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uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij
van petegem

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

Bloemenhuis

d

b.v.

in het
van
het oude Zandvoort
Kerkpad 6, Tel: 023-57 12793
Postbus 54,2040 AB Zandvoort

De specialist in al Uw Bloemwerken........
Haltestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-57 12060
Natuurlijk, er zijn al aquarel-, teken- en
schetsblokken op de markt, ook
heel behoorlijk van kwaliteit,

hoewel
kwaliteit
men
papiersoorten
kunnen
de door
vinden.
onsniet
gebruikte
heeft

f!&4p

Kerkplein 6, Zandvoort
Tel: 023-57 13546

voor prijsopgave en overige inlichtingen

Het gezelligste terras
van Zandvoort

Poffers kenne beter
waeter zoipe .....!

DE TROMP WINKEL

-+-i-

OOK OP ZONDAG GEOPEND!!!

Grote Krocht 3-5, Zandvoort
Tel: 023-57 19058

BoekbinderdGrafische Produkten
Kochstraat 4,2041 CE Zandvoort
TellFax: 023-57 14124

Brilmode
Oogmeting
Contactlenzen
Zonnebrillen

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

"DE KLINK"

-De Kllnk"

Het blad 'De Klink Is een kwerhlultgave
val het Genaotschap "Oud ZandvoorZ" en
wwdî samengesteld onder vmnhnoördelijkheldvan het bestuw van het ganootschap.,
Met het uitgeven van hei blad s W Het
bestuur near een grobm bekendhet21 van
de geschledenfs van Zandvowt en het bevarderen van de belangstelling hiervoor.

Kwartaaluitgave van

G E N O O T S C H A P
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.

22" jaargang, nummer 86, lente 2002. Prijs los nummer € 3,=
Redactie "De Klink":

Peter Bluijs, (hoofdredacteur)
Brederodestraat 28
2042 SE Zandvoort
023-571 8292 (na 19.00 uur)
p.bluijs@hetnet.nl
Theo Hilkrs
Keesomstraat 269
2041 XK Zandvoort
023-5714621
tb.mhilbers@freeler.nl

Jaap Kerkman Azn
Burg. Beeckmanstraat24
2041 PNZandvoort
023-571 5013
Arîe Koper
W. Kloosstraat 9
2Q41BK Zandvoort
023-571 8441
ane-koper@hotmail.com
Hanneke Molenaar
Westerparkstraat 27
2042 AV Zandvoort
023-571 8519
Harry Opheikens
Sumatrastraat l
2103 TG Heemstede
023-5294884
hopheikens@hotmail.com

-

Ledenadministratie:
Adreswijzigingen aanmelden
nieuwe teden:
mevrouw E. Hmgervorst-Cchuiten
Oosterstraat 1
2042VE Zandvoort
023-571 8177
r-hoogervorst@hotmail.com

Volgende uitgave "De Klink"
Deze zal halfjuni verschijnen.
Tekst enlof fotomateriaal uiterlijk
1mei bij de redactie aanleveren.

KIES G.O.Z.
De gemeenteraadsverkiezingen liggen weer achter ons en de kaarten zijn geschud. Stelt u zich eens voor dat het Genootschap Oud
Zandvoort deel zou nemen aan de verkiezingen. De grootste vereniging van Zandvoort met meer dan 1400 leden. Zandvoort zou op z'n
kop staan. In &&nklap een eensgezinde gemeenteraad. Niet te geloven. En een verkiezingsprogramma dat zorgt voor Genot Onder
Zandvoorters. Ja, wij bestuderen onder andere de Geschiedenis
Over Zandvoort en praten Graag Over Zee. Natuurlijkdenken wij Genuanceerd Over Zaken onze woonplaats aangaande. Maar het k
lanarijkste:we zijn Groots Op Zandvoort. GengeG.OZet. Er staan
in de komende jaren belangrijke veranderingen op stapel waarbij
Zandvoort zijn identiteit, zijn karakter, zijn oorsprong niet moet en niet
mag verloochenen. Om een paar punten te noemen:
* De nog te ontwikkelen bouwplannen voor het Louis Davids
Carré (het Zwarte Veldje) zullen een Zandvoorts karakter moeten krijgen - dus kleinschalig en niet veel hoger dan de omgeving - baksteen en pannen. Een multifunctioneelcentrum is prima, maar wel
tijdens de ontwikkelingsfase- brede inspraak van de bevolking.
* Het "gat" van Versteege in de Pakveldstraat zal, nu de bestaande plannen mogelijk niet doorgaan, met wijsheid moeten worden ingevuld. Het is voorZandvoortse begrippen een oud kwetsbaar
gebied in het centrum. Door een mogelijk tweede toegang naar de
Haltestraat in het verlengde van de Rozenobelstraat wordt dit gebied meer ontsloten en belangrijker.
* Het mogelijk maken dat kunstaankopen gedaan kunnen worden uit een jaarlijks ter beschikking staand budget. Opdat niet eerst
een openbaar raadsbesluit moet worden genomen om kunstaankopen te kunnen doen. Dit is namelijk niet zo handig wanneer er
in veiling moet worden aangekocht en de tegenpartij het raadsbesluit zou kennen.
Het zijn maar een paar zaken die hier omwille van de beschikbare
schrijfruimte genoemd kunnen worden. Toch is het G.O.Z. intern met
een aantal zaken bezig waarvan straks alle inwoners van Zandvoort
zullen kunnen genieten. In voorbereiding zijn de volgende zaken:
* Een cd-rom met de geschiedenis van Kennemerland.
* Het millenniumcadeau- een cd-rom met meer dan 100 jaar
Zandvoortse couranten.
* Het tweede Luchtíotoboek
* Het straatnamenboekvan Zandvoort.
* Daarnaast word gewerkt aan een website en een digitaal ar
z.O.L.
chief. (foto's en tekst)
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Het is om deze reden dat, al hebben we geen politieke ambities maar wel een LEEFBAAR Zandvoort
willen en dat hoeft geen FORTUINte kosten, u op het G.O.Z. moet blijven afstemmen.
Ger Cense (voorzitter).

Algemene ledenvergadering
Donderdaa 25 a~rll2002in het Gemeensc~shuis

AGENDA
3. VerslagAlgemene Ledenvergadering van 18 mei 2001. *
4. Jaarverslag van de secretaris. *
5. Jaarversiag van de penningmeester. *
6. Verslag van de kascontrolecommissieen benoeming nieuw resenre lid.
7.Behandeling begroting. *
8.Bestuursverkiezing.(zie toelichting}
9. Algemene berichtgeving.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
* Stukken ter vergadering verkrijgbaar.
elietiting purtt 6. Aftredend is de heer Jan Hollander, de heer Cor Draayer zal zijn plaats inneen. Een nieuw resenre lid zal benoemd dienen te worden
elichting punt 8. Aftredende zijn mevrouw A. Joustra en de heerA. Koper (secretaris), beiden
ijn herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de aftredende leden opnieuw te benoemen als bestuurslid.

Na afloop van de vergadering zal een presentatie

Jan van de Velde (1593-7641), Vuurbaak op de duinen van Zandvoort

I
Verslag ledenavond van 8 februari jl.

I

Op deze avond voerde Mieke Wilmink, de conservator van het Landgoed"ElswoIJt",ons mee om een
kijkje te nemen aan de andere rijde van het brede
I
duin achter Zandvoort. Om er te komen gaan we in
gedachten over het visserspad, de vroegere Zandvoorteweg, via de Blinkert naar het veengebied
voor Haarlem. We schrijven hetjaar 1650. De heer
Gabriel Marcelis, een rijke koopman in Amster'dam, handelde in kanonnen ter verdediging van
steden en voor aan boord van de schepen. Om zijn
vele verdiende geld te besteden kocbt hij eenjachtgebied over het veen, in de duinen bij Haarlem,
van de heer Cado Molijn. Omdat het beplant was
met elzen noemde hij het "Elswout". Als handelsman vernam hij dat Amsterdam zand nodig had voor
een uitbreiding van de stad met een nieuwe
grachtengordel. De heer Marcelis liet een verbinding maken met de Brouwersvaart om met kleine
schuitjes het zand dat hij van het duin weghaalde
te kunnentransporteren en te verkopen.

Na de gebruikelijke pauze en de verloting van de
pop in Zandvoortse klederdracht, kwamen de
Davida's hun opwachting maken. Het harmonicagezelschap speelde een paar populaire en klassieke stukken, waarna de waardering van het publiek groot was en dat werd ondersteund met een
gul applaus. De video-film over een stoomtrein die
over het traject naar Zandvoort moest rijden, was
een enigszins mistig geheel. Tot onze spijt ging dit
niet goed. Deze filmopnamen werden pas op het
laatste moment ingezetomdat we geen andere film
konden verkrijgen bij de bezitters hiervan. Het is
jammer dat er dorpsgenoten zijn die een film van
het oude Zandvoort in hun bezit hebben doch deze
niet ter beschikking willen stellen voor vertoning.
Hetzou voorat voor de nieuwe bewoners van Zandvoort een genot zijn om de oude filmbeelden te
mogen zien, wat ook een andere kijk geeft over
het verteden van hun woonplaats. Het genootschap
is bereid de filmhouders de helpende hand te bieden. Nu liggen de beelden in de kast en heeft het
alleen maar eigen waarde.

Aan het Spaarne sloeg hij het over in grotere boten, waarna dit via het water van de Haarlemmermeer werd vervoerd naar de piaats van beI
stemming. Het Poorthuis aan de Elswoutiaanis het
,enige gebouw dat nog herinnert aan de familie
Marcelis. Het familiewapen is gezet in het metselI
werk. Aan de hoeken van de inrit zijn kanonlopen
1
geplaatst ter bescherming van het metselwerkalsmede ter voorkoming van schade aan rijtuigen.
Het grote huis werd eind 1700 afgebroken door
de nieuwe eigenaar, de familie Borski. Zij bouw,den als eersten de overdekte wintertuin, de
'Orangerie". Zo genoemd vanwege de sinaasappelboompjes en andere uitheemse planten welke
zomers buiten stonden.Het buiten, met de waterpartijen en het Engelse landschap, werd ontworpen door de bekende tuinarchitect de heer Zocher
jr. De elzen waren reeds verdwenen en het tandgoed bestond uit gazons met beuken- en lindenbomen. De waterpartijen zijn met de hand gegraven door dagloners, waarvan er veel uit Zandvoort JKN Azn.
kwamen. Bij de boswachterij was een aantal
Zandvoorters in dienstbetrekking. Deze mensen
'liepen
elke dag naar hun werk en des avonds weer Bomschuit Bouwclub
I
Zaterdag 20 april a.s. houdt de "Historische ModelI terug. Het waren lange dagen en menig keer werd
onderweg opgestoken bij "Dove Kaatje" aan de bouw Vereniging Bomschuit BouwcIub"haar open
Zandvoortselaanof bij de herberg "Kraantje Lek", dag in het clubgebouw Tolweg 6 te Zandvoort van
aan het begin van het Visserspad. Om het water in 13.00 tot 17.00 uur. Voor de "kleine" knutselaars
1
de waterpartijente houden werden er sluisjes ge- onder ons een goede gelegenheid eens kennis te
'maakt
(alsmede een sluiswoning} langs de Els- maken met wat deze vereninging zoal aan histoI
woutlaan, om zo het kwelwater uit de duinen op te risch materiaal op schaal bouwt. En dat is veel
'vangen.
I De nazaten van de familie wilden ook land- meer dan alleen maar Bomschuiten!
I

.

huizen op hetjachtgebied waarvan 'Huize Duinlust"
er een van is.Hier woonde tot 7 936 de familie Van
der Vl iet-Borski.
Later heeft de gemeente Haarlem het gekocht en
is het CIOS er gevestigd geweest. Het interieur is
nog steeds in goede staat. De staatsietrap is in
zijn geheel gekocht in Parijs door mevrouw Van der
Vliet-Borski. Een broer bouwdeop zijnjachtgebied
het huis "Koningshof" dat later gekocht is door de
stichting Natuurnonurnenten. In het huis is momenteel een filmmuseum gevestigd en er worden oude
films opgewaardeerd. Het huidige gebouw op het
landgoed "Elswout" is door de Duitse bezetter in
f 940 afgebouwd.
Nu zijn er plannen om het hoofdgebouw te renoveren en geschikt te maken als conferentieoord. Het
landgoed "Elswout" en "Koningshof" zijn te bezichtigen.

:

5 "
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....
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Cense & van Lingen
maakt uw

droombeeld
waar.

-4

W a &fKopje
Zoutrnanshmt6 te hxhmrt is ran t913 Lol 15'42 b c w d
gewewn door Dr.A.Slewbsoii. keeI- u w - a m

Ooìt zoclafen wrj' defrisse lucht
B?#'b vdje en open sf r ~ n d

De makelaar keek rond en vond
Een huìs hoog op 'd zaad
Wj werden vrolijk epi tevree
De makekiaar dacht met ons mee
Wjwonen vrolijk en tevree
Daar in o m kuis aan de zee
Tekst:Sylvia Hoheijn

Onbezorgd Woongenot begint bij

Cense & van Lingen
-

-

MAKELAARS O.G. ASSURANTIEN HYPOTHEKEN
Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort Tel: 023-5715715 Fax: 023-5715747
Zie www.cvl.nu voor ons actuele aanbod !

"Hoort, burgers, hoort!
Reactiesvan lezers

Uw Klink was nog maar net bij u thuis bezorgdof ik
mocht alweer de nodige reacties ontvangen. Zowel schriftelijk als telefonisch werd ik gewezen op
een paar storende tikfouten. Mevrouw Schuuring
Dees attendeerde mij erop dat het natuurtijk Dr,
C.A. Fraassen was ("De Klink: nummer 85, pagina 7, Jubileumfoto Roode Kruis) en dat het de
heer Van Hunschootenmoest zijn ("DeWinK: nummer 85,pagina l 7, fUto onderschriff middenplaat).
Vervolgens had ik ook nog een geanimeerd telefoongesprek met Jan van Honschooten (86 jaar
geleden geboren in de Spoorstraat, nu wonend in
de Mezgerctede}. Hij wist er nog aan toe te voegen dat Jan en zoon Engel jachtopzieners waren
en dat Tmn Jansen duinbaas (duinopzichter)was.
Jubileumfoto Roode Kruis 1960
"De Klink", nummer 85, pagina 7
In een eerdere uitgave stond dat Dr. Fraassen niet
meer op Zandvoort woonde en dus niet op de foto
staat. De familie Doomekamp Tirol vertelde aan
mevrouw Dees dat Dr. Fraassen speciaal voor dit
25-jarigjubileum naar Zandvoort was gekomen.
Verder ontving ik de volgende aanvullingen: nr 16
is de heer Bart Abelman (en niet de heer Nappers), nr 28 mevrouw Krielen van der Klauw en zittend, nr 6, Dr. Fraasseri.
Uit het rampjaar 1932
"De Klink: nummer 85, pagina 6
De heer S. van den Bos wees ons op het feit dat
de gamalenvisser,die op 23 mei 1932 samen met
Frans van der Ploeg verdronk, niet Comelis Paap
was maar Jan Paap ("Jan van Mien)
Tevens uit hij zijn twijfel over de juistheid van de
vermelding 'Villa Kijkduin" in relatie met het jaar
waarin deze foto is genomen (1932). Onze vermel-

ding is in zoverrejuist dat mevrouw SchuurrnanKreusler in dit pand een kindewakantieosrd leidde,
doch in de beginjaren van de vorige eeuw, omstreeks f 900 1910. De heer Van den Bos herinnert zich dat het pand in de dertigerjaren "Metanel"
heette. Het kindenrakantie-oordwerd geteid door
twee dames, die, volgens de overlevering "Metaj'en
'Nel" heetten. Vandaar de naam!

genoemd, daar zij ruim 50 jaar deze zaak hebben
geëxploiteerd. (Zie pagina 12)
Hoog bezoek op Zandvoort
"De Hink: nummer 85, pagina 12
Van Cobie Bluijs ontving ik een bijzondere toelichting op het bezoek van Koningin Emma op 7 mei
1929aan Zandvoort.
"Het was groot feest en van elke school werd er
een meisje uitgekozen om Koningin Emma bloemen aan te bieden. Ik zie nog de man van het
Oranjecomité de klas binnenstappen, rondkijken
en met zuster Inocentia praten. De meisjes moesten allemaal gaan staan en ik bleek de kleinste te
zijn. Er werd rnij toen verteld, dat ik bloemen aan
Koningin Emma mocht aanbien. Ik snapte er niets
van: Koningin Emma? Die kende ik alleen van foto's en met mij velen. Na schooltijd werd mij duidelijk gemaakt wat mij te wachten stond en ik was er
helemaalniet blij mee. Een hele week nam zuster
Augusta (tmn hoofd van de Maria schoot) mij na
schooltijd mee naar Huize"Sterre der Zee" om een
wensje te leren dat ik tegelijkertijd met het aanbieden van de bloemen moest opzeggen. Het wensje
is er zo goed ingestampt dat ik het vandaag de
dag nog weet. Hier is het: "Lieve Koningin-Moeder, deze bloemen bied ik U aan namens alle katholieke kindertjesvan Zandvoort" Een mond vol,
voor een kind van 6 jaar in die tijd. Het was stralend weer en een enorme (althans voor een kind)
open auto, met neergeslagen kap en een heel
brede treeplank, stopte voor het nu afgebroken
postkantoor. Ik werd opgetild en deed mijn
prevelementje. Koningin Emma zat lief te glimlachen en ik bewonderde haar mooie kanten parasolletje. Ik kan me nog een meisje herinneren dat
bloemen aanbood. Zij heette Annie Casie en zat
op school D (nu de Hannie Schaft school). Wij waren buurmeisjes en woonden beiden in de Zuidbuurt"

Wel of niet Keizer Wilhelm ll.....
Van verschillende kanten werd mij medegedeeld
dat de man op de foto (zie pagina 14) niet de Duitse
keizer kan zijn. Diverse andere bronnen meldden
rnij het tegendeel. Oud-huisarts 3. Zwenrer toonde
mij, aan de hand van meerderejaargangen van het
tijdschrift Prins, dat de Duitse keizer een handicap
had aan zijn linkerarm. Tientallen staatsiefoto's in
Een aanvulling op het fotobijschrift in "De Klink", de jaargangen 1907,1908 en 1909 tonen de keinummer 85, pagina 8 wil de heer van den Bos zer zodanig dat desbetreffende arm deels aan het
graag plaatsen bij lunchroom Heimerikx. Hij vindt beeld onttrokken werd. Volgens de heer Zwerver
het een verzuim dat hier niet cie I e klas banket- is de handicap mogelijk bij de geboorte ontstaan.
bakkerij en lunchroom van de familie Thomas wordt Andere foto's tonen een duidelijk slankere keizer
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"Hoort, burgers, hoort!" Vervolg
met spitsvormig gezicht. Zo zou de conclusie getrokken kunnen worden, dat de man op de afgebeelde foto niet de Duitse keizer is, doch een andere welgestelde heer. Wij staan open voor uw
reacties.

Curieus is te constateren dat *DePrins der geillustreerde bladen" zowel de uitgave van 1907 als
lN 8 de zevende jaargang noemt, om vervolgens

naar de negendejaargang te springen....
Interessanterlijn de foto's van Zandvoort in de uitgave van 9 april 1910 van de lanceringvan de reddingsboot (metaan boord 14 man), getrokken door
5 paarden met daarbij de volgende tekst *oefeningen met de reddingboot te Zandvoort; het pleit voor
een ernstig bewustzijn van de edele taak, die de
wakkere reddingbrigade in geval van noodte verrichten heeft en het getuigt tevens van groote a d viteit en diligentie ,dat men zich zoo ijverig en intensief traint in de behandeling van de boot en het
reddingwerk".
Hieronder een sfeervolle foto uit het nummer van 7
augustus i909 met als tekst: "Het Centrum van
Zandvoort's leven; de hoofdweg naar het strand.
Deze badplaats is in dejongste kwarteeuw tot buitengewone ontwikkeling gekomen en biedt behalve
het strand- en zeegenot veel andere amusementen. Foto De Veer)"

Helaas ontbreekt in dit nummer de ruimte om alle
binnengekomen reactieste plaatsen.

Hun namen leven voort...

N a m de ZandvoortSe oorlwsvetem~enontving
ik van heer H. Landman een schrijven met het verzoek dit op te nemen in het voorjaarsnummer van
*De Klink" om zo onze lezers meer aehtergrondin6-138

formatie te geven over in de eerste dagen van de
oorlog gesneuvelde Zandvoortets.

Tijdens de oorlogsdagen in mei 1940zijn in totaal
2300 Hollandse soldaten gesneuveld in de strijd
tegen de Duitse ovenralter. Van de ongeveer 70
Zandvoortse gemobiliseerde soldaten zijn er bij
diverse gevechten tegen de vijand 3 inwoners van
Zandvoort gesneuveld in dienst van het vadedand.
Sallie Ba*/s. Soldaat bij het onderdeel van de 13e
BaWj Luchtdoelgeschut, gelegerd bij het vliegveld
Ypenburg. Op 10 mei 's morgens vroeg werd zijn
stuk geschut door een voltreffer opgeblazen, waarbij soldaat S. Bartels omkwam. Jan Koper. Soldaat
bij het onderdeel Infanterie, in 1940 gelegerd in
depot Leiden. Zijn compagnie werd ingezet tegen
Duitse parachutisten die het vliegveld Valkenburg
bij Katwijk probeerden te bezetten. Bij gevechten
van man tegen man sneuvelde soldaat Koper op
lO mei 1940. Petrus Block. Soldaat bij het eerste
Bataljon der gemotoriseerde Cavalerie, gelegerd
in Den Haag. De diverse gelande Duitse parachutisten in en om Den Haag werden bestreden door
deze eenheid. Bij deze straatgevechten sneuvelde
soldaat Block.
Deze gegevens zijn op hunjuistheid nagetrokken
door de heer Landman bij het oorlogsarchief van
het Koninklijk Nederlands Leger in Den Haag.

"De Schevelingers" (vervolg)

Cornelis (Kees), geboren 6 november 1901, g e
huwd met Antje Temt.
Voor u begint met het lezen van dit verhaal, vraag Jacoba (Coba), geboren l8 september 1907,geik u eerst nogmaalsdeel I van "DeSchevelingers", huwd met Piet Loos.
geschreven door Arie Paap, te lezen. Hienroor
moet u "DeKlink" van april 1994 ter hand nemen En natuurlijk hadden de aangetrouwden bijnamen:
(pagina 16, 17 en 18). Dit artikel is een welkome Wilhelmina van der Meij, dochter van "Bank de
Knipper" (geboren 26 april i862).
aanvulling op de inventarisatievan bijnamen.
In 191t volgde Jacob Hoogendijk het advies van
broer Baardhout (Bert) Hoogendijk op om met
vrouw en kinderen naar Zandvoort te komen.
Foto: Jacob Hoogendijk (3 mei 1866 28 mei
7 949) en zijn vrouw Jacoba Verbaan (7juli f 867 5 juni 7953) voor hun huis aan de Prinsesseweg
19 omstreeks 1930.

-

Engel Keesman,*Engel van Jaap Pokkesn(geboren 1852, overteden 8 juli 1927).
Jan Zwemmer, "Janvan Willum van Jampien(geboren 27 september 1865). Jan en Jans waren 24
jaar beheerders van het Gemeentelijke Verzorgingstehuis. Zie aok "DeKlinkwjuli 1997, pagina
18,19en 20.
Joppie Koper, Joppie, "dochtervan Kees van Ab"
Antje Terol, dochter van "PietTesselN(geboren24
november l862).
Piet had geen bijnaam. Piet was een zoon van
Kees Loos. Kees en Engel Loos hadden een
wagenvuerderij en schelpenhandel in de Oosterstraat, ingang opslag aan de Diaconiehuisstraat
naast Bakker Keur. Coba en Piet hebben 32jaar
in de USA gewoond. Coba wordt dit jaar 85 en
woont met veel plezier in hei Huis in de Duinen.

Over Kees en djh gezin is al vee1geschreven. Zie
"Klinkennjanuari 1993, pagina 4 en 5, *Het treinongelukw.Juli 1997, pagina I j . Nog niet bekend
was dat hij naast het zilveren horlagevoor zijn optreden tilden~het treinongelukook een oorkonde
van het Camegiefondsheefiontvangen.Tijdens de
oorlogsjarenwas hij "buitengaats."Met een M e r
waren hij en zijn scheepsmaten ontkomen. Door
het militair gezag werd hen opgedragen met hun
schip akoestische mijnen in de Ierse Zee tot ontploffingte brengen.

Gesteld kan worden dat de beschreven gezinnen,
met 50% van uSchevelingsenkomaf, met hun kinderen, tientallen kleinkinderen en een zeer groot
aantal achterkleinkinderen van grote invloed is
Zij kregen 6 kinderen:
Jasper (Jas), geboren 8 september 1887, gehuwd
met Wilhetmina van der Meij.
Cornelia (Kee), geboren 30 augustus 1891, gehuwd met Engel Keesman.
Johanna Jacoba (Jans), geboren 24 september
1896, gehuwd met Jan Zwemmer.
Jacob (Jaap), geboren 19 februari 1898, gehuwd
met Joppie Koper.

(was) op onze Zandvoorka samenleving.
Opmerking: Op 3 januari 2003 is het precies l00
jaar geleden dat de genoemde familie in Zandvoort
kwam wonen.

Arie Paap.
Wellicht zegt u dit meer:Arie van Piet Poretje,Atie
van Piet de Sierkan, Arie van Piet Puml en Arie
van Marie de Schevetinger.

En toen werd er gesloopt

het ingeschrevenkapitaal was 3.5% en was, in t e
genstelling tot de hoofdsom, opvraagbaar. De
Na het gedwongen vertrek van de Joodse ingeze- hoofdsom moest blijven staan totdat herbouw of
tenen die een huis aan een van de boulevards be- wederaanschaffingverzekerdwas.
woonden, was dit de rest van de bevolking minus In een perspublicatievan 23 november 1942 werd
degenen wier verblijf in Zandvoort noodzakelijk zulks' uit de doeken gedaan, terwijl men daarin
werd geacht. Het hoeft geen betoog dat deze ver- eveneens stelde dat 'als regel op individuele aanordening diep ingreep op allen die er mee te rna- vragen om inlichtingen geen antwoord kon worden
ken kregen. Een chaotische tijd brak aan. Binnen gegeven".
Na afloop van de oorlog in mei 1945 kwam de
drie weken weg wezen, waarheen?
Wat ging men doen met de huisraad ? Waar vond wederopbouw langzaam op gang hoewel de geje opslagruimte? Wat gebeurde er als je het liet meente Zandvoort een der eerste gemeenten was
staan? Wie betaalde de onkosten? En wat moest die een wederopbouwplan gereed had.
de enkeling die de zorg voor een Joodse onder- Gesloopt werden 648 gebouwen met een totale
duiker op zich had genomen en daar nu een oplos- inhoud van 921.000 m3, bevattende:
'i76 arbeiderswoningen
sing voor moest vinden.
* Wat waren de criteria voor degenen die mochten 281 middenstandswoningen
29 herenhuizen, 75 villa's
blijven?
3 badinrichtingen, 2 sanatoria
* Welke invloeden speetden hierbij een rol?
16 pensions, 20 hotels
* Waarom werd de bebouwing direct aan
de kust in Zandvoort afgebroken en waarom in Samen 1800 bedden
lg bergplaatsen
Noordwijk, Katwijk en Scheveningen niet?
Hier zijn bij mijn weten nog geen antwoorden op.
1flatgebouw met 50 woningen
6 garages
35 zomerwoningen met hoofdgebouw
36 winkelhuizen
14 caf8's
lwatertoren
1 politiepost

Burg. Engelbertssfraat voor de sloop

Deze bijdrage gaat verder over puur materiële zaken, te weten de sloop en,na de oorlog, de wederopbouw van een huis.
* Nadat de bewoners vertrokken waren uit het huis
dat genomineerd was om gesloopt te worden, waren er twee rnogelijkheden:
a) Het onroerend goed werd onteigend dan wel gevorderd ten behoeve van de Duitse Wehrmacht.
Werd het gevorderd, dan werd 113 van de getaxeerde huurwaardevergoed.
b) Werd het onroerend goed onteigend, dan werd
een schadeloosstelling vastgesteld door of vanwege de secretaris-generaal van het departement
van Financiën. Deze schadevergoeding werd toegekend aan rechthebbende en ingeschrevenin het
"Grootboek voor den wederopbouwn.De rente van
8-140

Burg. Engelberfsstraaf tijdens de sloop
*Op 24 juli 1947 gaf het ministerie van Financiën
een circulaire uit met daarin een besluit.
Deze circulaire hield in dat: Een commissie voor
taxatie werd ingesteld betreffende de waarde van
percelen te Zandvoort. Deze commissie ovetwoog
onder toepassing van artikel 5 van het besluit op
bezettingsschade het volgende:
a. de deskundigen die destijds de schattingenhadden uitgevoerdwaren anderen dan de deskun-

De gedupeerde eigenaren konden het volgende
I

,';:

,.

n
d.
.

.

.

de indruk was dat die schattingendoorondeskundigen waren uitgebracht;
deze schattingen werden ingetrokken;
nieuwe schattingen zouden worden gemaakt;
gelijktijdig met dat besluit werd mededeling
verstrekt van de nieuwe vaststelling der

schadeloosstelling.

constateren:
de deskundigen van het departement van
Financiën hadden in 194211943 ondeskundig
getaxeerd.
* de deskundigen van het ministerie van Financiën na de oorlog dit constaterend, taxeerden
opnieuw.
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*zij taxeerden de huizen die al 4 jaar daar voor
waren afgebroken.
*zij kwamen veet lager uit.

Extract

In het jaar 1789was er grote armoede in het dorp
Zandvoort en de weledele Heer J. Marselis, Heer
*De criteria die zij hanteerden waren als volgt. De van Zandvoort ter regthuize van de Schout en Schewaardebepaling was gedaan op basis van 9 mei penen was gedwongen een officieel Extract, ingel940. De waardestijging van onroerend goed ge- bracht door de Diaconen van Arme Goederender
durende de oorlog werd gefixeerd op 25%.
Hervormde Gemeente, uit te laten gaan met de toeDe taxatie werd uitgebracht op het moment van stemming van de Schout en Schepenen en Armenafbraak, waarbij de inschrijving in het grootboek meesteren aan de bevolking teneinde de bedelina
werd gespiitst in waarde grond en in waarde opstal, binnen de perken te houden.
waarvan 20% werd afgetrokken om zo de waarde
WAARSCHOUWING
op 9 mei 1940 te bepalen.
Schout en Schepenen van Zandvoort, gelet heb-

Resumerend kan worden gezegd dat een kapot
gemaakt en verarmd Nederlandmet betrekkingtot
de financiële afwikkeling een deel van de financiële
verliezen op ons allen deed neerkomen. Er is veel
bezwaar gemaakt en er zijn procedures aangespannen. Er was in Zandvoort een "Stichting van
gedupeerde eigenaren".
Materieelgezien zijn er grote verliezen geleden die
echter volkomen in het niet vallen bij het menselijk
leed dat deze oorlog met zich meebracht.
Waar een *is gezet, slaaf dit terug op geraadpleegde cireuIaires.
l. Afschriff perspublicatie 23 november 1942.
2. Publicatie Ministede van Financiën 1948.
3. Publicatie B& W van Zandvoort onderwerp Wederopbouw, 7 9 maart 1946.

bende op het mondeling voorstel van de bestuurde
ren des gemeene als Diaconen Arme goederen
dezer Dorpe. Namelijk, dat daarvoor het gedurig
toenemen der Armen en daaruit voortkomende
vermeerderen der uitgaven van de armen kassa
deze opmerkelijk in verval zijn, 't ze zeerste voorkomen en daarin bijtijds in weeder voorzien, gemetde amen kassa geheel buiten staat zullen
geraaken om zeers de nodige lastent dragen en
mits voornoemd, verval der voornoemde armen
kassa bij het zien der reekeningen Pasen j 789 ben
vollen gebleken is. Bij de Schout en Schepenen
voornoemden, goed vinden en approbatie van de
Weledele Heer van bovengenoemdeHeerlijkheid
niet willen 't zijn juist nodig gevonden meegens
bestuurderen der Gemeene Arme Goederen in
deze te assisteeren en gemeenschappelijk vast te
stellen om allen een iegelijk, die zulks zouden
moogen aangaan te waarschouwen, gelijk zij
waarschouwen:...ten eerst....Dat van men voortaan
geen bedeeling intussener zal, is buiten de tijd der
bedeeling des winters zal gedaan werden dan alleen aan Weduwe en Weezen en daar met ten volle
weet volstrekt benodigd te zijn.....ten tweede....Dat
bij de zitting over de behoefte der Armen, in de
maand November van ieder jaar. Schrikkelijk zal
vragen gaan over de wat inkomenzo enige lieden
zo maar gehad hebben en bevinden de geen goed
gebruik of directie daar omtrent te hebben gehouden geen bedeeling zulks zulten genieten of te regte
hebben....ten derde.. ..zal niemand dergeen
alirnenteeren genieten, nog des zomers, nog des
winters, een hond of honden moogen houden op
tone van in 't geheel, geen ander kond zullen genieten, werden dit vooraf en zodanig bekend gemaakt ten einde daar op heel te kunnen maken en
hun daarna reguleeren.

L. M. Aukema

Actum ten Regthuizen te Zandvoort 7e Juny 1789

In een mij bekend geval werd een perceel dat getaxeerd was in mei 1942 en voor een verzekering
eveneens voor de inschrijvingvan het Grootboek
Wederopbouw getaxeerd op f. 16.500,- naar aanleiding van bovenstaande criteria na hertaxatie
verminderd tot f. 7.640,- Terzelfder tijd meende
het Rijk ook nog achterstallige belasting te kunnen
vorderen (straat-, personele belastingenz.) over het
aantal ooriogsjaren dat het huis er niet meer stond.
Hoewel ik hiervoor geen bewijs heb, meen ik te
weten dat dit laatste niet is doorgegaan. Volledigheidshalvedient te worden vermeld dat met betrekking tot de wederopbouw er renteloze voorschotten zonder aflossingwerden verstrekt waarvan naderhand toch nog een vrij redelijke gedeeltelijke
kwijtschelding is gegeven.
Degenen die een molestverzekering hadden afge
stoten moesten deze aanwenden ter financiering
van de bouwkosten.

Bij de foto's van omstreeks 1950.

de Coöp, boeken en papier bij Verloop en fotomateriaal bij Hamburg. Verderop waren nog een
In het hedendaagseZandvoort zijn de veranderin- paar zaken met aan het eind groentewinkel
gen niet van de lucht. Het dorp moet aantrekkelijk Steinen. In één straat kon men alles kopen, aan de
blijven voor de gasten en mede daarom moest het overkant vis, stoffen en gordijnen, kip en wild etc.
plaveisel worden omgeturnd tot loopgebied. De Via het Tramplein, toen nog geen Raadhuisplein
vele uitbaters wordt hiermee de gelegenheid ge- geheten, naar de Haltestraat. Een mooie doorkijk
geven hun beperkte binnenruimte naar buiten toe met aan het einde Cafb Neuf van C.G. Bluijs. Het
uit te breiden en dat brengt geld in het laatje van de pand was een oud voormalig RK-kerkje. Links de
gemeente. Om een beeld te geven welke veran- winkel van Drommel, in het oog lopend met zijn
deringen zich zoal hebben voorgedaan, willen we sigarenreclame (Hofnar). De Bata, de sociale
u enige prentbriefkaarten latenzien uit hetjongste schoenwinkel en Thomas de banketbakker bij uitstek, met daarbij in de serre de lunchroom. Hier
verleden. (zie pagina 12en 13).
Kerkplein. Links het eenvoudige caf6 Koper met kon men thee en gebak met slagroom bestellen.
haar kleineterras, met links daanran de ingangvan Verder met Lorenz, een begrip voor boeken, pende winkel in rijwielen, elektrische apparaten en ver- nen en papier, dan slagerij van der Mije, Kemper
huur van de firma Uilernan. Het grote huis werd b e de beddenzaak en Schipper de broodbakker.Aan
woond door de,
dames Koning I Z, *%A,
daarnaast een
Hotel Restaurant met een
statige ingang.
Het verpauperde pand
van sigaren-
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De rechterkant
geeft
een
beeld van de
eerste automatiek SOLS
(niet zijn eigen '
naam) met woonhuis waar later winkelruirnte van
gemaakt is. Dan een laagdagwinkeltje voor zomer-

I

verhuur met daarnaast het open terras (later gesloten) van de firma Rinkel, de luxe broodbakker
alsmede lunchroom. Het tweede deel van de
Krocht, langs het Tramplein, had de beterewinkelstand aan de zonzijde. De schaduwzijde had een
wat mindere uitstraling. Op de hoek, links, de babyzaak van het dorp en onder hetzelfde btok van
bovenwoningen, de firma Schuilenburg, de winkel
voor fietsen, radio's en alles op het gebied van
elektra. Elk schroefjeen nippeltje was daar te koop.
Onder het markante blok van winkelwoningen met
vakwerktoppen, was het volgende te koop: manufacturen bij Hellendoorn, bloemen van Cassee,
schoenen bij Broscois, levensmiddelen bij

de andere zijde, waar nu een grote glazen wand
staat, ziet u eerst slagerij van Eldik, de Wolbaal,
van G. Gertenbach, drukkerijVan Deursen, de winkel waar de eerste Zandvoortse Nieuwsbladen
werden gedrukt (let vooral even op de etalagewit),
dan een laag atelier van een kunsthandelaar en
Spoelder, een iste klas kapperszaak. Op de achtergrond kan men nog het oude Groene Kruisgebouw zien dat vroeger een noodhulpgebouw was
in geval van calamiteiten.
Vijf foto's, de situatie nog jong in herinnering maar
het komt nooit meer terug.
JKN Azn.

Kwekerij

Luxe Brood- en

P. van Kleeff

0,

vereniging
van hwenlers en
groenvoorzleners

Van Stolbergweg 1
Zandvoort Tel: 023-57 17093

-

Raadhuisplein 2,Tel: 023-57 i2865
Potgieterstraat 24, Tel: 023-57 36957
Pasteurstraat 4, Tel: 023-5731967
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Versteege's I Jzerhandel
Verkoop van:
Verfwaren
IJzennraren
Elektra
Camping Gaz
Gereedschap

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Sciiuurmachines
Nietmachines

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE
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Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

Café - Brasserie
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Del Mar
#.g+,
Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-5712451
Garantie voor Topkwaliteit

'$
T/ 3
Haltestraat 13, Zandvoort
Tel: 023-57 14738

Slager Heck (2)

Beschikkende op hef beroep door J.M. Heck te
Zandvoorf ingesteld tegen het besluit van BurgeOp de kerkeraads vergadering van de Ned. Herv. meester en Wethouders dier gemeente, waanbij
Kerk d.d. 18 februari 1885, kwam de vmnitter hem vergunning is geweigerd voor de oprichting

1

Ds.Dr.L.Heldring, met de mededeling dat hij met
het oog op de zondags rust bezwaar had aange
tekend tegen het vestigen van slagerij Heck aan
het Kerkplein.Zich beroependeop het besluit van
Burgemeester en Wethouders d.d. 1 maart 18 15,
waarbij het verboden is op zon- en feestdagen te
hakken op het blok en te stachten.
Men zou hieruit kunnen afleiden dat de familie
Heck zich omstreeks 1885 zich in Zandvoort heefi
gevestigd. Doch dit is niet juist! Uit de boeken
van de burgerlijke stand blijkt dat Johannes
Martinus Heck (22/12/3861 - 17/01/1937) zich al
op l411011 882 uit Haarlem heeft laten overschrijven naar Zandvoort. Hij trouwt met Jansje Snel
op f 911011882 op wejke datum zij ook naar Zandvoort wordt overgeschreven. Heet echtpaar Heck
krijgt 13 kinderen waaronder Gerrit Hendrik Heck
(1310311 894 1510411975) de laatste slager Heck
in Zandvoort. Aan hem hebben veel Zandvoorters
nog de meeste herinnering. In de laatste jaren
van zijn leven wandelde hij veel met zijn zwarte
hond door het dorp. Door zijn krachtige en enigszins bonkige manier van lopen viel hij op en was
hij een bekende figuur in het dorpsbeeld.
Nog even terug naar eerder genriemde Johannes
Marünus Heck, hij kwam uit een gezin met 14
kinderen. Een zuster van hem trouwde met
Willem Groen, van beruep timmerman en een
andere zuster met Jan van der Wetff, van beroep broodbakker, beide Zandvoorters. Deze
Johannes Marlinus Heck kwam dus aorspmnkelij k uit Haarlem, Zijn vader heetke ook Johannes
Martinus (1110311831 - 05/05/1909) en kwam uit
Amsterdam. En volgens de reeds in ons vorige
artikel genoemde Nieuw-Zeelandse Heck komt
de familie oorspronkelijk uit Duitsland en gaat de
stamboom terug tot ca.1400.
Maar terug naar Zandvoort waarin 1885 J.M.
Heck door de gemeente een vergunning wordt
geweigerdvoor het opdchten van "eenerslachterij
en rookerijn.Het gaat hierbij om het huidige pand
waar al vele jaren "Frites d'AnversU aan de
Kosterstraat 15 is gevestigd. Heck laat het er niet
bij zitten en zoekt het hoger op. Daar de beschikking van 16 juli 1885 een aardig beeld geeft van
het denken van toen wordt deze onverkort weergegeven.

-
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Wj, Willem 111, bij de graüe Gods, koning
Der NederJanden, Prins van OranjeNassau, Groot Hertog van Luxemburg,

eener siachteri~en rookenj.
Den Raad van State, AMeliiig voor de
geschillen van bestuur gehoord, advies van l juli
i885 Nr. 42
Op vooràracht van Onzen Minister van
Watersfaaf, Handel en Nfwrheid van 11juli I885
Nr.20 Afdeling Handel en N~peiheid.
Ovenvegende dat J.M. Heck aan Burgemeester en Wethouders van Zandvoort vergunning heeft gevraagd om een slachten^ van runderen en varkens en een rookefìj van vleesch en
spek te mogen oprichten in het perceel kadastraal
sectie A nr. f 705/ 1730 aan hef kerkplein op den
hoek der dorpstraaf,zoo dat zijn winkel zou gevestigd zijn in het hoeklokaal, de slachtplaats en
het rookhok in een lokaal daarachter langs de
straat gelegen.
Dat daadegen door de eigenaars der naastgelegen huizen en door den kerkeraad der
Nederduitsch Hervormde gemeente te Zandvoort, vemchil/ende bezwaren zijn ingebracht,
hierin bestaande dat het zowel uit oogpunt der
hygiène als ook uit dat der humanifeit ongeraden
is, slachterijen binnen bebouwde kommen toe te
laten, dat in dif geval ernstige hinder voor omwonenden, schade aan hunne gezondheid en als
gevolg van een en ander waardevermindering van
naburige eigendommen zullen veroorzaakt worden zowel door den rook der rookerij als door de
walgelijke en schadelijke uitwasemingen van
bloed en afval van geslachte dieren, dat het kioppen en hakken van vleesch hinderlijk zullen zijn
voor de openbare godsdienstoefeningen in de
kerk der Hervormde Gemeente,
Dat Burgemeester en Wethoudtm op
grond van deze bezwaren bij besluit van 9 maarf
1885 de vergunning hebben geweigerd,
Dat J.M. Heck van deze beschikking
bij Ons in beroep is gekomen.
Overwegende dat de ligging van een tot slachterij
besfemd perceel in eene bebouwde kom op zichzelf geen reden oplevert voor den verlangde vergunning voor die inrichting te weigeren en dat dan
ook in de meeste gemeenten slachteMen in de
bebouwde kommen gevonden worden.
Dat het perceel van den appellant gelegen aan
het einde der bebouwde kom van Zandvoor? aan
een ruim plein,
Dat ook overigens de toestand of omgeving der lokalen voor de verlangde inrichtingen
15-147

bestemd geen bijzondere mden oplevemn om
ernstigen hinder of schade aan de gezondheid
door mok of stank te venuachten, wanneer tegen
de verspreiding daarvan voonorgsmaatregelen
worden getroffen,
Dat de mok der rookerij des te minder
overlast zal kunnen v e r n a k e n daar er siechts
gedurende enkele uren per w e k vleesch gemokt
zal worden,
Dat het niet aannsmelrjk is, dat het Moppen en hakken van vIeescA binnen de lokalen der
slschtenij storend zou kunnen zijn voor de godsdienstoefening binnen hef omstreeks 35 meter
verwoderde kerkgebouw der hervormde ge-

Koningswort, den 16juli 1885
W / get. Willem
De Minister van WaterstaatHandel en NijvenLieid
Get. Van den Bergh
Etc. etc,

Aardig dat in de overwegingen om de vergunning
te verstrekken wordt vernield *dathet perceel van
den appellant gelegen aan het einde der bebouwde kom van Zandvmit aan #n ruim pleinu.
Richting het Raadhuispleinvan nuwas er nog geen
bebouwing van betekenis. Dat Zandvoort van ruim
honderdenvijftienjaar geleden voornamelijk gesitueerd was rond het Schelpenplein, Kerkstraat en
het Gasthuis(p1ein) zullen maar weinig inwoners
meente,
van
Zandvoort zich nu realiseren. De vestiging van
Dat er dus termen rijn om de verlangde
slager Heck aan het Kerkplein rond 1882 zal onveaunning onder zekere voorwaarden te
getwijfeld te maken hebben gehad met de te vernen,
Gezien de Wet van 2 juni 7875 Staats.. wachten ontwikkelhgvan *Nieuw Zandvoort"aan
de Noord Boulevard van Zandvoort, welke ontwikblad Nr. 95
Hebbende gwdgevondenen vemtaan te temie- keling startte rond 1880.
tigen het bovenvennelde besluit van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort van 9 Maart Ger Cense
1885 en aan J. M. Heck en zijne rechtvewgende
vergunning te vedenen om in hef pernel C k Dit artikel kon worden samengesteld door m e d e
22 kadastraal Sectie A Nr. f 705 / 1730 der ge- werking van: Martin Kiefer,voor de informatie over
noemde gemeente volgens de b# dit besluit het geslacht Heck, Lou Koper, voor het ter hand
behoorende beschrijving en teekening eene stellen van deze Beschikking en Jaap Kerkman
Azn,. voor het stukje notulen van de Henr. Kerkeslachterij op te ichfen onder voorwaarde:
f. dat de síachtp/aatsw&n
vootzien van een mad.
waterdichten geplaveiden vloer
2. dat daarin gemaakt wode een waterdichte puf
tot berging van hef water gebezigd tot reiniging
der slachtplaats e# wafmet dat water wordf &ge-

voerd
3. dat alle andere vuilnis en afval na elke slacht
onmiddellijk worden weggevoerd
4. dat de put zoo dikw#/snoodig worden geledigd
5. dal het slachten zoo geschiede dat het niet van
den openbare weg kan worden gezien
6. dat het rookhok geheel van ijzeren steen worde
gemaakt
d01 eene
7. dat de rook tiaa w01d€
ter ~ o f e
gemetsetde schot om of
tats remevan tenminste 70 eter uit
ten
en voorts te bepalen dat de inrichting moet zijn
voltooid en inwerking gebracht binnen een jaar
na de dagteekening van dit besluit.
Onze Minister van Waterstaat,Handel en
Nijverheid is belast mei de uitvoenng van dif besluit, waarvan afschriff zal worden gezonden aan
den Raad van State Afdeling voor de geschiIl8n
van bestuur

-..-

l
l

VIERING l 0 0 JAAR ONAFHANKELIJK- in 1813 bij Leipzigen verbannen naar ~ 1 b a . datn
HEID 1813-1913
zelfdejaar kwam Willem Frederik, Prins van Oranje,
terug via Scheveningen naar %Gravenhage en

Waarom werd dat ook aheer gevierd ? Welnu, eind Nederland werd onafhankelijk.
18e eeuw kregen we in Europa de Franse revolutie van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. De De geschiedenis vertelt ons dat in 1814 de prins
adel werd afgezet en de Franse nationale Conventie verklaart in l793 de oorlog aan stadhouder
Wiltem II. In Holland waren ook tegenstanders van
de monarchie en in 1795 vluchtte de stadhouder
met zijn gezin naar Engeland.
Nederland krijgt de naam Bataafsche Republiek
en in 1805 werd Rutger Jan Schimmelpenninck
raadspensionaris.
Dat duurde slechts kortwant Bonaparte benoemde
in 1806 zijn broer Lodewijk Napoleon tot Koning
van Holland en de republiek veranderde in een
koninkrijk.
In 1810 werd Nederland ingelijfd bij Frankrijk en
viel daardoor onder de regels van Tiërceering en
conscriptie censuur.
De drang naar vrijheid was groot in de bezette gebieden, maar Napoleonwerd uiteindeiijk verslagen

soeverein vorst werd en dat in l815 Napoleon definitief werd verslagen in de slag bij Watertoo in
België. Voorts brak in 1914 de Eerste Wereldoorlog uit wegens de expansiedrift van de Duitse keizer, maar Nederland bleef neutraal.
Op de foto, genomen in 7913 zien we in de landauer de heer Von Zeben, verkleed als Koning
Willem Ien op de bok Jan Driehuizenals koetsier
en Jan Kors. Van der Mije als palfrenier. Ze staan
voor het toenmalige hotel-pension Villa Paula aan
de Boulevard de Favauge nummer 14, toebehorend aan G. van Toom bergen.
Defoto kwamvan mevrouw Van Bavelgem-vander
Mije en was reeds in het bezit van haar voorouders.

J. Kerkman, Azn.

Vanuit de lucht

tonde, thans huisvesting van het prachtige muZeeurn. Ook nieuwerev
m van strandtenten zijn
zichtbaar, echter nog niet zo massaal als

Op pagina i 1 schrijft Jaap Kerkman al dat de veranderingen van het hedendaagse Zandvoort niet
van de lucht zijn.
Dat beeld wil ik nog eens illustreren met veranderingen vanuit de lucht. Het betrefi alle beelden, gemaakt door KLM Aerocarto, van voor en na de

De foto rechtsonder is van 6 mei 1956 met een
weer behoorlijk volgebouwde kust. Het was toen
mooi weer, want het strand is behoorlijk bezet. Opvallende verschijning is hotel Bouwes met een rijk
verleden en helaas alweer verleden tijd.
HO

Toen en Nu

tel "Groot Badhuis" en
strandweg, ca. 1930.
Hieronder een beeld van
23 augustus i950 met
daarop grote lege vlaktes
en de verdere aanzet tot
nieuwbouw (rechtetzijde
foto).
Op de pagina rechts van
boven naar onder een
foto van 5 mei 1951 met
daarop een ver gevorderde bouw van de ro-
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De technische dilenst van Beacb Net heeft ruim 15 jaar ervaring met computers. Met gepaste trots
kunnen wij stellen dat n de meest exIusieve en exotische computers kunt bestellen bij Beach Net.
Ook voor het aanpassen van uw computer naar de huidige standaard kunt u terecht bij Beacfi Net.
Zelfs de moeilijke taak, uw data terug t e halen bij een c m h , is Cka van de specialiteiten van onze
technische dienst van Beach Net.Kortom, Beach Net het adres voor u, en uw computer.

Reparatie
& Ondeirhoud
Verkoop
& Ass-mbla~X n l = e n e *

Haltestraat 6 1 2042 LL Zandvoort
Geopend van diri / zondag 12.00 t o t 2 1 -00

Tel: 023-5730749 / 06-41286175 Email: infoabeachnet-n1
*

h

"Klinkertjes"
Klinker$@17
Wie kan mij helpen aan foto's van de huizen aan
de Dr. Jac. P. Thijsseweg (gebouwd omstreeks
1956), alsmede foto's van de straat en directe
omgeving (periode van na de oorlog tot ca. i970).
Ook ben ik op zoek naar foto's van de toen aan
deze straat gelegen eerste slipschool van Rob
Slotemaker. Doel is een kopie te maken van uw
foto's. Rob Petersen, telefoon 5712187 of
rob.petersen@planet.nl

Klinkertje 78
Ditjaar bestaat de Zandvoortse Reddingsbrigade
(ZRB) 80jaar. Op 16 augustus willen wij terugkijken op deze 80 jaar en wel in ons clubhuis aan de
Tolweg. Wij zijn daarom op zoek naar oude foto's,
dia's, filmpjes, krantenberichten,glasplaten, negatieven enz., enz. over de ZRB. Mocht u bezwaar
hebben het uit te lenen, dan kan met de huidige
technieken het materiaal bij u thuis ingescand worden. Guido Weidema, telefoon 5732335 of
pr@zrb.info
20-152

Klinkertje: dank
Tot slot van deze rubriek wil ik u melden dat uw
hoofdredacteurtot zijn grote genoegenvan een van
onze ledende vier ingebonden delen van "De Klink"
heeft kunnen overnemen. Zo kan ik nog meer in
het verleden duiken om na te gaan of sommige foto's of verhalen in eerdere Klinken gepubliceerd
all.

*

Excursie Kostverlotenpark
Wanneer bent u vmr het laatst in hei Kostverlorenpark geweest? Dat is waarschijnlijk al vele jaren
geleden. Dan is er nu een kans om onder leiding
van een natuurgids deel te nemen aan de een maal
per jaar georganiseerde excursie door het natuuren cultuurhistorisch interessante park. Datum: donderdag 30 mei om 19.00 uur. Om u aan te melden:
stuur een kaart naar Arie Koper, secretaris GOZ,
met daarop uw adres en telefoonnummer en vermelding "Kostverlorenparkn.
Mocht u ook interesse hebben in deelname aan
een rondleiding door de Zuidduinen dan kunt u zich
op dezelfde wijze opgeven met vermelding "Zuidduinen".

Zandvoort's vissersleven op internet gens op zee bleven. Iedere!behoudenthuiskomst
was een feest. Soms namen de mannen souvenirs
Als geïnteresseerde in de geschiedenisvan Zandvoort, heb ik onlangs eens op internet gekekenwat
daar aan informatie over deze plaats aanwezig is.
Een handig hulpmiddel daarbij is het gebruiksvriendelijke zoekprogramma Google (te benaderen via w . g o o g le.com). De trefwoorden "Zandvoort en visserij" leverdeneen behoorlijkehoeveelheid treffers op.Daarbijwas ik vooral verrast door
de vaak speelse en anekdotische wijze waarop de
Zandvoortse geschiedenis gepresenteerdwordt.
Het is niet steeds geheel duidelijk wie voor de desbetreffende teksten verantwoordelijk is. De naam
van de auteur of de gebruikte bron ontbreekt soms
en het webadres is dan het enige wat houvast b i d .
ûfschaon zo nu en dan de nodige vraagtekens zijn
te plaatsen bij de historischejuistheid van de verhalen en de kans groot is dat ze bij de lezers van
de Klink niet geheel onbekend zijn, wil ik hieronder
toch een kleine bloemlezinggeven van hetgeen ik
op een tweetal websites heb aangetroffen. Door
de anekdotische invalshoek wordt de geschiedenis van Zandvoort op kleurrijkewijze gei'îlustreerd.

Op website httpllwww.wfm.nl/tvnh-Zandvoort.html trof ik de volgende passages aan:

mee uit Engeland in de vorm van porseleinen hondjes. Een enkele keer was er een feestje zoals het
vermaarde "koppiesdag",een gebruik dat zijn wortels heeft in het verre verleden en een soort
afscheidsritueel moet zijn geweest voor de aanstaande bruid. Vlak voor een bniiloff nodigde de
aanstaande bruid vriendinnen en familie uit om
koffie te drinken en plezier te maken. De mannen
moesten het huis uit, met uitzondering van de
harmonicaman. De man die zich binnen waagde,
werd door de joelende vrouwen vast gepakt, die
hem de kleren van het lijf rukten."
"De namen van duinen herinneren vaak aan gestrande schepen zoals de Zijpedel, verwijzend naar
het VOC schip de Oude Zijpe dat daar in 1742 is
gestrand. Vaak is sprake van door jutters gegeven
namendie verband houden met de aangespoelde
attikelen bijvoorbeeld: de Butterkop, de Lattendel,
de Peperdel en De Lakens."
"Het belangrijkte middel van bestaan voor Zandvoort was de visserij. Langs de kust werd rondvis,
platvis en garnaal gevangen.onder de kust van
Engeland viste men naar haring. Een veel gebruikt
type vissersschuit was de bomschuit, lompe vaartuigen, half zo breed als lang met een platte kiel.
Als een bomschuit de kust naderde ging een
'zwemmer"de zee in om een lijnte halen. De achternaam Zwemmer komt nog steeds voor in Zandmrt. Met man- en paardenkrachtwerden de schuiten het strand op getrokken."
'Tussen Zandvoort en Overveen liep het Vispad
waarlangs de Zandvoorters hun vis naar Haarlem
brachten. Zodra er een schip was aangekomen
ging de dorpsomroeper de straten door om te
waarschuwen en stroomde het volk toe om vis te
kopen. Op het strand werd de vangst geveild,
waarna de mannen met manden op de schouders
door de duinen en langs onverharde wegen tot
Amsterdam, Het Gooi en zelfs helemaal naar
Amersfoort liepen om de vis uit te venten. Bij de
Kousenpaalbegon het rulle zand en daar trok men
dan ook kousen en klompen uit om blootsvoets
verder te gaan De Zandvoorters die dit werk verrichtten hadden een ijzeren gestel en figuren als
bodybuilders".

"Oorspronkalijk was Zandvoov4 niet meer dan een
klein vissersdorpje in een voorde, een doorgang
door het zand van de duinen, naar de zee. Er stonden wat vissershuisjes rond een kerkje en een
vuurbaak, waarop een vuur werd gestookt zodat
de vissers 's nachts de weg naar huis konden vinden. De moeders in Zandvoort vertelden hun kinderen dat de baby's uit de vuurbaak kwamen. Er
waren prenten met het aanzicht van Zandvoort in
die dagen die helemaal in Japan verzeild raakten
en als voorbeeld werden gebniikt voor beschilderingen op porseleinen bordjes die dan weer naar
Nedertandwerden geëxporteerd" "Als er een walvis aanspoelde werd het dier beschouwd als een
door de zee uitgespuwd monster. De mensen kwamen huiverend kijken en vreesden voor de toekomst.Want een walvis op het strand was een
slecht voorteken. De Zandvoorters maakten handig gebruik van die vroegste vorm van strandtoerisme. Ze zetten een paal in het zand met een
is
vermacollectebus en vroegen om een bijdragevoor het Op h @ ~ ~ . d m i i e r . n a t /ondersfaand
gasthuis. Het gasthuis is er niet meer. Het werd in keliik verhaal te lezen:
1928 gesioopt."
"De geschiedenis van Zandvoort verhaalt geen
"Het vissersleven speelde zich af tussen zorg en geweldige gebeurtenissen, wanneer we tenminste
hoop. Altijd was er de angst dat de mannen en jon- het aanspoeten of zelfs tevend verschijnenvan wal
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vissen of vinvissen niet daartoe willen rekenen.Zek
strandingen van schepen voor de Zandvoortse kust
betreffen niet zozeer het dorp Zandvoort zelf of het
moestdjn dat Zandvoortse reddersz i h daarbij van
hun edelste kant of hun dapperste kant lieten kennen. Dit was ondermeer het geval bij de redding
van de Noorse bark "Henriëtte" in oktober 1873.
Lange tijd werd in het raadhuis van Zandvoort een
met spiritus gevuld flesje met het oor bewaard dat
&n der redders, Willem Draaijer geheten, bij dat
ongeluk verloor. Nadat de reddingsboot was uitgevaren en bij het wrak was aangekomen,sprong
een ketting van de zogenaamde "Spaanschen
Ruyter"stuk en trof het hoofd van Willem Draaijer
dusdanig, dat het ooreraf gerukt werd.Dit ongeval
scheen de wakkere zeerob niet te deren, hij ging
gewoon door met redden wat er te redden viel.
Nadat de redders waren teruggekeerd en zijn hoofd
was verbonden, wilde hij het oor weggooien. V a t
heb ik aan dat ding", zei Willem Draaijer. De burgemeester voorkwam dat en bewaarde het oor in
een flesje spiritus. Al gauw werd het verhaal in de
wijde omgeving bekend en velen kwamen naar
Zandvoort om de moedige Draaijer en natuurtijk het
afgerukte oor te zien. De bezoekers lietenzich niet
onbetuigd. De burgemeester ontving F1.80,-aan
giften en stelde ze Draaijer ter hand die, dankbaar
voor de belangstellingvoor hem en zijn oor, het oor
aan de burgemeester afstond. (uit: Bad-Zandvoort
door F-AllanRijksarchief Haarlem)".

dien vermeld ik een aantal andere websites die bij
het zoeken naar informatieover Zandvwrt van pas
kunnen komen.
Een uitstekendstartpuntvoor de zoektucht naar informatie over Zandvoort is http:llzandvoort.
boogolinks.nl1. Deze site is een wegwijzer naar
nagenoeg alle aspecten van het Zandvoortce leven. Hotel- en pensionaccommodaties, hulpdiensten, uitgaansgelegenhedenetc. komen uitgebreid
aan bod. Ook worden er relaties gelegd naar sites
van cultuur/historische aard. Ondermeer wordt verwezen naar de door mij gebruikte adressen:
www.wfm.nIltvnh~Zandvoort.html-22K en
http:llwww.draijer.netl. De taatste site geeft ook
fotomateriaal van Zandvoort uit vroeger tijd. Ook
treft u een link aan naar: http:llwww.haarlem.widexs.nllinventarislzandv~,waar de
integrale versie is gepubliceerdvan de in 1999 g e
reedgekomen inventaris van de Zandvoortse archieven (f455-1928 ) en http:llwwwcust01.energis-idc.netl-Ijcosterlooste~~ijkl
zandvrt.html, waar een aardig gedicht over de
Zandvoorters van zo'n 200 jaar geleden is te lezen.
Andere websites die ik wil noemen zijn:
http:llwww.zandvoort.comlindex2a.titml, Engels, http:llwww.randvoort.netl,
h~p:ll~~~,Ju~ersmuseum.nVindex.htm,

http:Ilwww.roots-web.com/-nldnhl

zandvoort-nl.htm (genealogie)
Omdat bovenstaandepassages uit hun contextzijn http:Ilmembers.tripodnet.nIlframensol
gelicht, laat ik hieronder nog eens de adressen 100jaar.htm (over l 0 0 jaar tramlijn Zandvoort voigen van de door mij gebruiktewebsites. Buven- Amsterdam)
Rob Schaap

De volgende 65 nieuwe leden heten wij van harte welkom:
Aleven Dhr.A.M.
Baars Dhr. H.B.M.
Baars Dhr. J.M.
Berg Dhr. H. v.d.
Boom Dhr J.R.M. v.d.
Boom Dhr. R. v.d.
Botman Dhr. H.
Castien-v. DeursenC.T.
Delies Dhr. R.
Diemer Mevr. J.
Disseidorp Mevr. M.
Dogtrop Dhr. F.
Duijn Dhr. 3. van
Duijn Dhr. W.D. van
Feenstra Mevr. G.
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Zandvoortselaan 4
Dr. C.A. Gerkestraat 165
Ranaid Ketellapperstraat 23
Celsiusstraat 46
Nic. Beetslaan 29
Poststraat 3 a
Witte Veld 31
Kennemennreg 4
Tjerk Hiddesstraat91
Verzetsplein 5
Tolweg 25
Kosterstraat lO
Celsiusstraat 191
Wim Gertenbachstraat 15
Burg. Engelberkstraat 19

2042 XA
2042 ER
2041 EL
2041 TX
2û41 NR
2042 HA
2041 GC
2042XT
2041 JJ
2041 EA
2042 EJ
2042 JJ
2041 TH
2041 GG
2042 KM

Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvwrt
Zandvoort
Zandvoort
ïandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort

Gasteren Dhr. J.G. van
Koningstraat27
Gellekom Dhr. M.M.v.
Schulpweg 5
Giesberts Mevr. A.
Stationsplein 4 7120
Göbel-Albias Fam.
Gipskwidweg 184
Heierman Mevr. H.
Burg. v. Alphenstraat 01/31
Hendriks Dhr. C,
van Leeuwenhoekstraat l
Hölzken Dhr.
Secr. Bosmanstraat 45
IJgocse Dhr. H.
Celsiusstraat50
IJspeert Dhr. C.C.
Hofdijkstraat 16
Jansen Dhr. H.
Louis Davidsstraat 9
Jong Dhr. C.L. de
Y. de Jongstraat 10
Kerkman Dhr. E,A.
De Roede 17
Keur Dhr. P.
Burg. van Fenemaplein 131.4
KoningsbruggenDhr, P C van Celsiusstraat 51
Koper Dhr. Je1m;er.P.N.
Keesomstraat23314
Koper Fam, D.
Sleeduornsingel6
Kossen-Sebregts Mevr. M.
Nic. Beetslaan 2t
Kuik Dhr. A.
Birkastraat 53
Meier Dhr. S.
Ronaid Ketellapgerstraat 65
Mije Dhr. A. v.d.
Wilhelminaweg 11
Miller-Dumpet Mevr. M.
Fazantenstraat 16
Molenaar Dhr. C.G.M.
Kromboomsveld 44
Montouhan Farn. F.
Vinkenstraat4
pla Jhr. Quarlesv. Uffordlaan 74
Numan Dhr. R.
ûtter P.W. & Swens S.R.
van SpeykstraatY167
Paap Dhr. G.
Koningstraat93
Paap Dhr. J.M.
van Galenstraat 38
Pot Mevr. L.
van Speykstraat2/05
Reyenga Dhr. T.
Zuiderstraat 8
Ruhling Dhr. E.J.
Hogeweg 5411
Schaagen Mevr. R.van
Marisstraat25
Schilder Dhr. J.
Haernstedelaan2a
Schnoing Dhr. H.H.
HG Boekelerweg 266
Schuke Dhr. G.J.
Kromboomsveld46
Smit Dhr. J.
Vostastraat 10
Soolingen Mevr, W. van
Koningstraat 73
Strating-AIblas Fam.
Thomas IJKempislaan 16
Strijder Fam. M.
De Sav. Lohmanstraat4
Strijder Fam. R.
Dr. C.A. Gerkestraat 't 69
Strobos Dhr. B.
de Favaugeplein 3712
van Kuik Mevr. F.
Ronald Ketellapperstraat43
Velthuijsen Dhr. P.
de Favaugeplein2 1/73
Versluis Dhr. M.J.H.
Vuurboetstraat 6
Versteege Dhr. P.
Math. Molenaarstraat24
Vos-Koning Mevr. M.J.
van Speykstraat2/75
Vries Dhr. K. de
Meyerslaan 9 12
Vries-Verkerk Mevr. P.de
Tulipastraat 28
Werkheim-Hoenderdos Mevr. M. Ronald Ketellapperstraat39
Westrik Mevr. L, & F,
van Speykstraat21163
Willemse Dhr. H.
Burg. Engelbertsstraat30

2042 VG
2111 AL
2041 AA
1313 CX
2041 KG
2041 VB
2041 KS
2041 TL
2041 MB
2042 LS
2042 G N
9285 VK
2042 TD
2041 TC
2047 X3
2803 BZ
2041 NR
3962 BN
2041 EM
2042 NN
2042 CK
2041 GE
2042 CV
2042 PS
2041 KL
2û42 VH
2041 JS
2041 K t
2042 G8
20.42 GJ
2042 AH
2701 WG
7531 HD
2041 GE
2041 CK
2042 VH
1817 LH
2042 BV
2042 ER
2042 TR
204 1 EL
2042 TN
2042 AC
2042 EA
2041 KL
2105 PD
9051 NE
2041 EL
2041 KL
2042 KN

Zandvoort
Aerdenhout
Zandvmrt
Almere-Stad
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandmrt
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Buitenpost (Frl.)
Zandvoort
hndvmrt
Zandvoort
Gouda
Zandvaort
Wijk bij Duurstede

Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvaort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Heemstede
Enschede
Zandvowt
Zandvowt
Zandvoort

Alkmaar
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort

Heemstede
Stiens
Zandmrt
Zandvoort
Zandvoort
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GENOOTSCHAP
"OUD ZANDVOORT"
Opgericht 11 december 1970

e-mailadres: genootschap~~ud~zandvoort@hotmail.com
Werkgroepen Genootschap:
Indien u zelf actief wilt deelnemenaan anderzcekvan Zandvaoh historie, dan
zijn er de volgede werkgroepen:
Genealogie, contactpersoonArie Koper.
Monumenten& grafstenen, contactpersoonJaap KerkmanAm.
Zelf kunt u ook het Initiatief nemen om een werkgroep op te richten.

Bestuur
Vmdter:
ing. G.A. W e
~4.@smrioms@at1i5
2042PLZandmrt

-

"Minkertjesn:
Indien u een oproep wilt plaatsenom historischmatwiaalte ruilen of te verkríjgm,
kan dit gratis h de rubriek "Klinkertjes." Deze service geldt alleen voor leden van
het Genootschap "Oud2andivoort":De advertentie mag niet van c o m m d l e aard
rijn. Vermelding van naam en adres of telefoonnummer in de advertentie is verplicht. Uw tekst dient binnen b zijn op de sluitingsdatumvan de kopij (zie colofon).

~23-571='"is
ger@m~-lhg~.dûm~n.rit
~ V Q a a e E

iP. C.J. UV=
-

Ww?ï 3999

Semtan's:
Giffen:
A- @per
Indien u het werk van het Genootschap "Oud Zandvoort" met een - in ptTn~lpe m34371 w1
fiscaal aftrekbare - gift wilt ondersteunen, kunt u .UW biflmg etorIe.n.op onze
Penningrekening van ABN-AMRO te Zandwort. Hiervoor Is het Genootschap u zeer
f4.A.J-M. Crabbm&m
erkentelijk.
023-571 2514
Op zoek naar een Oud Zandvoorts cadeau?
Iets B vieren, ietste schenken? Denk dan eens aan een ingelijsteafbeelding van
een echt Oud Zandvoorts tafereel van Bing en Braei." U hebt keuze uit twee
klsurenafbeeldingen.Voor nadereinformatie: de heer Crabbendam.

L m :

R Jouska-Brokmeier

W 7 1 51%

Opruiming? Vooniehtig, nlet weggooien!
Grote sctioönmaak, verhuizing of een andere aanleiding om eens op te rulmen?
Indien u spullen, foto's (ook oude familiefoto's met herkenningspuntenvan ons
dorp), knipsels of andere publiover het Zandvoort van vroeger tegenkomt:
a.u.b. niet weggooien1schenk hit aan het Genootschap "OudZandvoort".

,lC Paap Lm
M3-5715967

Advertenties:
Beschikbare formaten: hele. halve, kwart en 116 pagina.
Tarieven op aanvraagvia dhr. M.ALM.Crabbendam.

J. Kerkman Azn
02-71 5013,
J. Paap Crn (Mok)
023-571 5168

Losse Verkoop "DeKlink":
Bruna Balkenende, Grote Krocht i8
Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1
ISSN 1384-7082
w

Adressen c u W u F h l ~ ~ h ~ v e m n I g l n g e n :

Fdidweversniging
"De W u f
smtaris: Mleke Hollander

4

r1 -

-

1

WAH. Keur
073-621 7222

HistorischeModelbuw Vereniging
%m&uit
~auwdub*
sec&tari$: H.C.Bakker
felefoofi 023471 5836
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Ededen:
P. Brune
ir. C.J. Wagenaar
M. Weber
ConHbutk
Minimaal € 9,25
(exd. verzendkosten) per jaar.
Bankrelatie:
ABN-AMRO bZandvoort,
rekeningnr. 585738305
Ginrekening: 4206723 t.n.v.
Genootschap"OudZandvoorLw

W E R E L D OM J E H
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ABN+AFi,D De bank
-

De bank voor betalen De bank voor sparen - De bank voor lenen - De bank voor beleggen

Open: maandag tlm donderdag 09.00-1 6.00 uur. Vanaf 1 mei4 oktober tot 17.00 uur.
Gehele jaar vrijdag 09.30-1 7.30uur.

Raadhuisplein Zandvoort, Tel: 023-5760500
l

Bruna Balkenende
uw adres voor:
Kantoorartikelen
Strippenkaarten
Reisgidsen
Boeken
Tijdschriften
Stripboeken
Landkaarten
Wenskaarten
Krasloten
Rookwaren
Staatsloten
Toto en Lotto

Grote Krocht 18, 2042 LW Zandvoort
Tel: 023-5716033

Winkelcentrum
Jupiter
Halt(-- lraat Zandvoort
Een gezellig centrum voor:
Speelgoed
Kadootjes
Meubels
Herenkleding
Kindermode
Huishoudelijk
Bloemen en Planten
Kinderschoenen
Sport
.I

fJR"T\,* .

Snoep
Een hapje

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!

