handbal, honkbal, Zandvoort’75 en de latere fusie tot
de nieuwe vereniging S.V. Zandvoort. Geïnteresseerden
voor het boek kunnen contact opnemen met
bestuur@svzandvoort.nl.
In aanloop naar 12 september 2016 worden er
diverse festiviteiten voor de leden georganiseerd.
Verdere informatie over de festiviteiten, zoals loten voor
de ‘boerenbingo’, waarbij koeien op veld 2 komen in de
hoop dat die op uw lotnummer ‘iets’ gaan doen, kunt
u vinden op de site svzandvoort.nl.

36e jaargang

NZH Vervoer Museum
Op maandag 11 april om 15.30 uur is onder overweldigende belangstelling het NZH Vervoer Museum heropend.
De opening werd verricht door oud- directeur van de NZH, Jhr. Drs. A.L.F.M. Testa en Niels Schaap (kleinzoon
van Gerrit Schaap, die één van de oprichters was).
Het NZH Vervoersmuseum, dat aanvankelijk naast de oude (tram)remise aan de Leidsevaart gevestigd was, is
verhuisd naar een ruimer onderkomen aan de Adriaan Hofmanweg 35 te Haarlem. In het museum zijn, naast een
aantal trams, waarvan een aantal op dit moment gerestaureerd worden, ook verschillende types bussen te zien.
Voor liefhebbers is een bezoek aan het museum dan ook zeker de moeite waard

Adspiranten A ‘53-’54 kampioen

Dragan Petrovic`

z.v.v. Zandvoortmeeuwen
Zandvoort’75

75 Jaar

S.V. Zandvoort

Het museum is geopend op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
A.Hofmanweg 35 in Haarlem.
12 l 1434
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Zandvoort op linnen
Kees Verwey (1900-1995) in Zandvoort
“Juli en augustus, vacantietijd: Zon, strand, licht en vreugde”, zo luidt de eerste zin van een
artikeltje in de Zandvoortse Courant van juli 1938. Het zou ook de titel kunnen zijn van
een strandgezicht van de Haarlemse schilder Kees Verwey dat in hetzelfde jaar tot stand kwam.

Zijn jeugd
Wat is
adviseren
voor ons?

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

Kees Verwey werd op 20 april 1900 in Amsterdam geboren als oudste zoon van Chris Verwey en
Jacqueline Verwey-Bienfait. Zijn afkomst bezorgde hem ‘twee beroemde ooms’, zoals hij hen altijd
noemde: de dichter Albert Verwey, broer van zijn vader, en de architect H.P. Berlage die met de zuster
van zijn moeder was getrouwd.
Familie Verwey woonde in Amsterdam, een bovenhuis in de Johannes Verhulststraat vlakbij het
concertgebouw. Hier werd Kees Verwey geboren en na hem nog drie kinderen. Het gezin verhuisde
in 1906 naar een zomerverblijf aan de Paradijsweg in Zandvoort, waar ze twee jaar bleven wonen.
In 1908 verhuisde ze naar Santpoort, naar het Duinlustpark op de grens van Bloemendaal.
In Zandvoort maakte hij zijn eerste tekeningen, die nog bewaard zijn gebleven. Als jongen van zeven
á acht jaar oud maakte Kees tekeningen naar afbeeldingen in kinderboeken en plaatwerken.

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

In Haarlem
Zijn eerste en enige leermeester in de traditie van de grote schilderkunst was Henri Boot (1877-1963).
Boot was afgestudeerd classicus en ging niet mee in het modernisme.
Op verzoek van zijn ouders bezocht Verwey ook de Rijksacademie in Amsterdam, maar daar hield hij
het maar een half jaar vol.
In 1931 vestigde
Verwey zich in de
Gortesstraat in
Haarlem en
vervolgens in Groot
Heiligland in de
buurt waar ook
Boot woonde.
In 1937 leerde
Kees Verwey op
de tekenclub ‘de
Acht’, waar hij les
gaf, de modetekenlerares
Jeanne Tilbusscher
kennen. Pas in
1951 trad hij met
haar in het huwelijk.

Adres
: Kostverlorenstraat 121
Postadres : Postbus 286
2040 AG Zandvoort
e-mail
website
Telefoon
Telefax
14 l 1436

:
:
:
:

info@notaris-zandvoort.nl
www.notaris-zandvoort.nl
(023) 571 68 41
(023) 571 20 88
WWW.OUDZANDVOORT.NL

[Strand en bootjes] Kees Verwey, Strandgezicht, Olieverf oppaneel, 26 x 44 cm,
Kunstgallerij Albricht, Oosterbeek.
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Zijn jeugd

Het Spaarne 108

Kees Verwey werd op 20 april 1900 in Amsterdam geboren als oudste zoon van Chris Verwey en
Jacqueline Verwey-Bienfait. Zijn afkomst bezorgde hem ‘twee beroemde ooms’, zoals hij hen altijd
noemde: de dichter Albert Verwey, broer van zijn vader, en de architect H.P. Berlage die met de
zuster van zijn moeder was getrouwd.
Familie Verwey woonde in Amsterdam, een bovenhuis in de Johannes Verhulststraat vlakbij het
concertgebouw. Hier werd Kees Verwey geboren en na hem nog drie kinderen. Het gezin verhuisde
in 1906 naar een zomerverblijf aan de Paradijsweg in Zandvoort, waar ze twee jaar bleven wonen.
In 1908 verhuisde ze naar Santpoort, naar het Duinlustpark op de grens van Bloemendaal.
In Zandvoort maakte hij zijn eerste tekeningen, die nog bewaard zijn gebleven. Als jongen van zeven
á acht jaar oud maakte Kees tekeningen naar afbeeldingen in kinderboeken en plaatwerken.

Afgezien van enkele strandgezichten was Verwey in hoofdzaak een portret- en stilleven schilder.
De onderwerpen koos hij dikwijls uit de eigen (werk)omgeving, die van zijn rommelige maar
indrukwekkende atelier aan het Spaarne, waar hij vanaf 1941 ging wonen samen met zijn goede
vriend Otto B. de Kat (1907-1995) en diens vrouw. Het huis aan het Spaarne 108 was namelijk zo
groot dat het makkelijk ruimte kon bieden aan twee schilders. De vriendschap met Otto B. Kat,
medeoprichter met Verwey van de Aquarellistenkring in 1946, was zo hecht dat het echtpaar De Kat
aan Verwey vroeg bij hen te komen wonen. Toen ze een geschikter pand vonden aan de Houtmanpad
in Overveen, lieten ze het Spaarne 108 aan Kees, die daar tot zijn dood in 1995 bleef wonen.

Strandgezichten
In die late jaren dertig begon Kees Verwey zich van zijn leermeester los te maken. Een zonnig
strandgezicht bij Zandvoort laat zien dat hij toen openstond voor andere invloeden en dat hij zelfs
Boots traditionele opvattingen met betrekking tot het nauwgezet weergeven van de gewone
werkelijkheid, negeerde. ‘Kees Verwey heeft de moderne opvattingen niet onopgemerkt aan zich
voorbij laten gaan en heeft het goede genomen, waar hij het vond’, schreef criticus Cornelis Veth in
De Telegraaf naar aanleiding van een in 1938 gehouden expositie in Den Haag. ‘In een strandgezicht
is, ongezocht, iets van pointillé (= stippeltechniek) toegepast, en van een stilleven vanuit de bovenhoek gezien, noch van een compositie, waarin de rechthoek overwegend is, blijkt hij geheel en al
afkeerig. Een echt schilder is hij, die zich voortdurend en volgens een vaste lijn ontwikkelt.’
Drie jaar later exposeerde Kees Verwey in een Amsterdamse kunsthandel en merkte een kunstcriticus in dezelfde krant op: ‘Een paar vroege werken toonen waar Verwey vandaan komt, zooals
een fleurig strandgezicht met parasols en vlaggen, dat eevenals een geteekend portret gedeeltelijk
gestippeld is, zonder dat de leer of de methode van het neo-impressionisme goed begrepen werd.’
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Planking ter hoogte van het Noorderbad in 1938..

WWW.OUDZANDVOORT.NL

Strand bij Zandvoort
Het schilderij toont het strand op een zomerse dag, waarbij de wir-war van rieten strandkorven en
de plaats van het strandtentje met de rood-wit-blauwe wapperende vlag op de voorgrond opvalt.
Het strandtentje waarvan er op het Zandvoortse strand in 1938 al veel stonden, staat met zijn rug
tegen de duinen.
Voor 1920 stonden de strandtentjes nog verspreid op het strand, waar men bijna struikelde over de
hoeveelheid consumptietentjes, fotografietentjes, fruittentjes, kampeertentjes, badkoetsen etc.
Vanaf eind jaren ’20 werden de strandpachters verplicht om hun tentje met de rug tegen de zeereep
te zetten.
De discussie waar de
strandpachters hun tent
mochten zetten, ontstond
halverwege de jaren twintig.
In de Zandvoortse Courant
van 1927 lezen we dat
verschillende pachters
houten tenten hebben, die
niet makkelijk te verplaatsen
zijn. Naast de houten
tenten zijn er ook nog
linnen tenten.
Deze zouden in één lijn met
de houten tenten moeten
komen te staan in verband
met concurrentie. De linnen
tentjes mogen niet voor de
houten tentjes geplaatst
worden. Alle pachters
worden verplicht gesteld
om hun tenten in één rechte
lijn te plaatsen als ook hun
stoelen, zodat er een wandelpad
[Strand bij Zandvoort] Kees Verwey, Strand bij Zandvoort, 1938, Olieverf op paneel,
ontstaat voor de ‘passage
47,5 x 46,6 cm, Stichting Kees Verwey in langdurig bruikleen bij Frans Hals Museum
| De Hallen Haarlem. Foto: A. Velsink.
van ruiters en van krijgsvolk’.
17 l 1439
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Zandvoort in 1938
In 1938 telde Zandvoort 9300 inwoners. In de zomermaanden werd dit aantal verdubbeld en op
drukke zondagen telde de gemeente vaak meer dan 100.000 bezoekers.
Een zondag met zon werd in de Zandvoortse Courant van 1938 als volgt verslagen:
Reeds in de vroegte trokken Zondagmorgen duizenden personen Zandvoort binnen om de dag
door te brengen op het strand, in zee of in de duinen. Om ongeveer tien uur heerste er in het dorp
reeds ongekende drukte, welke tegen 12 uur nog groter werd. Een groot aantal extra treinen en trams
brachten duizenden dagjes mensen naar de badplaats, terwijl eveneens duizenden per rijwiel of per
auto Zandvoort opzochten. Om 2 uur waren alle parkeerterreinen - Zandvoort bezit er negen! - ‘vol’,
een gebeurtenis, welke in jaren niet is voorgekomen. De rijwielstallingen maakten vanzelfsprekend
ook goede zaken, en de café’s en restaurants hadden handen te kort om de bestellingen uit te voeren.
Het strand geleek op een krioelende mierenhoop, daar vrijwel nergens meer een plekje vrij was.
De zee kon zich natuurlijk ook in een geweldige belangstelling verheugen van de baders, die zich
dan weer in de zon lieten bruinbakken. Een nieuwigheidje voor Zandvoort was ditmaal, dat men de
Amerikaanse methode had overgenomen om zich op een plank staande, door een motorbootje te
laten voorttrekken.
Begrijpelijk, dat deze attractie door tientallen personen werd gewaardeerd en dat velen besloten zich
spoedig nog eens met een snelheid van ongeveer 30-40 km over de golven te laten trekken.
De vier badinrichtingen werkten onder hoogspanning en de badlieden moesten tot laat in de avond
alle aandacht besteden aan de baders om ongelukken te voorkomen. Ernstige ongevallen deden
zich gelukkig niet voor, daar de Zandvoortse Reddingsbrigade op het ‘stille’ strand een oogje in het
zeil hield.
Ook in de avonduren trokken nog honderden personen Zandvoort binnen om van de koele avondlucht
aan het strand te genieten. Tot laat in de avond bleef het gezellig druk en had men handen te kort
om de gasten van dienst te kunnen zijn. Het was voor Zandvoort een goede dag!

nummer 143 - Zomer 2016

36e jaargang

Sigarenmagazijn Muller.
Ik ben altijd op zoek naar speciale dingen die op
Zandvoort betrekking hebben. Dit kan een lepeltje
zijn, maar net zo goed een trein- of tramkaartje.
Dit keer vond ik bij toeval een sluitzegel van sigaren- en sigaretten
Magazijn A. Muller. Uiteraard wil je
hier meer van weten en ik vond een
advertentie uit 1907.

De hier beschreven zondag moet dat jaar één van de weinige mooie dagen zijn geweest, want in de
Oprechte Haarlemsche Courant van 30 juni 1938 lezen wij een kop ‘Storm gierde over Zandvoort,
grote schade in het tentenkamp’, en een artikel uit de krant van 12 juli 1938 kopt af met ‘Zandvoort
klaagt over een slecht seizoen’ en die van 6 augustus 1938 met ‘Hevig noodweer boven Zandvoort’.
Laten we hopen op een zomer vol zon en dat wij deze laatste krantenkoppen anno 2016 niet zullen
lezen.
Drs. Anne Marion Cense

18 l 1440

WWW.OUDZANDVOORT.NL

19 l 1441

‘DE KLINK’

Wist u:

nummer 143 - Zomer 2016

Dat u bij OOK Samen elke dinsdag– en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur terecht

kunt voor gezelligheid, spelletjes en creatieve activiteiten? Dat de spelletjes € 2,50 en de crea-activiteiten
€ 3,50 per keer kosten? En dat deze club ook elke 1ste, 3de en 4de zondag van de maand van 10.30 uur tot 15.30 uur
samenkomt en dan ook een heerlijke maaltijd krijgt voor slechts € 9,00 ?
K’
Dat u zich heel makkelijk kunt aanmelden via: 023-5740330?
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Dat de Belbus niet alleen van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur rijdt maar ook op de maandagavond
OTSC

Kwart

HAP

aalui
tgave

‘OUD

0

van

ZAND

VOOR
T’

36e jaargang

Op de foto met het Olympia Palace staat rechts een melkboer, in het midden waarschijnlijk
een slagersjongen met een mand voorop zijn fiets. Helemaal vooraan zit een jongen op
een vliegende Hollander en aan de linkerkant is een kolenboer te zien.
Als je dan verder gaat zoeken zie je dat het sigarenmagazijn in 1908 alweer verhuisd is
naar de Haltestraat 3.

van 18.30 tot 21.30 uur? Dat een enkeltje € 0,80 en een retourtje € 1,60 kost?
Dat u de bus heel gemakkelijk kunt bestellen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via 023-5717373?
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15.00 uur samenkomt? Dat u in deze groep ervaringen kunnen delen met lotgenoten? Dat de groep hierin
professioneel begeleidt worden? Dat u gratis aan deze groep mag deelnemen en dat u zich vooraf niet hoeft
aan te melden?
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Dat Pluspunt altijd nieuwe vrijwilligers kan gebruiken? Dat u zich hiervoor kunt aanmelden bij 023-5740330?
En dat u hierover meer informatie kunt krijgen bij de balie van Pluspunt?

Er worden o.a. La Sabrosa sigaren verkocht, zoals in de advertentie te lezen is. Dit zijn
(vermoedelijk) handgemaakte Cubaanse sigaren.
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Flemingstraat 55, Zandvoort, 023-5740330.

www.jazzinzandvoort.nl
4 September: Max Ionata, tenorsax,
Olaf Polziehn, piano.

Uiteindelijk kom ik dan uit in 1917. Pas dan was Muller op de Grote Krocht gevestigd.
Dat komt aardig overeen met de datering van de sluitzegel. Deze zegel komt volgens mij
uit ongeveer dezelfde periode. Overigens is het grappig dat het silhouet van een dorpsomroeper gebruikt is.

Daarnaast zullen op de volgende datums optredens plaatsvinden,
noteert u deze vast in uw agenda?
9 oktober 2016
20 november 2016
18 december 2016
15 januari 2017

12 februari 2017
12 maart 2017
2 april 2017
7 mei 2017

Theater De Krocht
Grote Krocht 41, 2042 LV Zandvoort

Nu ben ik wel bekend met het fenomeen sluitzegel, maar deze is toch net even anders
en ik hoop dat een van onze lezers uitkomst kan bieden. De vraag is namelijk waarom er
een waarde op het zegel staat gedrukt. Het is immers geen postzegel…..

Gebouw “De Krocht” - voor al uw feesten en partijen.
Alle actuele informatie vindt u op www.jazzinzandvoort.nl
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Het Schuitengat
Moeilijk voor te stellen dat het Schuitengat zo’n kleine 120 jaar geleden nog bestond.
Aan de noordzijde van het huidige flatgebouw “het Schuitengat” was toen een gat in
de zeereep, welke verlaging doorliep tot aan het eind van de huidige Pakveldstraat.
Door deze verlaging (thans laagste punt in de Engelbertsstraat) konden de bomschuiten
naar binnen worden getrokken in de winter. Tijdens de Franse militaire bezetting
(1799 - 1812) kwam er een aanschrijving van de Marine dat de visscherspinken zich
moesten bergen achter de duinen (het Schuitengat). Dit in verband met mogelijke
beschietingen door de Engelsen.
Omstreeks 1901 werd het Schuitengat gedicht. De Zandvoortse Terrein- en Hotelmaatschappij, eigenaar van de grond, had tot die tijd de verplichting tot het hebben
en houden van een Schuitengat. Door de groei van Zandvoort moest het stratenplan
worden doorgetrokken middels de (vervallen) Engelbertsstraat richting Zeestraat.

De Pakveldstraat werd doorgetrokken tot het Jan Sneijerplein (nabij het oude Pakveld) en
verder richting zee. Over het (oude) Schuitengat werd de Piet Heinstraat aangelegd.
Op bijgaande afbeelding van ca.1936 komen de sleetjes links boven uit de Piet Heinstraat en
gaan over het (oude) Jan Sneijerplein richting Pakveldstraat.
Wat in 1936 nog de Heemskerkstraat (bij de paal) was is nu Engelbertsstraat.
Ger Cense
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VISSPECIALITEITENRESTAURANT

De Meerpaal

De Corodex
Veel Zandvoorters bewaren goede herinneringen aan de Corodex, de fabriek, waar tussen
1946 en 2009 elektrotechnisch installatiemateriaal en bakeliet werd geproduceerd.
En ooit, met rond 350 medewerkers, tot een van de grootste werkgevers in onze gemeente
behoorde.

J

Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-57 12451
Garantie voor Topkwaliteit
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U bent van harte welkom bij Lenie & Floor
Haltestraat 61 - 2042 LL Zandvoort
Telefoon: (023) 571 21 71

r

Het onroerend goed is momenteel eigendom
van de Amsterdamse woonstichting
De Key, enkele ruimtes worden gebruikt
door kringloopwinkel Het Pakhuis.
Nog wekelijks lopen daar mensen binnen,
die een binding hadden met de Corodex
|en met bewondering en verbazing kijken
naar de installaties die voor een deel nog
behouden zijn gebleven.

id

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

Wij hebben ook met 2 sterren bekroont gebak,
taartjes en koekjes van patisserie Leek. Tevens kunt
uHaltestraat
ook nog terecht
reparatie
sieraden en
39Avoor
◊ 2042
LK van
Zandvoort
horloges en natuurlijk voor horloge batterijen.

Tel: 023 - 571 55 74

REMUS ZEILMAKERIJ

ZEILDOEKSHOP.NL
Max Planckstraat 20
2041CZ Zandvoort
023 5720168
zlmremus@xs4all.nl

Voor de toekomst aan bod komt eerst een
duik in het verleden. Op de grond, net over
de spoorlijn vanaf het centrum ter hoogte
van de Kostverlorenstraat, volgden de
ontwikkelingen zich snel op tussen 1910
en 1940.

Er werd vanuit het dorp in 1910 een rioolleiding aangelegd naar
verscheidene bassins, die later onder de naam ‘modderkommen’
bekend werden. Het Zandvoortse riool zorgde, samen met de
in het centrum gehouden varkens en de mesthopen voor stankoverlast en een slechte hygiëne. In 1910 en 1911 kwam er zelfs
difterie voor in onze badplaats.

WWW.REMUSZEILMAKERIJ.COM
24 l 1446
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De gemeente Zandvoort kocht rond 1913 grote stukken grond in het gebied aan van de
NV Zandvoortsch Duin, waar de vuilnisbelt heen verhuisde en varkensstallen werden verhuurd.
Die plek kreeg weldra de naam Entos, vernoemd naar de Eerste Nederlandsche Tentoonstelling Op Scheepvaartgebied, die in 1913 in Amsterdam werd gehouden. Het bouw- en
reclamemateriaal werd in Zandvoort gebruikt voor de bouw van de varkensstallen.
De Algemene begraafplaats werd aangelegd, er stonden tijdelijk ziekenbarakken, een aantal
noodwoningen en de gemeentelijke remise.
Corodex, een fabrikant van remvoeringen in Amsterdam, kocht eind jaren 30 voor een
schappelijke prijs en met de hulp van een Oostenrijkse bank een stuk grond van 11.000 m2
om een fabriek in Zandvoort op poten te zetten. De bedoeling was om daar kunststoffen in
ruimere zin te maken.
In 1938 was het gebouw klaar en werden op voorzichtige schaal remvoeringen en weefselplaten met kunsthars gefabriceerd. Door de Tweede Wereldoorlog liepen de zaken grote
vertraging op. Voor de machines werd een veilige plek gezocht en het terrein was inmiddels
Sperrgebiet. Binnen de kortste keren gebruikten de Duitsers de Corodex als een soort
kazerne. Lang duurde dat overigens niet, want toen ze ontdekten dat ze een rood dak
boven hun hoofd hadden waren ze als de weerlicht verdwenen. Veel te gevaarlijk bij eventuele
luchtaanvallen. Ze verhuisden voor een deel naar het clubhuis van de Kennemer Golfclub.
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Na de oorlog trad J. Molijn in dienst bij Corodex als procuratiehouder. Hij was daar al eerder
even werkzaam, maar kon zich niet verenigen met de bedrijfsvoering. Molijn werd directeur/
eigenaar van de fabriek, die gouden jaren tegemoet ging, vooral door de opkomst van bakeliet.
De onverslijtbare en volledig synthetische kunststof werd al in de jaren 20 ontdekt door de
Belg Leo Baekeland en is tot op de dag van vandaag gevraagd. In Amsterdam bestaat zelfs
een bakeliet-museum en de gedreven eigenaar organiseert tentoonstellingen tot in de
Verenigde Staten en China aan toe.

Onder meer in Duitsland werd bakeliet geproduceerd (tonnen perspoeders werden
daarheen geëxporteerd), maar een van de sterke punten bij de Corodex was dat
alles binnenshuis werd gemaakt met bijvoorbeeld een eigen perserij en harskokerij.
In het laboratorium werden innovatieve producten uitgeprobeerd. In de toptijd,
van de jaren 50 tot in de jaren 90 werkten er ruim 300 mensen in 24-uursdienst.
Per week, vooral in de na-oorlogse tijd, werden er onder meer 55.000 lampfittingen,
30.000 schakelaars, 28.000 plafondplaten, 30.000 zekeringhouders en 5000
deurkrukken op jaarbasis gefabriceerd. En via een lopende band verpakt voor de
distributie, veelal ook naar het buitenland.
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Naast de Corodex begon begin jaren 50 ook kleurstoffenfabriek Colora, dat in 1957 noodgedwongen moest stoppen. In de ruimte werden daarna platen gemaakt door Polygram.
Later werden op de plaats van de eerste flat aan de Flemingstraat bij het aanleggen van de
fundering duizenden singletjes gevonden.

Corodex voetbalteam

De dochter van Molijn, Dodo, nam het bedrijf in 1995 over.
De productie werd langzaam ingekrompen, enkele persen
werden verkocht, de nachtdiensten werden afgeschaft
en langzamerhand werd het bedrijf meer een distributiecentrum. In 2009, er werkten nog drie, vier mensen, werd
Corodex overgenomen door de elektrotechnische handelsonderneming HaToHa BV. Het onroerend goed, eigendom
van de Zaanse Ontwikkelings Maatschappij, werd in 2010
verkocht aan De Key, die nu op zoek is naar een geïnteresseerde partij.
In de toekomst komen er woningen en enkele kleine bedrijfjes, zo is de bedoeling volgens
het nieuwe bestemmingsplan, dat nog moet worden aangenomen. Tot die tijd - andere
huurders hebben in ieder geval tot januari 2018 respijt - hoopt de kringloopwinkel daar de
sociale functie voort te kunnen zetten.
Hans Botman
De Corodex ging door, het was een bloeiend en winstgevend bedrijf. De onderlinge band
tussen de werknemers was sterk, veel gezinnen waren afhankelijk van de fabriek.
Zo ontstond er een klaverjasclub en een toneelvereniging. De bedrijfsfeesten in Zomerlust
waren legendarisch. Veel Zandvoorters vierden er ook hun 25-jarig jubileum bij het bedrijf.

De naam Corodex leeft ondertussen voort.
Bij verkoopsite bol.com kunnen er tot op de dag
van vandaag nog producten onder die naam
worden gekocht.
Personeel tekenkamer
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Tentoonstelling Joods Zandvoort in beeld.
Op het moment dat ik dit schrijf wordt er nog hard gewerkt aan de totstandkoming van een unieke expositie
met als titel: “Joods Zandvoort in beeld, 1881 - 1951”.

Zandvoort Optiek

De initiatiefnemer is dominee T.G. van der Linden. Uiteraard heeft ook onze vereniging hieraan meegewerkt.
De eerste openstelling van de tentoonstelling, waar unieke beelden te zien zijn van het vooroorlogse
Zandvoort, is geweest op donderdag 23 juni. De tentoonstelling is te bezichtigen op elke woensdag, zaterdag
en zondag van 14.00 - 17.00 uur.
De expositie is in de NH kerk
aan de Poststraat 1, 2042 HA
Zandvoort.

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

Naast vele foto’s is er ook een
grote (2,40 meter lange) ontwerpkaart van Bad Zandvoort uit 1881
te zien. Ook worden er modellen
van oude gebouwen tentoongesteld. Een model van de verwoeste
synagoge wordt hiervoor speciaal
gebouwd.
Arie Koper

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

vereniging
van hoveniers en
groenvoorzieners

vhg

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel: 023-57 17093

Versteege’s IJzerhandel
Verkoop van:
Verfwaren
IJzerwaren
Elektra
Camping Gaz
Gereedschap

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

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

Nieuwe leden
De heer L.Balledux
De heer D.J.Bindels
De heer R.van Broekhoven
Mevr. V.Daane
De heer K.Draisma
Hannie Schaftschool
Fam. G.Hartog-van der Klauw
Mevr. J.P.Jacobs-Dirks
De heer J.Koper
De heer G.Kuipers
De heer H.Luiten
De heer E.Miezenbeek
De heer J.N.Molenaar
Oranje Nassauschool
Mevr. T.Paap
De heer H.Rückert
De heer M.Scholte
De heer W.Sinke
De heer P.Verschoor
De heer S.Verschoor
De heer J.P.Versteege

Burg.Nawijnlaan 133
Zilkerduinweg 66
van Galenstraat 156
Celsiusstraat 172
Haarlemmerstraat 9a
Louis Davidscarré 1B
Koningsdam 47
Kochstraat 6A
Opgoeree 10
Zandvoortselaan 179
Burg.v. Alphenstraat 61-6
Lobeliuslaan 162
Akkermunthof 17
Lijsterstraat 1
Brederodestraat 47
Flemingstraat 22
Oosterparkstraat 9
Trompstraat 19 B
Martinus Nijhofstraat 13
Celsiusstraat 192 F12
Vinkenstraat 42

2042 PZ Zandvoort
2191 AM De Zilk
2041 JW Zandvoort
2041 TP Zandvoort
2042 NA Zandvoort
2042 LZ Zandvoort
1906 WL Limmen
2041 CE Zandvoort
1759 HC Callantsoog
2042 XK Zandvoort
2041 KG Zandvoort
2341 PK Oegstgeest
6043 KA Roermond
2042 CH Zandvoort
2042 BB Zandvoort
2041 VH Zandvoort
2042 AP Zandvoort
2041 JE Zandvoort
2041 NS Zandvoort
2041 TB Zandvoort
2042 CW Zandvoort
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Redactie “De Klink”
Digitale voorbereiding

Een elftal van Zandvoortmeeuwen
Frans Porsch Luijkx plaatste deze foto op Facebook. Wat het plaatje al bijzonder
maakt is de plek en wel veld 2 met op de achtergrond de bovenkant van de huizen
aan de Vondellaan.
In ons zegt ‘t voort hebben we al een foto van de ingang van het toenmalige
Zandvoortmeeuwenterrein geplaatst. Pakken we deze foto er bij, dan lag veld 2
rechts van dit toegangshek. Voor velen natuurlijk een bekend terrein, maar alweer
20 jaar historie, gezien de huizen, die er op staan.
vertellen.

Harry Opheikens
Charl Bos
Reinier Kreuger

Bestuur Genootschap

Vaste medewerkers
Drs. Anne Marion Cense
Martin Kiefer

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

Sluitingsdatum kopij
‘De Klink 144’
Losse Verkoop ‘De Klink’
Bruna Balkenende,
Grote Krocht 28
2042 LW Zandvoort
023 571 6033

Voorzitter
Paul Olieslagers
Hogeweg 76 F7
2042 GJ Zandvoort

Secretaris
Henny van der leden-de Groot
Boulevard Paulus Loot 21
2042 AD Zandvoort
023 571 4934
henny.vanderleden@oudzandvoort.nl
Postbusnummer 414
2040 AK Zandvoort
secretaris@oudzandvoort.nl

Penningmeester
Matthé Crabbendam
Max Euwestraat 33
2042 RA Zandvoort
023 571 2514

Archivaris

Website

Harry Opheikens

GENOOTSCHAP ‘OUD ZANDVOORT’

Lay-out en opmaak

Ook bij het Zandvoorts Museum

Van wanneer is deze foto?

www.oudzandvoort.nl

Erelijst GOZ

Martin Kiefer
archivaris@oudzandvoort.nl
06 5327 1618

Leden

Erepenning
P.vd.Mije KCzn †

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

Arie Koper
Willem Kloosstraat 9
2041 BK Zandvoort
023 571 8441
arie.koper@oudzandvoort.nl
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We zijn vooral benieuwd of u iemand herkent op de foto en ons alle namen gaat

‘DE KLINK’

Contactadres van
andere Zandvoortse
verenigingen/Stichting met historische
achtergrond
Zandvoortse
Boomschuit Bouwclub
Secr: E. Keizer
www.bomschuitclub.nl

Folklorevereniging “De Wurf”
Secr: M. Hollander
www.dewurf.nl

‘De Klink’:

Stichting (BZCE)
Behoud Zandvoorts
Cultureel Erfgoed

koperen gong, die door de vroegere

Secr: N. Kerkman
info@erfgoedzandvoort.nl

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)

Hist. werkgroep AWDuinen
Contactpersoon: C. Kemp
c.vandermije@ziggo.nl

Ned. Genealogische
Vereniging, afd. Kennemerland
Contactpersoon: L. de Jong
l.j.d.jong@casema.nl

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

∙ beeldmanipulatie

∙ ontwerp

∙ groot formaat printen

∙ website ontwerp

∙ belettering

∙ visitekaartjes

∙ scan service

∙ magazines

∙ stickers

∙ clipping service

∙ posters

∙ flyers

∙ lithografie

Met Je Kop Op Een Mok. Een nieuw,
jong en dynamische dochteronderneming
van Colorprofile. 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.
www.metjekopopeenmok.nl

