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ONOPGEMERKT 3
Bij het vullen van dit blad is vagina I', hoewel de eerste pagina zijnde, toch
meestal de laatste die gemaakt wordt. Als er een eerste pagina is dan i s er
logischerwijs ook een laatste.(soms is de eerste ook meteen de laatste)
Enig itazien in de geschiedenis van dit blad leerde dat de allereerste aflevering januari 198 1 - zestien pagina's telde en daarna tot en met aflevering 2 van
jaargang 1 5 - april t 995 - constant 20 pagina's.
Vanaf juli l 995 tot en met april 1997, acht afleveringen, bevatte "DE KLINK"
24 pagina's en met inbegrip van deze aflevering alweer acht afleveringen met
achtentwintig pagina's.
Hoewel kwantiteit niet synoniem is aan kwaliteit denk ik toch dat het de
initiatiefnemer tol dit blad. de heer Rrune deugd moet doen dat naast de
aannierkelijke vergroting van de oplage ook de omvang zo is toegenomen.

Met uw aller steun, toelevering van gegevens, foio's e.d. zullen wij ongetwijfeld
i n staat zijn een qua omvang en inhoud goed product te kunnen blijven afleveren.

Ik moet dan op deze plaats, aan het slot van mijn bespiegelingen, mijn bijzondere
waardering uitspreken voor de firma ALBLAS die, door mij dtijd overvallen
wordende tijdens drukke werkzaamheden, kans zien in een betrekkelijk korte tijd
een kwaIitatief uitstekend grafisch product af te leveren.
MW

Verslag van de Genootschapsavond.
Vrijdagavond 19 februari 1999 zaal open om 19.15 uur, aanvang 20.00 uur. Op
dit laatste tijdstip kon voorzitter Cense een volle zaal welkom heten, een volle
zaal waarvan de meesten al bijtijds binnengekomen waren om, onder een
genoeglijk gesprek met oude bekenden, alvast te genieten van de onuitputtelijk
lijkende verzameling dia's over oud Zandvoort van Ton Drommel.
Na een korte opening waarin toch vele zaken de rewe passeerden zoals plannen
voor een straalnamenboek, de monumentencommissie en een eventuele actie om
bij nog meer ingezetenen interesse op te wekken voos het werk van het
Genootschap gaf Cense het woord aan drs. J.K. Steehouwer.

Drs. Steehouwer slaagde erin op een uitermate boeiende wijze aan de hand van
tal van dia's, genomen van onderdelen van het landgoed Groot Bentveld als van
maquettes daarvan, een indruk te geven van niet alleen de bouwkundige historie
van di t rijksmonument maar tevens van zijn zeer specialistische vakgebied.
Een gouden greep van het bestuur om de heer Siteehouwer voor deze avond te
kunnen strikken anderzijds kan de heer Steehouwer terugzien op een
aandachtig en dankbaar publiek.
Het volgende onderwerp van deze avond werd gebracht door Bob Gansner die.
aan de hand van zijn kostbare collectie kanten kappen en oori+j7.ers.een boeiende
causerie hield over het ontstaan en de verspreiding van deze vrouwen
hoofdbedekking over grote delen van ons land.
Hierbij bleek o.m. duidelijk dat er per streek grote verschillen optraden in vorm
en uitvoering. In de hierna volgende pauze gaf Bob Gansner nog toelichting aan
belangstellenden bij een deel van zijn collectie die uitgestald stond in een
vitrinekast.

Mevrouw Dalman had weer de Zandvoortse poppen voor de verloting gemaakt
en nadat deze hun bestemming gevonden hadden volgde de documentaire over
de bouw van de watertoren gemaakt door Ton Bakels.
Een uniek document al was het alleen maar om te zien op welke wijze nog niet
zo heel lang geleden gebouwd werd. Veel bekende figuren kwamen in beeld en
de toren .... hij staat nog maar voor hoelang nog?

voor de ALGEMENE VERGADERING, die gehouden zal worden op
vrijdag 7 mei 1999 in strandpaviljoen no. 8 "TREFPUNT".
Aanvang 20-30uur.

AGENDA
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
X.
9.
10.
1I .
12.

Opening.
Ingekomen stukken.
Verslag Algemene Ledenvergadering van 15 mei 1 998.
Jaarverslag van de secretaris."
Jaarverslag van de penningmeester."
Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
Behandeling begroting.*
Bestuursverkiezing (zie toelichting}
Verslag van de werkgroepen.
Algemene befichtgeving.
Rondvraag.
Sluiting.

*

stukken ter vergadering verkrijgbaar.

Toelichting bij agendapunt 8
Volgens rooster zijn aftredende:
mevrouw A. Joustra-Brokmeier en mevrouw J.M.J. Molenaar (beiden lid)
en de heer A. Koper (secretaris).
Zij allen stellen zich herkiesbaar.
Tegenkandidaten dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de jaarvergadering
schriftclijk aangemeld te worden bij het secretariaat van het Genootschap:
W Kloosstr 9 2041 BK Zandvoort.
Na afloop van de vergadering zal een dia-presentatie plaats vinden.

Het bestuur kan terugzien op een gevarieerde, succesvolle avond.

MW

Klassefoto school C aan de ParalleIweg omstreeks 192511926,
Van rechts naar links (let op !)

onderste rij:
Cor (Nokkie) Slagveld;
Henkie Heck; Albert de Wit:
Akke .?.; Wim van der Werff";
Coen Muis: onbekend; Levie
onbekend; Jan Kaufmann en
.?.AlFebes.

tweede rij:

Johnn Beekman; Jan van den Bos; Piet
Koper; Pieter Bijlsma:
Jaap Uiterwijk: .. van de KI-uk?;
onbekend: Sjaankje Mulder;
Lien Biickmann; onbekend;
Sjoukje Wiesenhaan; .?. Hofrnan?
meester Van der Bildt.
,

derde rij:
.?. Slagveld; Sonja .?.;
Atiie Meijer: vijl' onbekenden en
.?. Rerkhout ?.

vierde rij:
onbekend; Hans Fiets: Rokus Jan
Zwemmer; .?. Bi.oekhof;
Gerard Koper; onbekend:
.?.Koning T ; Johan Josseaud;
onbekend en Hans van Gogh.

* foto afk. van W.J. van der Werff, Overvcen. nu X6 vitale jaren jolig!
I

Zo maar een herinnering.
De voetballers op pagina 7:
Als eerste belde mevrouw DrommeI-Keur die reageerde n.a.v. mijn opmerking
dat naar mijn mening Leen Schuiten van foto 1 en Leen v.d. Werff op foto 2
dezelfde zou zijn en ik trek hierbij gaarne het boetekleed aan want natuurlijk is
de voetballer op foto 2 Leen van der Werf€en wat een goede speler was dat niet!
De Leen Schuiten op foto I is Anton Schuiten volgens mevr. Drommel-Keur.
A.H.W. Goossens en W.C. van der Mije zeiden gelijktijdig, toen ik bij de eerste
binnenkwam om mij te laten knippen: " Die onbekende op de bovenste foto,
naast Piet van der Waals. dat is Frits Zorn en woont in Heemstede"

De kabetwachters van bladzijde 10 en 11 :
Annie van Duijn-Hoogendijk belde en zei nummer 6 is de broer van mijn moeder
dat is Siem Ter01 en nummer I dat zou Jan Corduwener zijn!
Nog geen uur laier belt Piet Krijger en zegt: " Maart, je raadt nooit wie nummer
1 op die kabelwacht-foto is". "o nee ?", zei ik, " het is Jan Corduwener,
accordeonist en orkestleider." Piet Krijger vertelde nog na bekomen te zijn van
verbazing dat hij gewoond had in de Oosterparkstraat.
Het blijkt echter een heel kunstzinnige kabelwachtgroep geweest te zijn want
mevrouw Bakels-Hennis wijst als nummer t 2 aan Eugène Brands bekend
kunstschlder uit de Cobra-groep deze woonde boven Baggermans aan de
Haltestraat. Nummer 8 was dan wel geen kunstschilder maar toch wel een
schilder en nog wel mijn oud-oom Hendrik Keesman Jan Steenstr. 1, wiens
bedrijf nog wel op pagina 19 van dezelfde Klink vermeld stond.
Van de acht onbekenden zijn er dus vier alsnog bekend.

1

Ome Jan, de jongste broer van mijn moeder en zoon van Jan Bokkie en Grietje
Doesie, had een probleem.
In zijn ogen een heel groot probleem.
Geboren in het jaar 1912 moest ook Jan, toen hij de juiste leeftijd had bereikt,
naar school en als een goede Katholiek moest Jan op school bij de nonnetjes.

In die jaren waren dat "Duitse nonnetjes" die de Zandvoortse jeugd hun lessen
lieren leren en andere wetenswaardigheden bijbrachten.
En och, ook deze leerlingen werden groot, kregen een baan, trouwden, er
kwamen kindefljes en zo rond hun oude dag werd er nagedacht over de goede
tijden van vroeger.

l

Eenmaal heeft hij mij verteld veel slapeloze nachten te hebben gehad bij de
herinnering aan zijn schooljaren.
" Je moet weten, zo vertelde hij mij, op school bij de nonnen werd er veel
gebeden en elk gebed moest steeds worden afgesloten met de Rede; dat de
familieleden van de nonnetjes - die nu zo heel ver weg in dat arme Duitsland
woonden - nog heel lang gespaard zouden mogen blijven.

Kun je nu begrijpen, zo vroeg Ome Jan mij, dat ik mij oh zo schuldig voel, omdat
al die Duitse mannen, waarvoor ik zo veel heb gebeden, in 1940 naar Nederland
kwamen."

De 2e klas van de MULO.
Mevrouw Rie Koper. woont nrt in Woerden, belde met de mededeling dat van de
laatste bank in de rechter rij W.J. van der Werff, zoon van Jan v.d. Weiff bakker
in d e Mezgerstraat i s in blakende welstand en woont in Overveen. G. Koper is
overleden.
Het zijn beiden neven van haar.
Op de foto van pagina 2 een kleine aanvulling, daar dit was weggevallen.
D e 'snelfotografiezaak'was gevestigd aan het Jan Snijelplein zoals ook uit het
straatnaambordje blijkt.

Het Vijverpark in okt 1935

3
.

,

Hiernaast de vijver die hier
bijna voltooid is, de zandhopen
duiden nog op werkzaamheden
die verricht moeten worden.
Werk dat uitgevoerd werd in
het kader van de werkverschaffing.

Menig lezer(@ var ons blad
zal goede herinneringen aan het
'Vijverpark'koesteren.

NIEUWE LEDEN.
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Een elftal van de voetbalvereniging Z.V.V. "Zandvoort".
Het jaar: omstreeks 1 935, het veld: achter de Zandvoortselaan.
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De naam-tegeltjes uit het oude 25 m bad "De Duinpan".
Tijdens de Genootschrtpsavond was de familie Spaans ook aanwezig en wel met
de voorraad 'naam-tegeltjes'welke zij met veel moeite gered liebben.
Hierbij werden toch weer een aantal mensen blij verrast met het feit dat "hun"
tegeltje ook gered was.
Velen zouden dit gevoeI ook nog deelachtig kunnen worden want nog steedc
bezit de familie Spaans ongeveer 250 exemplaren waarvan zij een keurige
alfabelisch gerangschikte lijst hebben samengesteld.
Zomaar &énnaam daaruit gepakt en dan denk ik dat die ook hier bij onze nieuwe
leden staat (mevr. O. Poots). Het gaat te ver om de lijst hier te publiceren maar
bel de familie Spaans 023 - 57 1 24 98 en o wordt wellicht gelukkig gemaakt.
MW

Van links naar rechts: Bovenste rij: Dirk Keuning, Jan Brink, Gerard Koper, Leen
Terol en .. Visser?
Tweede tij: Oscar Brink, Piet Schaap (bijnaam Piet Doperwt) en WiFlem van der
Werff. Onderste rij: Jan Weber, .. van der Meij en Gijs Keur (bijnaam Gijs van
Gijs de Kouwe).
W. v.d. Werff vertelde dat Gerard Koper al snel bij H.F.C. ging spelen en later
naar Indië vertrok en dat Keuning en Schaap naar Zuid Afrika emigreerden. G.
Keur is onlangs overleden. Jan Weber was de zoon van Willern Weber de
loodgieter uit de Diaconiehuisstraat

MW

ZANDVOORT.

ZANDVOORT

T e Zandvoort bestaat alleen een

Intercommunaai Rijkstelephoonbureel.

Naamlijst van de geabonneerden,
wier perceelen aan het Rijkstelefoonkantoor zijn aangesloten.

Eene publieke spreekcel voor het intercommunaal

en

internationaal verkeer

is

gevestigd

in het Rijkstelegraafkantoor.

DIENSTREGELING,

Aangeslotenen aan h e t Rij kstelephoon bureel.
( G R E E A W I C H f IID.)
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De telefoon in vroeger tijden.

44 Mms. A.. Rrinkler, VIIIn iMlimmar".
8 ,Wi'nder Be b o n , fl*. M. A., Vllla
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37 Utstloii H. IJ. S. M.

-

Telefoneert u nog 'gewoon' via ptt telecom of via telfort, dutchtone, ben of ome
keesje of weIke naam at deze instellingen ook mogen hebben.
Als u echter denkt dat private ondernemingen op dit gebied iets van deze tijd
zijn. dan slaat u de pIank volledig mis want aan de eerste telefoongids uit 1901
en zijn opvolger uit 1905 - volledig afgebeeld voorzover het Zandvoort betreft
op voorgaande pagina's - ging nog wel iets vooraf.
Voor 1889 was in Zandvoort alIeen telegrafisch verkeer mogelijk en wel
beginnende 15 juni 1875 tot en met 6 okt 1883 maar dan wel alleen in de
zomerinaanden !
Op 2 juli 1881 opent de Haarlem - Zandvoort Spoorwegmij (haar
telegraafkantoor voos het algemeen verkeer. ( De Nederlandse Spoorwegen
hebben zich nu ook op de telefoonmarkt gestort, dus ook niets nieuws)
Dan verschijnt de telefoon. Op S8 juli l889 wordt aan de Nederlandsche Bell
Telephoon Mij vergunning verleend tot de vestiging van een voor ieder
toegankelijke telefooncel te Zandvoort met aansluiting op de centrale
telefoonburelen te Haarlem en Amsterdam, via een interlocale telefoonlijn.
Na uitbreiding van dit net in de volgende jaren, wordt op 1 oktober 1897 de
intercoinmunale telernondienst van de Bell door het Rijk overgenomen.
De dienst wordt dan uit~evoerddoor een rijkstelefoonbttreel gevestigd in het
rijkstelegraafkantoor. En dan nu ....zie de eerste zin!
MW

School B tegen scl~o01C, ;n I934 OP het strand.

De prijs: een frtritmai~clbeschjkbaai- gesteici door M. Kcinp!

van links naar rechts statinrle: C m vaii Eldik, Joop en Woiit Geertling (textieIzaakì. Bob v.d. Werff.
Max Cosmiin. Kees Schilt. Siem v.d. Bos. Jan v.cl. Bos (geëmigreerd, vader was "pet en broek").
Willein v.d. Mije (van wic deze Foki en dc namen aîkomstig zijn) met kalotje, danracliter meester
Smit, Loii Bakker (vader had een slagerij) Evcrt Kcesiiian, Aric v.dn Geer scheidcrecliter,
Wi~nvan Koningsbruggen, Arie Visser en met hand tegen de zon Fits Gerritsen.

van Iinks naar recliis _oeknield:Johnn de Roorle (was later een goede 1500 meier Iopperl.Hnmy
Rlmrncntl:il, Engel Pnop (latcr vonr/.itter van Zandvoortmeeiiwen) Wim Koper. daarachter Jan van
Spingelen. Jan Weber(ztmn van Gerrit Wcher lilt de Jan Stcenstr), Jan Termes, Arie Zweminer
(poetjc). Jannie Kcesman. Max de Jong (iiii de Stationsctmat). Jaap Keesmaii, Jan Biikker.

VERZOEK OM MEDEWERKING.

Het millenniumcadeau.

Zoals u weet wordt er al enige tijd tweemaal 's jaars een Genootschapavond
gehouden. Op d e laatste avond werd het Rijksmonument "Groot Bentveld" onder
de loep genomen cn het is de bedoeling dat voorzitter Cense in het najaar een
inleiding zal houden over de Ned. Hervormde Kerk, het andere Rijksmonument
dat ons dorp rijk is.
De lezing zal zich niet beperken tot kerk en toren maar evenzeer de naaste
omgeving.
Om over voldoende materiaal te kunnen beschikken verzoekt hij eenieder die
gegevens over kerk en naaste omgeving in bezit heeft dit een kort moment aan
hem ter inzage of kopiëring ter beschikking te stellen.
Een vali de vragen is bijvoorbeeld " wanneer werd de kerk gesticht" het is
ondanks vele naspeuringen niet gelukt hier achter te komen.

In tegenstelling tot hetgeen wij schreven in de vorige "de Klink" wil het college
van R&W toch trachten het informatie - en documentatie - centrum van de grond
te krijgen.
13ierioe is een werkgroep in het leven geroepen die naast en met de millennium
commissie de kliis moet klaren.
Ongetwijfeld zult u liierover in de plaatselijke pers meer vernemen of reeds
vernomen hebben. Laten we het beste er maar van hopen.

Wet Bestuur

W E KAN HEN HELPEN ?
Het Straatnamen boek.
De werkgroep "traatnamen' heeft het nodige werk al verzet.
Om een indruk te geven van wat er gebeurd cq al gebeurd is volgt hier een
overzicht:
1.

2.

3.

4.

5.

Met toestemming van de Burgemeester heeft Klaas Koper onder leiding
van Cees Wester de raadsbesluiten m.b.t. de straatnamen gekopieerd en
zijn er werkmappen voor iedere straat gemaakt.
Er is kennis genomen van de nieuwste straatnaamboeken in Nederland.
De heer drs. J.J. Temminck, die het straatnamenboek van Haarlem onlangs
heeft herschreven en aangevttld, heeft aan de werkgroep aanwijzingen en
nuttige informatie verstrekt.
De firma Schuyt & Co Uitgevers en importeurs gevestigd te Haarlem heeft
de prijskwaliteitverhouding m.b.t. de uitvoering van het boek aan de
werkgroep ter kennis gebracht.
Binnenkort ziilIen 10 tot 20 personen met schrijverstalent worden
aangezocht om de klus in de komende maanden te klaren.
Het Bestuur

Hieronder volgt een aantal namen van straten e.d. waar de werkgroep graag
meerdere bijzonderheden van zou verkrijgen zoals ligging, ontstaan van de naam
en eventtrele foto's of tekeningen.
Beschikt u hierover schroom dan niet de heer Cense te benaderen en hem de
gegevens te doen toekomen, bijvoorbaat dank.

Ac h terpad.
Duin no 3.
Beltweg.
Noordduin
Modderrivier
Entoc
Bloedbuurt
Spekbuurt
De witte noodwoningen
Zeemanshof
Herenweg later Herenstraat
Schelpweg
Poeliersslop
Poort straat
De Dam van Driehuizen
Schapendrift

Rollen - of Tiemenskuil
Touwbaan.

Renbaan.
De Groene Werf.
De Stukkewerf.
Spiegelsbosch.
Pad van Lucas.
Tarzanbocht,
Grindweg.
Renbaan.
De Doelen.
Dodemansdet.
Spokeduin.
Menderweg.
Haernstedeweg.
Schulpersweg.

13 sept 1944!
Bij de Topografische
Dienst Nederland, al
weer geruime tijd geleden verplaatst van
Delft naar Emmen,
wordeii van oudsher
kaarten
vervaardigd
t.b.v. het ministerie van
defensie.
In de oorlog werden o.a.
boven Nederland door
de geallieerden tal van
verkenningsvluchten
uitgevoerd.
Deze opnamen hleven
allen bewaard!
Besloten werd deze over
te dragen aan de Topcigrafische Dienst.
Zij zijn voor publiek ter
inzage en afdrukken zijn
tegen betaling verkrijgbaar.

De foto hiernaast is er
één uit een lange rceks
opnamen langs de kust.
Deze is juist
zo
interessant daar er cen
grooi deel van het dorp
op staat.
Bij bestudcring ontdekt
men tal van bijzonderheden.

POLITIEPOST, anno 19..?

De plaats is onderaan de stralidwep, links ziet men de betonnen trap naar de
watertoren. De toegangsdetrr zal wel aan de landkant gezeten hebben.

ZEEMEEUWEN 1922
van links naar rechts:
Acliterste rij: I . Jan of Klaas Schaap (Kees de Laars) - 2. Arie Weber (pepernoot)
- 5. Schouten - 4. Ab Draijer (Eoberens) - 5. Co Castien 6. Gcrard Kerkman (Burkie) - 7. Cor Draijer (zoon van Maarten Kees) 8. Jaap Molenaar (Stijfseltje) - 9. Ab Molenaar (Ottetor) - 10. Jan Weber (broer
van 2. Arie Weber en latei- vader van uw redacteur) - 1 1. Dirk Halderman.(de
onvergetelijke terreinknecht}
Middelste rij: 1 2. Johan Keur (de Beuk) - E 3. Steef Scliilpzand (de Haoge) - 14.
Cobus J-lalderinan (zoon van 1E , Dirk Halderman) - 15. Cees Draijer (broer van
.
4. Ab Draijer) - 16. Piet Wolbeek en 17. zijn broer Gerard.
Voorste rij: 18. Paap (Crispein) - 19. Cris Visser (Crissie) en 20 de
Scheidsrechter. Met dank aan Cor Draijer en Cobus Haldeman!

F

VROEGER.
Als Zandvoorter is de zee voor mij een levensbehoefte.
Mijn voorvaderen waren echte jutters en dat geeft mij telkens aanleiding weer
even naar het strand te gaan. Langs het strand mag je alIes meenemen, je zoekt
uit wat je mooi vindt en je weet dan tot in je botten dat waardeIoos materiaal
helemaal niet bestaat ...
Zo Iiep ik na te denken over vroeger, toen de laatste twintig jaar van de vorige
eeuw de eerste hotcls werden gebouwd. De aanleg van de spoorlijn Haarlem Zandvoort. De heren Eltzbacher en Eduard Jacob Kuinders realiseerden deze
spoorweg en de eerste proefrit werd op 7 mei 1881 gemaakt en Zandvoort lag
open om een vermaarde badplaats te worden.
Met veel advertenties in binnen - en buitenlandse bladen werden de hotels
aangeprezen en deze promotie hielp.
De Britten waren de eerste badgasten in Europa. Zei reisden al in de 18e eeuw
naar het vasteland van Europa om daar te genieten van de diverse badplaatsen.
In hun eigen Iand was een dagje naar het strand toen haast onmogelijk. Gemengd
baden was streng verboden, zelfs wanneer moeder, vader en de kinderen in een
alles verhulIend badcostuurn waren gewikkeld.
De Europese adeI, zakenlieden en kunstenaars voelden zich weldra lot Zandvoort
aangetrokken.
Er werd veel geadverteerd met de zuurstofrijke lucht, die voor een goede
stofwisseling zou zorgen. Omdat zeewater ook geneeskrachtig zou zijn werd het
in Europa mer liters tegelijk gedronken.
Het was ook in die tijd gezellig op het strand. Je mocht daar een gesprek
beginnen met willekeurige buren. Een meisje dat alleen vergezeld van een
chaperonne in een restaurant of theater haar verloofde mocht ontmoeten mocht
met hem naar hartelust in de golven stoeien, ook buiten het gezichtsveld van de
ouders.
De eerste badcourant werd uitgegeven en daarin werden richtlijnen en
aanwijzigingen gegeven dooi- een arts: " Stapt men voor het eerst in zee dan kan
door den sterken kouden prikkel een groote beklemming op de borst ontstaan.
Dompel dan niet direct geheel onder, maar besprenkel eerst hoofd, mg en buik
met her frische zeewater of vang de aanrollende golf met de rug op in
halfzittende houding. Wanneer gij een zeebad genomen hebt, raad ik u aan niet
onmiddellijk daarna in een badctoel te gaan zitten maar liever een half uurtje
rond te wandelen. Zijt gij na het bad wat rillerig geworden. neem dan een warme
kop bouillon of een kop srerke koffie. Alleen flinke krachtige personen mogen
het zeebad dagelijks nemen."

i

1,

In de hotels had men ook binnenbaden met zeewater. De schelpenvissers hadden
onder hun kar een bak hangen waarin het water van de schelpen werd
opgevangen en dat water werd dan aan de hotels verkocht.
Toen verschenen ook de eerste badkoetsen waar men zich kon omkleden. Het
beheer had een badman die zich liet assisteren door een aantal badvrouwen (mijn
grootmoeder Jans Bos (Jans van Meintje Knars) is zo'n badvrouw geweest. De
afstand tussen de badkoetsen was aan strenge voorschriften gebonden. De
eigenaar van een bootje dat dichter dan 30 meter het afgepaalde strand van de
badgasten naderde kon toen op een flinke boete rekenen.
De man of vrouw ging gekleed de badkoets in en in de koets kleedde men zich
om. Een badpak met pijpen tol op de knie. De koets, bespannen met een paard,
werd tot aan de vloedlijn getrokken en men ging te water.
Met een schok kwam ik weer bij mijn positieven, doordat een hond met in zijn
bek een stuk hout, mij rakelings passeerde.
WOOD

J

C.M. Garms ( 1 863 - 1944) Huisjes in Zandvoort 1906. potloodtekening op grijs papier 25x33
l

Hier stonden eerst de paarden van Driehuizen.

1930, niks Efteling enz, nee het Wandel park Kostverloren!
Foto 1 en 2: 1930, foto 3: 193 1 , foto 4. 1936 met dank aan dhr. C. de Vries, Doetinchem.
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Huumverecnknmst.
Jhr. P.N. Q u a r l e ~van Ufford te Heemstcde:
verklaart in zijne hoedanigheid van eenig
direcieur der N.V."Zandvoortschduin" in
huur at' te staan aan de "Voetbal
vereeiiiging Z.V.V. Zandvoorf" een stuk
_ p n d p l e g e n in de gemeente Zandvoort
aan de Zandvoortschelatin, Kadastraal
bekend in sectie A no 6470 ged. welk
perceel grond in eigendom tmbehoon aan
N.V. Zandvoortschduin te Heemstede.
Deze huurovereenkomst Is aangegaan
onder dc navolgeiide voorwaarden.
Ie. De huur zal worden gerekend te zijn
ingegaan den I sie September 1929 en zal
eindigen den 31 sr October 1934.
Ze. De huurpenningen bedragen tachti?
gulden zegge f 80.-per jaar, tc voldoen op
I november van elk jaar ten kantore der
N.V. Zandvoortschduin.
3e. De p n d mag niet bebouwd worden
en niet anders worden gebruikt als voor
sportterrein.
4c. De grond mag zonder schriftelijke
toestemming van den grondeigenaar niet
aan een ander worden overgedragen.
5c.R Vemniging Z.V.V. Zandvoort moel
het bii hem in huur ziinde terrein zoodanir.
ornra;feren dat de urnliggende terreinen
geen last of schade kan worden
hegebrach en de vemntwoordelijkheid
daarvan benist op den huurder.
6e. Ingevai een dezer voorwarrden nier
worden nagekomen zal deze huiirovereenkomst
anmiddellij k
ontbonden
worden.
7. Alle lasten 7ooaIs grondlasten enz.
komen ten laste van clcn Iiuurdcr dc welke
geschat zijn op f 3,10 per jaar.
Aldus gedaan in duplo en onder verband
naar rechten te Zandvoon I september
1929.
De onderiekenaars waren:
Jonkheer Quarles van Ufford,
C. Meeth voorzitter.
S. Verloop secretaris.
M. Keur penningmeester.

Hiernaast het huurcwtract voor het veld achter de Zandvoortselaan (in het
verlengde van de dr C.A. Gerkestraat ten oosten van de Tolweg) en dan hier het
eerste elftal van Z.V.V. Zandvoort bij de eerste wedstrijd op dit veld!
Nota Gene dit was niet het eerste temin waarop gespeeld werd.
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van links naar rechts:
zittende: Henk de Jong - Jan Keus (Sissettje)
geknield: Jan Weber - Jan Schaap - ? - Cees Cassee.
staande : met pez: Deec ? - Jaap Houtkamp - Jaap Keesman - 3 - met pet:?- ? - Gerard Paap en de scheidsrechter.

foto en namen van Freek Koper, wie kent de overigen bij naam?

GENOOTSCHAP "OUD ZANDVOORT"'.
Voorzitter.

Vice-voorzitter.

ing. G. A. Cense
Kostverlorenstr 115

2042 PL ZANDVOORT

(023) 57 1 57 15

Ir. C. J. Wagenaar
Kostverlorenstr 23

2042 PA ZANDVOORT

(023) 57 1 39 99

2041 TB ZANDVOORT

(023) 571 59 67

2042 RA ZANDVOORT

(023) 57 1 25 14

2042 ND ZANDVOORT

(023) 57 1 5 l 55

2042hVZANDYOORT

(023)571 X5 19

2042 R E ZANDVOORT

(023) 57 1 X2 92

2041 PN ZANDVOORT

(023) 57 1 50 13

Secretaris.

A. Koper
W Kloosstr 9

Vice-secretaris.

J. Paap
Celsiusstr 33

Penningmeester.

M.A. J. M. Crabkndam
M Euwestr 33

Leden.

Mevr. A. Jouska-Brokmeier
WiIheIminawep 24
Mevr. 3. M. J. MoIenaar
Westerpnrkstr 27
P. L. A. Blttijs
Brederodestr 28
J. Kerkman
burg. Reeckrnanstr 24

Ereleden,

P. Rrune en ir. C. J. Wagenaar

Erepenning

P. v.d. Mije KCm (01 -08-1X9 1 - 27-02- 1973)

Bankrelatie.

R B N - AMRO te Zandvoan. rek. nr. 565738305

Giro-rekening.

4206723 t.n.v. Genootschap "OUD ZANDVOORT".

Contributie.

Minimaal f 15.- (excl. verzendkosten) per jaar.

"DE KLINKt1.
Het blad "DE KLINK" i s een kwartaaluitgave van het Genootschap "OUD ZANDVOORT" en
wordt uitgegeven onder verantwoordelijklieid van het bestuur van het genootschap. Met het
uitgeven van het blad streeft het bestuur naar een grotere bekendheid van en her kweken van
belangstelling voor de geschiedenis van Zandvoort.
Voer hct samen~tellcnvan het blad heeft het bestuur een redactiecommissie benoemd die bestaai
uit de heren: Th. B. M. Hilbers. K. C. v.d. Mije Pzn; H. Dpheikens en M. Weber

Vriendelijk verzoek.

Adreswijzigingen en aanrnclding nieuwe leden s.v.p. aan
mw Hoogervorst-Schuiten Oosterstr 1 2042 VE ZANDVOORT (023) 571 R I 77

