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Zandvoort Optiek 

uw drukker voor: 
geboortekaartjes 
huwelijkskaarten 

en uw handelsdrukwerk 

drukkerij 
van petegem b., 

in het v v a n  
het oude Zandvoort 

Kerkpad 6, Tel: 023-57 l 2793 
Postbus 54,2040 AB Zandvoort 

K&pe* 

Kerkplein 6, Zandvoort 
Tel: 023-57 13546 

Het gezelligste terras 
van Zandvoort 

Poffers kenne beter 
waeter zoipe.. . . .! 

DE TROMP WINKEL @@m 
OOK OP ZONDAG GEOPEND!!! 

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

H8 ju, hael jai ewe 
een blommetje 
bai Jopie Bluijs! 

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

Hattestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-57 1 2060 

lq 
Alblas Grafische Produkten 
Kochstraat 4A, 204 1 CE Zandvoort 

Telefoon & Fax 023 57 125 05 

Verkoop van: 

Aquare& en Acryl materialen 
Lijsten 

Passe Partouts op maat gesneden 
Boekbindatelier 

Brilmode 
Oogmeting 

Contactlenzen 
Zonnebrillen 

I 
Kerkstraat 34-36,2042 JG Zandvoort 

T&: 023-57 12466 
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Arie Koper 
W. Kloosstraat 9 
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023-571 8441 
arie-koper@ hotmail.com 
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023-571 851 9 
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hopheikens@hotmai t .mm 

@Copyright 2003 
Alle rechten op de inhoud van 'De 
Klink" berusten bij het Gendschap 
"Oud Zandvoort*, voor zover deze 
rechten niet berusten bij deden van 
wie materiaal beschikbaar is gesteld 
aan het Genootschap "Oud Zand- 
m. - 

Ledenadministratie: 
Adreswijziging en aanmelden 
nieuwe leden: 
mevrouw E. HmgeniorstSchuiten 
Oosterctraat 1 
2042 VE Zandvoort 
023-571 8177 
r-hqeoogervo~hotmail.com 

Volgende uitgave "De Kllnk" 
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"DE KLINK'' 
Kwartaaluitgave van 

G E N O O T S C H A P  
"OUD z4NDvOORT't 

23" jaargang, nummer 89, winter 2003 Prijs los nummer € 3,= 

Zandvoort's h istorie nog toegan kel ij ket 

Terug kijkende op het jaar 2002 kunnen we alleen maar constateren 
dat het een zeer productief jaar geweest is. De volgende uitgaven 
zijn verschenen: 

* het tweede Luchtfotoboek, dat fraaie beelden bevat die de dyna- 
miek van Zandvoort laten zien. Het is dan ook niet zo vennronderlij k 
dat er binnen 4 weken al circa 800 van de l000 verkocht waren. Het 
eerste Luchtfotoboek is in een kleine oplage zijn derde druk inge- 
gaan. 
* een DVD met de Historische ndschriften Zuid-Kennemerland. Met 
daarin opgenomen onze "Klink" van 1980 tot 2000, alsmede nog zo'n 
l O boekjes over de Zandvoortse geschiedenis zoals "Gort met 
Stroopn en de Gemeentebladen. 
* het millenniumcadeau, 4 DVD's met daarop 120 jaar Zandvoortse 
couranten. De Zandvoortse geschiedenis van l 881 tot en met 2000 
kunt u nu vanaf uw scherm bestuderen. Doordat u op bijna elk woord 
kunt zoeken kan het een ware ontdekkingstocht worden. Meer dan 
60.000 pagina's krant zijn gedigitaliseerd en snel door te lopen. Er 
is geen gemeente in Nederland die een dergelijk cadeau aan zijn 
bewoners geeft. U bent een bevoorrecht Nederlands burger. 

Buiten deze mooie en waardevolle publicaties kon het Genootschap 
zich ook verheugen over goed bezette Genootscha~avonden. De 
goed draaiende werkgroepen zullen over enige tijd ook van zich la- 
ten horen. Zo is de werkgroep die werkt aan het straatnamenboek 
Zandvoort bezig met de correctie van het eerste proefexemplaar. l O 
correctoren rijn momenteel bezig dit door te werken. Het moet een 
informatief handboek worden. Over circa een jaar kunnen wij u daar 
meer over vertellen. 
Tot zolang moei u geduld hebben en wens ik u namens het hele be- 
stuur een gezond en goed 2003 toe. 

Ger Cense 
vooizitter 



Geanimeerde ledenavond 

Precies om 20.00 uur op de 256 oktober j.1. stond 
de voorzitter op het toneel om de avond ook weer 
op tijd te laten eindigen. In zijn openingswoord ver- 
meldde hij dat de plaatselijke kranten vanaf 188 1 
tlm 2000 gefotografeerd en digitaal opgeslagen 
zijn. Dat de bewerking van zo'n 40.000 kranten al- 
lemaal computergestuurd gebeurd is, hoeft hier 
geen nadere uitleg. Volgende bijeenkomst geeft uw 
voorzitter een voor ieder begrijpelijke demonstra- 
tie. 
Wim Kruiswijk, de juffer van het mu-Zee-urn ver- 
haalde over wat hij zoal op de vloedlijn vindt. Maast 
de flessen met post, zaden en botten maakt hij zich 
vooral zorgen over de grote hoeveelheid plastic 
producten, die niet afbreekbaar zijn door het zee- 
water en veelal aanspoelen. 
Marion Cense liet ons een kijkje nemen in de ver- 

schillende hotels met hun eenvoudige doch voor 
die tijd rijke inventaris. Ook deze interieuts zijn in 
de oorlogsjaren geroofd en de gebouwen vernie 
tigd. 
De Davida's, voor deze gelegenheid geheel in stijl 
gekleed, verrasten de aanwezigen met een vijftal 
klassieke nummers uit hun blaasbalgkasten en 
hadden zelfs enige showelementen in petto voor 
het hoog geëerd publiek. Ook voor hen waren er 
bloemen als dank. Vervolgens werden enige film- 
fragmenten getoond. Het waren de laatste beel- 
den van het badteven oude stijl uit 1941, het tweede 
oorlogsjaar was reeds ingegaan. We zagen tegen 
een vertrouwde achtergrond kinderen op een pony 
rijden, ouderen nog met een hoed op - allen na- 
tuurlijk heei degelijk gekleed - en zelfs een bakvis, 
met voor toen een zeer pikant tweedelig bad- 
kostuum. Pure nostalgie uit een tijd die nooit meer 
terugkomt. JK Azn 

"GENOOTSCHAPSAVOND" 
vrijdag 7 februari 2003 

De avond zal zoals te doen gebruikelijk gehouden worden in 
gebouw "De Krochtn, de zaal is open om 19.1 5 uur 

20.00 uur Welkomstwoord van de voorzitter. 
20.05 uur Film over het duin 

20.15 uur Uitleg en demonstratie Millenniumcadeau 

20.35 uur Lezing over de Zandvoortse Reddingsbrigade, door Ankie en Pieter Joustra 
21 -10 uur Pauze. 



"Boedapester" na 45 jaar weer terug 
in Zandvoort 
Zwflmelen in optima f m  

Op 5 en 6 oktober j.1. stond de oude vertrouwde 
"Boedapester" op het Tramplein in volle glorie te 
pronken. In de prachtig gerestaureerde wagen 
droomde je - ai kijkend naar de tekstbordjes en luis- 
terend naar de hoosbuien tegen de ruiten - weg 
naar toen. Toen je met de "Blauwe Tram" naar 
Haarlem of Amsterdam reisde. Wiebelend op het 
ritme van het l meter brede smalspoor. 
Op de mededelingenbordjes in de B 41 2, gebouwd 
in 1 923 bij de firma Starlìfi, zijn de volgende tek- 
sten te lezen: "Niet met de bestuurder (de wagen- 
voerder) spreken. Openen en sluiten van de ra- 
men mag uitsluitend door het personeel geschie- 
den. Mets buiten steken. Geen voeten op de zif- 
ting. Niet spuwen. Op en afspringen gdurende 
de rit verboden. Stopsignaal voor eerstkomende 
halte: 7 x drukken (waarna voor in de wagen een 

tringeltje hoorbaar is) en bij de deur. In geval van 
nood handgreep krachtig naar beneden trekken ". 
Het interieur ziet er voorbeeldig uit. De met trijp 
(soort pluche) bekfede zittingen, het NZH asbakje, 
het koperwerk en de schitterende plafondveflichting 
doen je weer verlangen naar toen. Tmn je met de 
drie gekoppelde rijtuigen met een gangetje van 
soms boven de 70 km per uur vanaf de Ternpeliers- 
straat weer richting het dorp reed. Een rit met een 
lengte van 8,2 km. Per wagen was ruimte voor 18 
zittende passagiers alsmede 9 staanplaatsen. Bij 
het uitstappen ontwaar je de bekende reclame 
borden van Roxy cigaretten, Willem 11 (Y meest in 
trek) en boven op het rijtuig Vemouth Cinzano 
Torino. As je dan weer op het platíorm staat ben je 
ineens weer terug in het heden. Het is niet het eind- 
punt op het Tramplein maar op het tegenwoordige 
Raadhuisplein. De B 41 2 heeft als B 464 tussen 
1 933 en 1 957 dienst gedaan op Zandvoort. Eeu- 
wig zonde dat men vergeten was de concessie tij- 
dig te verlengen. PB 

Eindpunt Zandvoort. Deze foto is genomen op 25 juli 1956 door W.B. van Norden 
(cdlectie A. van Kamp). 
r I I 
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"Hoort, burgers, hoort!" 
Reacties van lezers 

Vervolg "flaporen" 
De Klink, nummer 87, pagjna 9 
De reacties op de vraag "wie is de jongen met de 
Raporen", begint op een feuilleton te lijken. Van Cor 

I 

Schilpzand ontving ik het volgende: In 1946 kende 
ik twee Jan Molenaars, Bonny's van mijn leeftijd. 
De een was de zoon van vishandelaar Floor, de 
ander de zoon van Kees Bonny, eveneens vis- 
handelaar, wonende in de Spoorstraat, ik meen op 
nummer 16. Ik woonde op nummer 3 in dezelfde 
straat. Op school D kregen de twee Jannen een 
letter achter hun naam om verwarring te voorko- 
men. De zoon van Floor werd Jan G en de zoon 
van Kees werd Jan C. Jan C zat eerst ook in de 
vis, maar is later strandtenthouder geworden, eerst 
aan het Bloemendaalse strand, later iets ten zui- 
den van de Rotonde. De *Ragoren Jan" is volgens 
mij wel degelijk Jan Molenaar, mijn oude buurt- en 
speelgenoot. 

Stereofoto 
De Klink, nummer 88, pagina 3 
Stereofoto's van Zandvoort. rijn een betrekkelijk 
zeldzaam verschijnsel. Naar aanleiding van de 
publiwtie in het vorige nummer ontving ik wederom 
een stereofoto. Het is een bekende foto van een 
strandtafereel (bomschuiten, bad koebjes, visafslag 

en bezoekers) van omstreeks 1890, doch in deze 
uitvoering is hij nog niet eerder geplaatst. U ziet 
dat het rechter deel iets donkerder is afgedrukt dan 
het linker deel; dit om de foto diepte te geven. 

Borduurpatroon 
Van Sietske van Gelder-Roorúa modït het Genoot- 
schap alweer enige tijd geleden een borduunnrerk 
ontvangen met onderstaande afbeelding. Ruim 25 
jaar geleden is het patroon gekocht op een of an- 
dere braderie. Wilhelmina Cornelia Keur, dochter 

van Arie Keur, heeft het borduursel gemaakt, dat 
vele jaren bij Raar in de gang heeft gehangen. 
Arie Keur had als bijnaam Arie 'Roest" omdat hij 
vele jaren bij de firma Roest heeft gewerkt. 
De afbeelding op het handwerkje spreekt voor zich. 



Midden plaat 
De Klink, nummer 88, pagina 12 en 13 
In het vorige nummer stond op de middenpagina 
een sfeervolle foto van Anth. Bakels rnet 1 906 als 
tijdsaanduiding . De heer Kiêfer reageerde met de 
mededeling dat deze foto in de twintiger jaren ge- 
maakt moet zijn. Als bewijs stuurde hij deze mooie 
opname van de Strandweg (zie onder), waarbij 
vooral gelet moet worden op de mode uit die tijd. 

Bij de nieuwe voorplaat "De Klink" 
Jacob Molenaar, bij de Zandvoorters bekend als 
"De Puur" werd op 27 februari 181 7 op Zandvoort 
geboren. Uit zijn huwelijk met Jannelje Koper werd 
Floris Molenaar (*De Bokkum") geboren. 
In zijn jonge jaren maakte Jacob vele reizen met 
de Zandvoortse vissersvlo~t. Toen hij ouder werd 
bleef hij aan wal en werd waker en omroeper. 
"De Puur" was het prototype van een ruige vissers- 
man, zoals de foto ook laat zien. Zij is genomen op 
het Kerkpad, dat thans helaas veel van zijn oude 
luister heeft verloren. Men lette op het vetweerde 
gezicht, de zeemanshoed en de baaien 'Boeree" 
met korte mouwen. Zodra hij op "de W o f  ontdekte 
dat de vissersvloot in aantocht was ging hij gewa- 
pend met "de klink het dorp in om de bevolking 
aan te kondigen: "Al degeen, die garnael kope 
wulle, kornme an Zee!". 

Zit u rnet een probleem 
dat u zelf niet verhelpen kan? 

. . . .beI dan de Klussenman! 

glus - en onderhoudsbedrifl 

Ton Bakker 

Van Lennepweg I31 
2041 LM Zandvoort 

023 - 57 201 52 
06 - 293 40 523 

E-mail: Bakker202 I @zonnet.nl 



"Zegt 't voort, zegt Y voort! 

Moutarde Am Sonansee 
Verwacht in ñimtheafer Circus Zandvoort 
De ware filmliefhebber herkent in bovenstaande 
meteen een relatie met Zandvoort. Het is een 
speelfiirn, grotendeels opgenomen in Zandvoort 
en geregisseerd door onze toenmalige plaats- 
genoot Toon Hermans. Dit klassieke meesterwerk 
dateert uit 1959 en wordt op zondag 19 januari 
2003 in de sfeervolle entourage van Tuschinski 
te Amsterdam gedraaid (aanvang 1 0.30 uur). De 
Sirnon van Collumfilmclub probeert begin dit jaar 
deze film ook in Zandvoort op het dundoek te ver- 
tonen. Dat zal een eenmalig en uniek gebeuren 
zijn, daar Toon Hermans zeer terughoudend was 
deze film ten tweede male in roulatie te brengen. 

Expositie over strandingen en scheepsrampen 
De expositie "Mensen VISSEN" laat de geschie 
denis zien van strandingen, scheepsrampen en 
visserij op en aan het Zandvoortse strand. De ex- 
positie zal tot eind februari in het Juttersmu-ZEE- 
urn te zien zijn. 

Zandvoort's historie op DVD "Historische tijd- 
schriften Zuid-Kennemerland" 
Weldra is het voor de bezitters van een DVD-spe- 
Ier mogelijk diverse historische uitgaven over 
Zandvoort op digitale wijze te ontsluiten. Op dit 
schijfje kunt u een ware ontdekkingsreis maken 
door de geschiedenis. Maar niet alleen van Zand- 
voort. Door de samenwerking met historische ver- 
enigingen in Zuid Kennemerland participeren ook 
Ons Bloemendaal, Historisch Kring Velsen, Meer 
Historie, Oud Heemstede-Bennebroek, Santpoort 
en Haarlem. Het zoeken is relatief eenvoudig: 
door het intikken van een steekwoord komt het 
hoofdstuk in beeld waarin genoemd onderwerp 
staat. 
Het Genootschap Oud Zandvoort kan deze DVD 
tegen een gereduceerde prijs van € 35 aanbie 

S den, aiI66n voor leden. U kunt deze "Historische 
tijdschriften Zuid Kennemerland" bestellen door dit 
bedrag over te maken t.n.v. GOZ, bankrekening 

I 
565738305. De normale winkelprijs bedraagt £ 45. 

Genealogie: "het project Zandvoort" 
Het bestuur van de afdeling Kennemerland van de 
Nederlandse Geneatogische Verening heeft beslo- 
ten het initiatief te nemen tot het uitvoeren van een 
afdelingsproject door haar leden. A! snef werd ge- 
sproken over het digitaal invoeren van de DTB 
(doop-trouw-begdenis)- en BS (burgerlijke stand)- 
gegevens van een kleine plaats in onze omgeving. 

Hierbij wera ae naam Zandvoort genoemd, daar 
deze plaats bij uitstek geschikt wordt geacht om- 
dat deze plaats tot in een zeer nabij verleden, door 
de omringende duinen, een vrij geïsoleerde ligging- 
had. Mede daardoor was de bevolking van Zand- 
voort een vrij besloten gemeenschap, waardoor alle 
oorspronkelijke families op een later tijdstip met 
elkaar gerelateerd zijn geraakt. Enkele leden bin- 
nen dat bestuur hebben reeds veel ondetzoek ge- 
daan in het Zandvoortse, zij kunnen beamen dat 
het beoogde project tot een zeer interessant resul- 
taat zal kunnen leiden. 
Namens ons bestuur wil ik geïnteresseerde GOZ- 
leden van harte uitnodigen medewerking aan dit 
project te verlenen. Het uiteindelijke doel is een 
gezinsreconstructie te maken van Zandvoort. Dit 
zal moeten leiden tot een verantwoord naslagwerk. I 
Als vervolg op de publicatie willen wij verder gaan 
met het samenstellen van een digitaal bestand van 
een totaalgenealogie van de plaats Zandvoort. 
De middelen. 
Om zo'n project uit te voeren en te laten slagen 
moeten wij beschikken over een aantal enthou- 
siaste mensen die zich bereid verklaren voor lan- 
gere tijd beschikbaar te zijn om eventueel thuis of 
op het archief de gegevens van de DTB en de BS 
in de computer te "kloppenn. Het is dus in eerste 
instantie nodig dat die mensen enige kennis heb- 
ben van het omgaan met een computer en daarbij 
enige ervaring hebben met het lezen van de DTB- 
boeken (anders helpen wij u op weg). Er wordt nog 
gedacht aan het schriftelijk overnemen van die ge- 
gevens op een invulformulier indien er leden zijn 
die wel aan het project willen meewerken doch niet 
over een eigen computer beschikken enlof niet 
kunnen omgaan met een computer. 
Oproep. 
Graag wil ik u oproepen zich voor dit project be- 
schikbaar te stellen. 
I k venoek u vriendelijk uw opgave aan mijn adres 
te doen, het zij schriftelijk, hetzij per e-mail alsmede 
of u zich beschikbaar stelt voor "thuiswerk" enlof I 

"archiefwerk* en, ook indien u voor archiefwerk I I 

kiest, u over een com puternagtop beschikt. I k ver- 
I I 

zoek ook die mensen die wel aan het project willen 
meewerken doch niet over computerervaring be- 
schikken zich aan mij kenbaar te maken. Mijn adres 
is: Wim van Eg mond, C. Huygensstraat 36,2026 
XX Haarlem. E-mail: wjvanegmond@freeler.nl. 
Telefoon: 023-5373965. 



De stormramp van februari 1953 

Het is alweer vijfig jaar geleden, een halve eeuw. Ik 
bedoel de stormramp van l februari '53.Mijn vnïuw 
en ik exploiteerden op dat moment een vrij groot 
&&restaurant dat op het randje van de boulevard 
stond tussen rijweg en strand. 
Op de zeereep dus zoals de onderstaande fota Iaat 
zien. We kregen het die bewuste nacht zwaar te 
verduren en zijn bijna de zee ingegleden. Dit is in- 
middels een stukje Zandvoortce geschiedenis g e  
worden en Peter Bluijs heeft mij gevraagd het re- 
laas ewan voor u op schrift te stellen. Ikvoldoe hier 
gaarne aan en heb, om niet te veel ruimte te g e  
brui ken, hiervoor een lichte telegramstijl gehanteerd 
die, hoop ik, de duidelijkheid van wat zich over de 
gehele nacht afspeelde niet te veel zal aantasten. 

Wij woonden wat geïmproviseerd in de zaak in af- 
wachting van de oplevering van een huisje dat wij 
hadden laten bouwen.De ruimte die in de zomer 
ats bar in gebruik was, was getransformeerd tot 

I huiskamer en er was een slaapkamer ingericht in 

te buurman was enige kilometers noordelijker, n.l. 
Riche en het Richebad. 
Dick en Joke Pomper exploiteerden het geheel al 
sinds 1947, en wij waren naast goede buren ook 
goede vrienden geworden. Regelmatig dineerden 
wij bij elkaar. Zo ook op zaterdag 31 Januari 1953. 
De Pompers waren die avond bij ons te gast. 
Het weer was bar slecht. Het stormde fors en de 
vewachting voor de nacht was onheilspellend. Mo- 
gelijk mare storm uit west tot noord-west. Dick en 
ik stonden regelmatig voor de ramen naar bene- 
den te kijken. Ik had de terrasverlichting aangedaan 
en we konden daardoor de oplopende zee goed 
zien en aangezien het die nacht springtij zou zijn 
kon hij wel eens erg hoog worden. Dick was er niet 
erg genist op. Om 11 uur kwam het weerbericht 
door met zware tot zeer mare storm. We stonden 
toen net weer naar beneden te kijken en Dick zei: 
'vannacht gaat mijn bad er aan". "Nou, nou" zei ik 
"niet zo sombef. Vannacht gaat mijn bad eraan" 
zei hij nog eens gedecideerd. We gaan naar huisn 
Het werd een gehaast afscheid en wij wensten el- 
kaar Good Luck. 

het sousterrain waar ook ons dochtertje sliep. Het Van slapen zou die nacht niet veel terecht komen 
uitzicht vanuit de "huiskamei" was fraai. De ramen begrepen we. Mijn vrouw ging gekleed op bed lig- 
waren een paar meter van de rand van de zeereep gen om toch wat te rusten, tenwijl ik in de grote zaal 
verwijderd en men kon bijna recht naar beneden bleef om met de buitenverlichting aan de vele gla- 
op het strand kijken. Het gebouw stond eenzaam zen windschermen op de terrassen in de gaten te 
aan de nog onbebouwde boulevard en onze direc- houden. 

. - 
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Het weer werd beestachtig, zwiepende regen en 
zware storm. De westgevel van de zaal bestond 
grotendeels uit glas, evenals de oostgevel aan de 
boulevardzijde. 
Omstreeks half twee ging plotseling al het licht uit. 
Een stroomstoring in Haarlem was de ootzaak zo- 
als later bleek. I k had gelukkig een zaklantaarn bij 
de hand en het werd echt sinister. Mijn vrouw was 
weer naar boven gekomen omdat zij merkte dat 
het licht was uit gegaan. Er kwamen een paar au- 
to's uit het dorp aanrijden die op het noordelijk par- 
keerterrein gingen staan en hun koplampen op zee 
lieten schijnen.Wij waren door de zaal naar de noor- 
delijke ramen gelopen en keken mee. Zo langs de 
kust kijkend zagen wij pas hoe ongelooflijk hoog 
de zee al stond. Plotseling riep mijn vrouw " Waar 
is Bad Termes?". Onder de koplichtbundels zou- 
den op het strand, tegen de reep, de daken van de 
vaste bebouwing van Termes te zien moeten zijn. 
Er was niets meer! 
Ik rende naar de telefoon en belde de politie met 
het verzoek Piet Termes, die geen telefoon had, te 
gaan waarschuwen dat het op het strand helemaal 
mis ging. 
De buitenverlichting ging plotseling weer branden 
doordat de storing verholpen was. 
We stonden net voor de ramen van de "huiskamer" 
en zagen in dat licht zowat op ooghoogte golf- 
toppen op ons afkomen. Het was een angstaanja- 
gend gezicht. 

Er moest inmiddels enige meters water op het 
strand staan. 
Zeewater begon met de wind mee tegen de ramen 
te vliegen. Ineens werd er op de voordeur gebonsd 
die op slot was. Achter de glazen deuren stonden 
een aantal mannen in oliejassen en met zuidwesters 
op zich schrap te houden. Ik opende snel de deur 
en de hele bemanning van de reddingboot kwam 
binnen. 
Ze vertelden dat er schepen in nood waren maar 
dat ze niet konden uitvaren omdat alle afgangen 
naar het strand al waren weggeslagen, Meteen ging 
opnieuw de deur open en kwam de gealarmeerde 
politie binnen. Het was korpschef Huysman met de 
inspecteurs Douma en Bure en hoofdagent Jaap 
de Wit. "Hoe is't hier bij U ?" vroeg Huysman. 
"Slechtn antwoordde ik "maar we staan nog over- 
eind", We liepen door naar de grote zaal om naar 
de hoogte van de zee te gaan kijken. "Kijk noun zei 
Jaap de Wit ineens naar de voorrand van het ter- 
ras wijzend. Over de hele lengte begon de voorste 
rij tegels achterover te hellen en verdween in de 
diepte. Zeewater kletste tegen de ramen. De 
tweede rij tegels begon te bewegen. Achter ons 
ging de voordeur weer open en Piet Termes kwam 
binnen strompelen. Hij was volkomen ontredderd 
en nep terwijl hij zijn handen voor zijn gezicht sloeg 
"alles is weg George, alles is weg". We liepen naar 
hem toe. Hij liet zich tegen de muur door zijn knieën 
zakken en zat op zijn hurken er tegenaan geleund 
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te huilen. Wij waren diep ontzet, In de hal waar we 
bij de voordeur rond Piet bij elkaar stonden gaf een 
raam goed zicht op de grote glaswand die het zui- 
delijke terras afsloot van de zee. Deze wand was 
12 meter lang en 2 meter hoog en was met 8 trek- 
stangen geschoord aan zware stukken T-balk van 
een meter lengte die diep in de reep waren inge 
graven. Langs de bovenrand zaten een stuk of 5 
lampen die brandden. Het geheel stond op de rand 
van de zeereep. Plotseling begon de hele wand te 
bewegen en helde langzaam achterover, ruiten 
begonnen te breken en met brandende lampen en 
al verdween hij in zijn geheel in zee. De grond om 
de T-balken was weggespoeld en zij hadden door 
hun gewicht de hele wand meegetrokken. leder- 
een stond aan de grond genageld. Het werd nu echt 
menens. Het was intussen drie uur geworden en 

C 
de storm was heel zwaar. Alles rammelde en tnlde. 
In de "huiskamer" stond Huysrnan met zijn inspec 
teurs te overleggen. Tmn ik langs kwam lopen 
greep hij mij vast en zei "ik vind dat uw vrouw met 
de kleine hier weg moet*. Hij stond op dat moment 
met zijn rug naar het middelste raam gekeerd on- 
geveer twee meter er vandaan. Hij was in uniform 
en had gelukkig de kraag van zijn overjas nog op- 
geslagen en een pet op. Ik stond voor hem en wilde 
net antwoorden toen ik over zijn schouder, in het 
licht van de overgebleven buitenlampen, een golf- 
top op ons af zag komen. Impulsief pakte ik hem 
bij zijn amen en riep: "Staan blijvenm en boog mijn 
hoofd. Het raam achter hem explodeerde, glas- 
scherven vlogen in het rond en een golf water kwam 
naar binnen. Mijn vrouw stond gelukkig een eind 
opzij. Niemand werd geraakt. Een paar man van 

i 
de reddingboot kwam binnen rennen. "Dat moet 
dichtn riep er een "Hebben jullie wat" We hadden 
niks. *Het tafelbladn riep mijn vrouw en rukte het 
kleed van onze eikarnertafel af en twee man pak- 
ten het zware blank eiken blad op en duwden het 
tegen de storm in tegen het raamkozijn. Het paste 
precies, hamer en spijkers deden de rest. Mijn 
vrouw ging venrolgens ons dochtertje uit bed ha- 
len en wikkelde haar in een deken. De politie nam 
haar met de kleine mee in hun auto en brachten 
haar naar haar moeder in de Kostverlorenstraat. 
Jaap de Wit bleef achter ter eventuele assistentie 
van mij. Plotseling gingen er in de zaat een stuk of 
vijf ruiten aan diggelen en zeewater vloog naar bin- 
nen. De storm gooide stoelen en tafels 
omver.Stukken glas vlogen als bomschenren in het 
rond. 
tedereen vloog opzij. Er ontstond een enome over- 
druk in de zaal en het plafond begon te kraken, ik 
vreesde dat nu het dak er wel af zou vliegen, doch 
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de ramen aan de landzijde begaven het eerder. Een 
aantal van hen werd naar buiten geschoten en de 
druk viel weg. De voordeur vloog weer open en tot 
mijn stomme verbazing rende Dick Pomper naar 
binnen, gevolgd door een paar van zijn 
mensen."kn ik jou nog helpen?" nep hij terwijl hij 
doorliep naar de zaal. *Moet jij niet bij je bad blij- 
ven?" riep ik hem na."Dat hoeft niet meer" riep hij 
zonder om te kijken 'Dat is al weg". We vonden 
nog wat stukken hardboard en planken en kregen 
de kapotte ramen weer enigszins dicht. De hele 
situatie werd hectisch. Het geweld van water en 
storm was op dat moment ongelooflijk. Rijen tegels 
verdwenen en de zee kwam steeds dichterbij. Dick 
Pomper moest weer terug naar zijn eigen grobte- 
men en de reddingboot-mensen werden weg- 
geroepen om een lijnwerptoestel in orde te gaan 
brengen want er stond een schip op het punt op de 
kust te lopen. 
Piet Ternes was inmiddels ook stilletjes weer weg- 
gegaan. Intussen was fotograafTon Bakels binnen- 
gekomen. Met Jaap de Wit erbij bleven we met z'n 
drieën over. We stonden om een hoekje naar het 
terras te kijken. Het voorste deel hiervan was een 
stap lager dan de rest, en dat deel was inmiddels 
geheel verdwenen. De afstap werd gevormd door 
een gemetselde rollaag die ineens in stukken be- 
gon te breken en uit het zicht verdween. We keken 
elkaar eens aan en ik zei, moesten hier maar 
weggaan". We trokken ons terug naar de ingang 
die uit zwaar metselwerk was opgetrokken en bo- 
vendien geheel was onderketderd. We voelden ons 
daar wat veiiiger en bleven in spanning naar bin- 
nen kijken of de zaal zou gaan glijden. 
Een paar rijen tegels van het hoofdterras verdwe- 
nen. Er was nog ongeveer twee meter breedte over. 
"Het lijkt wel of het iets minder wordt" zei iemand 
ineens, doelend op de wind. 'Hij ruimt" zei ik. Het 
zeeniveau begon plotseling onwaarschijnlij k snel te 
dalen. De hele opgezweepte natuur begon te kal- 
meren en we durfden weer achter de ramen te gaan - 
staan. 
De verwoestende vloedgolf scheen voorbij te zijn 
en trok verder naar t.iet noorden weg. Het was alle 
maal heel onwezenlijk. We stonden in een laag 
zeewater opgelucht om ons heen te kijken. We 
hadden het gered!! Het liep inmiddels tegen de I 
ochtend. In het oosten begon het enigszins te glo- 
ren. We rijn er toen even bij gaan zitten. 
Na het dweilen en redderen in de zaal, waar ook 
Jaap de Wit dapper aan mee hielp (mijn vrouw was 
inmiddels weer teruggekeerd) kwam ons personeel 
in dienst en de zaak ging om 9.00 uur open en liep 
gelijk vol bezoekers. Die zondag werd het vreselijk 
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druk in Zandvoort. 
Ramptoerisme zouden wij het nu noemen. Toen wij 
's-avonds de zaak sloten en de boel opgeruimd 
hadden, hadden we er sinds zaterdagmorgen zo'n 
veertig uur nonstop op zitten. 

Epiloog. 

Toch konden we die volgende nacht door de door- 
gestane emoties en spanning nauwelijks slapen. 
De beelden van de gigantische hoeveelheden zee- 
water die op ons aan kwamen stomen die nacht 
om tegen de duinreep en het gebouw uiteen te 
spatten zijn we nooit meer kwijtgeraakt. 
I k zie het na vijff ig jaar nog onuitwisbaar voor me 
en hoor nog steeds al dat glas breken. De schade 
die wij geleden hadden viel uiteindelijk wel mee.Het 
was hoofdzakelijk glasschade en verlies van hout- 
werk etc. aan de grote glaswand. Het tafel blad van 
de eetkamer tafel bleef eeuwig uitgebeten, tewijl 
twee rijen spijkergaten de herinnering levend hiel- 
den. Tafelkleedjes in de zaai en stoetbekleding 
werden door rondvliegend glas doorgesneden als 

I of iemand met een scheermes was bezig geweest. 
De grootste schade hadden de Pompers. Vrijwel 
het hele zwembad en de pompenkelder waren ver- 
nield. Hun hoofdgebouw ontkwam aan de vernieti- 
ging omdat vlak enroor in de zeereep nog een 
Duitse bunker in de grond zat die alle geweld 
opving .Zover i k mij nog herinner werd de hele kust- 
streek later tot rampgebied verktaard waardoor uit 
het Nationaal Rampenfonds een te gemoetkoming 
in de geleden schade werd betaald. De gemeente 
liet de zeereep aanstarten en ons terras werd weer 
overnieuw bestraat. Naast de Pompers werden 
ondermeer de strandexploitanten Heridriks, Ter- 
mes en Schuiten zwaar getroffen. Op het zuidelijke 
strand was de reddingpost 'Ernst Brokmeijer" van 
de bunker gevallen (waarop hij gebouwd was) en 
werd ernstig beschadigd. 
Op de plaats van het tentenkamp in noord werden 
een aantal toiletblokken totaal weggevaagd-Rond 
de Rotonde was al het zand door de kolkende 
waternassa's weggeslagen zodat van de boule- 
vard een deel van de trottoirs tot aan de rijweg in 
zee waren verdwenen-Van het gebouw zelf werden 
de deuren ingedrukt waardoor er binnen onder 
opgeslagen kampeertenten een ravage ontstond. 
Een voordeur werd later 6 kilometer ten zuiden van 
Zandvoort terug gevonden. 
In heel Zandvoort was de schade aan gebouwen 
en bomen aanzienlijk. 
Maar dit alles stond natuurlijk in geen enkele ver- 
houding tot het drama dat zich in die bewuste nacht 
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op de Z.H. eilanden en in Zeeland afspeelde. 
Tienduizenden verloren have en goed en niet te 
vergeten hun broodwinning. 
Bijna twee duizend mensen kwamen om, om niet 
te spreken van de ongelooflijke hoeveel heden vee 
dat verdronk. 
Dit was de echte stormramp. 
Op de Noordzee kwamen zo'n 35 schepen in moei- 
lijkheden. Alleen al tussen Scheveningen en Zand- 
voort liepen er vier op het strand.Erger was het lot 
van drie 
Nederlandse schepen die in die hel met beman- 
ning en al spoorloos verdwenen. 
Op twee hiervan behoorde een Zandvoorter tot de 
bemanning. 
De trawler de YM 60 Tatharina Duijvis" was op 31 
januari op weg gegaan vanuit Grimsby naar thuis- 
haven IJmuiden en bevond zich op circa 20 mijl ten 
noorden van IJmuiden toen de schipper nog aan 
zijn rederij meldde dat hij zich in zeer zwaar weer 
bevond. Dit was het laatste levensteken wat nog 
van het schip vernomen werd. 
Schip incl. 16 man bemanning verdween 
spoorloos.E6n bemanningslid h a m  uit Zandvoort 
nl. Leendert Paap die met zijn gezin in IJmuiden 
woonde. Hij was 58 jaar oud. Het tweede schip was 
de coaster *Sallandn die vanuit Pal in Engeland 
onderweg was gegaan naar Kopenhagen. Op dit 
schÌp was Pieter Visser, uit de van Ostadestraat in 
Zandvoort, als koopvaardij officier werkzaam. Hij 
was 24 jaar oud. 
Niemand heeft na de stormnacht nog iets van dit 
schip vernomen of gezien. Pieters vader stond, na- 
dat het officieel als vermist was opgegeven, nog 
vaak in de buurt van ons bedrijf op de boulevard 
stil naar de zee te staren.Het gezin Visser had in 
1946 bij een verkeersongeval reeds een zoon ver- 
loren en werd nu wederom zwaar getroffen. In 1 994 
vond een ploeg sportduikers op 17 mijl uit de kust 
bij Egmond een nog onbekend scheepswrak op 
de bodem van de Noordzee. Uit nader onderzoek 
bleek het de "Salland" te zijn. De ouders van Pieter 
hebben dit nooit meer ervaren, zijn waren toen 
reed$ overleden. 

De foto's bij dit artikel zijn van G.H. Kiefer en Ton 
Bakelc. 





De "kleine aistaid" van 1963 

Zelfs de oudste Zandvoorters wreven zich 40 jaar 
geleden de ogen uit bij het aanschouwen van hun 
oude vertrouwde zee. Deze bood hen een onge- 
kend schouwspel. Zover het oog reikte was de zee 
bedekt met grote ijsvelden. Vanaf het strand tot ver 
over de derde bank lag een compact ijsveld, waar- 
onder het water traag deinde. Velen Waubrden over 
de ijsvelden, soms wel meer dan 100 meter uit de 
kust, zich niet realiserend hoe gevaarlijk dit wel 
was. Daaronder was een levenloze zee, zonder e b 
en vloed. Het gaf Zandvoorters een beklemmend 
gevoel; het vertrouwde ruisen der golven was ver- 
dwenen en vervangen door een onnatuurlijke stilte 
Het mooist waren de beelden van zonsondergang. 

Het bloedrode schijnsel van de ondergaande zon 
over het onnatuurlijke poollandschap gaf prachtige 
lichteffecten. Het ongewone en majestueuze 
schouwspel trok zeer veel belangstellenden. De 
zondag van 27 januari 1963 werd gekscherend de 
opening van het nieuwe hoogseizoen genoemd. 
Vele extra treinen en bussen werden ingezet om 
de enorme toestroom van dagjesmensen te kun- 
nen verwerken. 
Het werd een bijzonder lange winter met extreem 
lage temperaturen, waardoor de Zandvoortse 
strandpachters begin maart nog niet in staat wa- 
ren hun tenten op te bouwen omdat het strand zo 
hard was als steen en de vorst nog diep in de grond 
mt. 
PB 
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75 jaar Agatha kerk 

Het voortraject 
Tot de bouw van de nieuwe Agathakerk in 1928 
heeft de parochie heel diverse typen voorgangers 
gehad. Pastoor IYAmi, in 1851 met helemaal niets, 
behalve dan Uin zuster Jaantje, naar de Hakstraat 
gekomen, werd bij zijn overlijden in 1889 door ka- 
tholiek en niet- katholiek op handen gedragen. Dat 

Helaas, de pastoor was zwak van gezondheid. Hij 
overleed op 2 mei 1927. De erven hadden andere 
belangen dan een nieuw te bouwen kerk. De 
Zandvoortse parochie moest haar eigen boontjes 
doppen. De parochianen hadden hun beminde 
pastoor overigens vanaf de kerk uitgeleide gedaan 
tot aan de Tol. Daar werd hem het aloude grego- 
riaanse gezang "in paradisurn" nagezongen. Hij 
werd begraven op Buitenveldert. 

gebeurde overigens niet bij zijn begrafenis. Tragisch 
genoeg moest op f september, nog geen dag na De bouw 
zijn overlijden - er was een hittegolf - zijn lichaam in Zijn opvolger pastoor Wijnker nam energiek het ini- 
allerijl in stilte worden begraven. tiatief tot de bouw van een nieuwe kerk over. Het l 

Direct na zijn komst had hij de aanzet gegeven voor aantal katholieken in die jaren was ongeveer 1450, 
18,4% van de Zandvoort- 

1 
de bouw van de 
Agathakerk in 1854. Nu se bevolking. Diezelfde 
gebouw 'De Krocht". Pierre Cu ij pers maakte 
Pastoor Witte, zijn opvol- een ontwerp. De eerste 
ger tot 1896, was een tekeningen waren tamelijk 
vrome maar wat kleudoze uitbundig met vee! toeters 
man. Een groot contrast en torens. Vergeet niet dat 
met I'Ami. Zijn opvolger de architect met zijn vader 
was een rasechte preek- Jos juist de bouw van de 
tijger. Hij kon goed zingen Bavo-kathedraal aan de 
en had de gave van het Leidsevaarl had voltooid. 
woord. Van ver buiten de 
parochie kwam men naar Bij de aanbesteding op 6 
hem luisteren. Ook voor december 1927 werd de 
de badgasten was het bouw gegund aan de firma 
smullen. De kerk werd te Venhoven en Evers te 
klein. In 1906 werd door Bloemendaal. De aan- 
A. Slegers de kerk van neemsom was f l 10.000,- 
een uitbouw voorzien. Er moet onvoorstelbaar 
Foeilelijk en hetemaal niet hard zijn gewerkt. De eer- 
in stijl met het ontwerp van ste plechtige steenlegging 

'de waterstaatsarchitect was op 1 3 maart 1928. De 
H .H. Dansdorp. Parochi- inzegening geschiedde al 
anen noemden het uit- op l 8  juli 1928. De zon- 
bouwsel de puist of de dag daarop werd de kerk 
bult. in gebruik genomen. Op 
In t 91 1 trad pastoor Sohl 23 augustus werden de 
aan, ti k kelkje aristocraat luid klokken ten doop ge- 
en van huisuit niet onbemiddeld. Hij wilde wel het houden. Ze kregen de namen Agatha, Adrianus (de 
nodige in de parochie investeren. In 1920 had hij patroon van Zandvoort v66r de Reformatie) en 

v 
t 

de bekende architect Pierre Cuijpers, kleinzoon Comelius (voarnaam van pastoor Wijnker). Samen 
van de grote Pierre, binnengehaald voor de bouw klonken ze als de eerste drie tonen van het grego- 

l 
van de Mariaschool. In augustus werd het gebouw riaanse Te Deum. Een andere drieklank dus dan 
al opgeleverd door Cornelis Slegers. Met een flink de klokken nu. 
gedeelte familiegeld kocht hij met zijn kerkbestuur Pas op 1 0 juni in het volgende jaar werd de kerk, 
een stuk grond voor de bouw van een kerk aan de zoals dat heet geconsacreerd. D.w.z. helemaal in- 
Sparrenlaan in (toen) Bentveld. Intussen werkte hij gewijd orn midden in het dagelijks leven een sa- 
aan plannen voor de bouw van een nieuwe crale ruimte te zijn. Dit ritueel is aan de bisschop 
Agathakerk. Hij zou wel aan de nodige middelen voorbehouden. De komst van een bisschop in die 
kunnen komen. dagen had iets van een koninklijk staatsbezoek. 
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waren. Vervolgens namen die in de katholieke tra- 
ditie niet weg te denken zijn: Maria, Jozef, de apos- 
telen Petrus en Paulus, Willibmrd en Niuolaas. Ook 
namen die in die tijd populair waren: Elisabeth van 
Thuringen (denk aan de vele ziekenhuizen naar 
haar vernoemd) en Tarcicius, toen patroon van de 
jeugd. Op het zangkoor achter het orgel staat 
Caecilia, patroon van de muziek, vlak naast 
Gregorius, patroon van de kerkmuziek. Lounjsen 
had eerder bij de bouw het mozaïek in Venetiaans 
glas ontworpen voor in de kerk, dat direct bij bin- 
nenkomen opvalt. Christus aan het krui, waarnaast 
Maria en Johannes, de jongste apostel. Aan de wiet 
van het kruis ontspringen zeven stromen als sym- 
bool van de zeven sacramenten, die de katholieke 
kerk kent. I n 1 95 1 bij het l l O-jarig bestaan van de 
parochie werden eveneens van Lounjsen de veer- 
tien kruiswegstaties - een cadeau van de pamhi- 
anen - in opalineglas aangebracht. 
Helaas moeten inhoud en betekenis van de inven- 
taris hier verder onbesproken blijven. Zoals de 
reliekschrijn van Agatha, meestewerk uit het ate 
lier van Brom in Utrecht. M& giften en zilver van 
parochianen was het in de oorlog bgeen gespaard, 
alsmede het smyrnakleed van 1938 dat zoveel pa- 
rochianen hebben geknoopt. 

Veranderingen interieur 
Binnen dit bestek is het onmogelijk in te gaan op 
alle veranderingen binnen het gebouw in de afge- 
lopen 75 jaar. Belangrijk is te beseffen dat die ver- 
anderingen uitdrukking zijn van een ontwikkeling 
in visie en beleving van het geloof. Voorbeeld: de 
piaats van het altaar. In 1928 stond die geheel 
vooin tegen de muur. De priester (toen nog uitclui- 
tend priesters!) was als enige gerechtigd liturgi- 
sche handelingen te verrichten. Alles lag uniform 
vast voor heel de wereldkerk. De mis werd toen 
vooral beleefd als herinnering aan het bisoffer van 
Christus. Het monumentale altaar had alles van een 
dodensarcofaag . In l 968 werd onder invloed van 
de inzichten van het Tweede Vaticaans Concilie 
het altaar naar voren gehaald. De priester kwam 
van zijn troon. De Zandvoortse architect Coen Bleijs 
heeft deze verandering vakkundig uitgevoerd in stijl 
met het bestaande. Het altaar werd meer tafel. Ta- 
fel van één, brood om te weten dat wij elkaar ge- 
geven zijnn, zoals dikwijls wordt gezongen in een 
lied van Huub Oosteriiuis. "De voorganger" (een 
nieuw woord in de katholieke kerk) staat niet meer 
met de rug naar de mensen. Kerk-wij-samen werd 
het devies in het bisdom Haarlem, in die tijd onder 
leiding van bisschop Th. Zwartkruis. Dat werd nog 
sterker benadrukt in de renovatie van 1989, toen 
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het podium voor de lithurgie echt middenin de kerk 
kwam te staan. De bauwkundige verandering werd 
na vaak heftige discussies met eigen vrijwilligers 
(o.a. Chris Boon, Bert-Jan van Gaart) en met be- 
houd van bestaand materiaal uitgevoerd. In 1996 
werd de plek achter in de kerk uitgebouwd tot de 
huidige Onúnoetingsniimte, onder begeleiding van 
architect Gies Sterrenberg. Dat je in de kerk el- 
kaar kunt spreken en ontmoeten, dat er koffie is, 
de ontwerper Pierre Cuijper zou er van gruwen. Die 
had nog niet eens een toilet in zijn ontwerp opge- 
nomen. De enige afvaer was het z.g. heilig putje. 
Er is in die 75 jaar veel veranderd, omdat wijzelf en 
de wereld waar we deel van uit maken veranderd 
zijn. Dat is trouwens nooit anders geweest. De 
oervorm van een kerk was een verplaatsbare tent 
waarin de stenen tafels met de tien woorden van 
Mozes werden meegedragen "als een lamp voor 
de voet". De zaal van het laatste avondmaal was 
ook een tamelijk informeel onderkomen. 

Kerk uit de schaduw 
Het jubileumjaar "Agatha-75* wordt op zaterdag i 5 
maart ingezet. Mom zal zijn "Kerk uit de schaduw". 
Het is figuurtijk bedoeld; we zijn ons terdege b e  
wust van de negatieve verhalen en misstanden in 
de geschiedenis. Daarnaast hoeven kerken zich 
niet te schamen voor het goede verhaal, dat ook 
voor het voetlicht mag komen. Het is ook letterlijk 
bedoeld: de kerk aan de Grote Krocht is 's avonds 
maar een duistere hoek. Er zijn plannen om naar 
een iichtonhiverp van Marw de Boer de kerk uit de 
schaduw te halen (rond oktober 2003). Men mag 
het ook verfraaiing van het dorp noemen. Wie weet 
zijn er die dat willen sponsoren. Pastoor van D ie  
pen zou daar een goeie in geweest zijn. Die flair 
heb ik niet. I k vind wel dat Zandvoort gerust trots 
op 'de Agatha" mag zijn en waar zij voor staat. 

Dick Duijves 
Pastor in de Agatha- en Antonius & Paulusparochie 

IlIustratie: een eerste ontwerp met meters en bel- 
len''. Dan is er ook nog een ontwerp met twee kerk- 
torens! 
Foto 2. Verwelkoming van bisschop Aengenent 
ter gelegenheid van de consecratie van de kerk 
in 1929. Deze bto is genomen vanaf de Wilhel- 
mina weg richting Tol. Foto 3. Oud en nieuw op de 
dag van de iiiwiiding. Foto 4. De bisschop (in de 
raamopening) wordt toegejuicht door de 
Zandvoortse bevolking (Foto's door A. J. Fe# - 
Zandvoorf, collectie RK kerk) 
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De technische dienst van B a c h  Net heeft ruim 15 jaar ervaring met computers. Met gepaste trots 
kunnen wij stenen dat u de meest exlusieve en exotische computem kunt hesteiien bij Beach Net. 

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

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

Reparaeie & Onderhoud 
Verkoop & Assemblase 

Internet 

Haltestraat 6 1 2042 LL Zandvoort 
Geopend van din / zondag 12.00 tot 2 1 -00 
Tel: 023-5730749 / 06-41286 175 Email: info@beachnet.nl 

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HAM 
Administraties en belastingzaken 

Voor ondernemers en particulieren 

Voor de verzorging van onder andere uw: 

* financiële administratie 
* loonadministratie 

* aangiften loon- en omzetbelasting 
* aangiften inkomstenbelasting 

3 etage's fietsplezler s 7 s!!-&--. 
- I 

WILERSPORT 

H A L T E ~ T  31 2042 LK Zmevconr 
TEL. 023 - 571 44 99 FAX: 023 - 571 63 85 

WWW.VERSEGEWIELERSW~T.NL 

* aangiften vennootschapsbelasting 
* fiscale adviezen 

Burgemeester Engelbertsstraat 8 
2042 KN Zandvoort 

Telefoon 023 - 5736028 
Telefax 023 - 5736029 
Mobiel 06 11 32541 O 

E-mail hampaap@hetnet.nl 

"GENOOTSCHAPSAVOND" 
vrijdag 7 februari 2003 

De avond zal zoals te doen gebruikelijk gehouden 
worden in 



Hlstoriseh verleden (11) 

De 14e eeuw was voor de bevolking er e h  van 
kommer en kwel. De gewone burgers waren onte 
vreden en voor het eerst stak het patriottisme de 
kop op. Het Hollandse Gravenhuis kwam onder 
Frans-Duitse invloe&en viaGraaf Willem 11 wilde 
deze haar invloed over andere gebieden uitbrei- 
den. De invloed van de Friaen in het noorden van 
Holland was Willem II  een doom in het oog en hij 
verdreefhen van fijn grondgebied. Tevens stak hij 
met een. leger de Zuiderzee over om het gebied 
van de Friezen onder zijn beheer te stellen. Daf 
mislukte, want bij aankomst in de haven bij het 
plaatsje Wams wed hij gedmd. 

De zelfstandige Bisdommen van de katholieke 
gemeenschappn gingen hun eigen weg, maar ze 
probeerden wel de gunsten van de vorst te eerbie- 
digen. Ten eetste werden de rijke kloosterorden tot 
de bedelstafgedw~n, veel eten en geen zielszotg 
belijden was niet goed .en veel monniken trokken 
het land in om d a r  met de goede wooden en be- 
delend aan do kost te komen. Om je ronden te wis- 
sen moest je dat vragen aan hejligen, want al teen 
via hen kon je God m vergiffenis mgen. Een vo lb  
devotie kwam op gang. De bwte weg om een pel- 
grimstocht te ondernemen was via het strand of per 
boot langs de kust. De mensen die meegingen 
mmsten eten en slapen. Reizen in de nacht was 
uit den boze want men was bang voor dieven en 
sluipmoordenaars. De monrrik~n zagen een ma- 
nier om aan geld te komen voor eigen gebruik: zij 
begonnen de bedevaartgangers opte vangen en 
gaven hen te eten en onderdak. Sanchort was een 
geschikte plaats om een pelgrimshuis in te rich- 
ten, maar na verloop der tijden werden de reli- 
kwieën vergeven of verkoeht en waren de 
bedevaarttochten naar een ver land niet meer no- 
dig. De pelgrimshulzen kwamen in verval en om 
toch door te gaan met het menslievende werk door 
de monniken werden zieken en daklozen opgevan- 
gen en vemwgd. 

De tweede helft van de 14e eeuw was BtSn van de 
donkerste. De "Zwarte Dood" waarde rond en tot 
driemaal toe werd de bevotking geteisterd door 
een pestepidemie, waaronder een kwart van de 
bevolking bezweek. Wat de monniken qua veizor- 
ging ook driden, ze hebben menigeen met de bui- 
lenpest naar het Hellegat gebracht. 
Het begin van de 15e eeuw was voorspoedig. Door 
afname van de bevolking en de goede graan oog- 
sten bleven de prijzen laag zodat een ieder aan 

eten kon komen. Door de Hanzevaart werd veel 
D u b  bier ingevoerd. Door de graaneverschotten 
is men ook in de Hollandse steden gaan brouwen 
waardoor de handel opbloeide en er meer geld in 
omloop kwam. Deze gelden werden belegd en re- 
ders uit de stad Haeriem investeerden deze in bo- 
ten voor haring en gewone visvangst, In plaatsen 
langs de kust werden huurlingen aangeworven m 
de boten te bemannen en vislopers moesten de vis 
naar Haerfem brengen om deze te laten verhande 
len in de vishal op de Grote MarM. Doordat het GPde 
een  plaats had in de Bavo kerk deelde het bisdom 
ook mee in de bescheiden weelde van de tijd. 
In Santfoort was nog geen kerk, maar het bisdom 
en de Baljuw vonden het noodzakelijk dat de onge 
letterde inwoners ook een gebouw kregen waarin 
men ondewezen werd om de zoon van God en de 
heitige ge& te aanbidden. Het werd een rechthoe- 
kig gebouw met zadeldak en later werd een toren 
er tegen aangebouwd aan de westijde. De kerk 
kwam onderaan tegen het duin aan de rand van 
het dorp. De bouwstenen werden met wagens aan- 
gevoerd vanuit Haerlem en over het duin pad ge- 
bracht naar de Croff. De arme vissersmensen 
worrnden in huisjes van 4 x 4.5 meter met een zot- 
der, maar een kerkgebouw gaf voornaamheid aan 
het dorp, al waren de religieuze driften minimaal. 
Een toren gaf een superioriteitsgevoel en had 
waarde omdat daar een luidklok in kon hangen. 
Omstreeks 1475 is men begonnen met de bouw 
van het schip en aanvolgend de toren, zodat na een 
groot aantal jaren een priester zijn gang kon gaan. 
Bij het buitenhuis van de Bredere's, in de duinen 
gelegen, stond een bidkapel met aldaar een reliek 
behorende aan de Heilige Adrianus. De Baljuw 
vond het goed dat de reliek gebracht werd naar de 
nieuwe dorpskerk, die vernoemd was naar de Hei- 
lige Adtianus en Heilige Agatha. Bij de vissers- 
bevolking bleef alleen de naam van de Heilige 
Agatha over, de beschermheilige tegen brand en 
die tevens troost moest bieden aan de vissers op 
zee. Op de feestdag van Agatha, 5 februari, na- 
men de mensen bmden mee naar de kerk, welke 
door de priester werden gewijd. Iedere visser had 
BBn gewijd brood aan boord en ook thuis hadden 
zij een gewijd brood. Ging het brood thuis 
schimmelen, dan was dat een teken van ongeluk, 
B6n visser in de familie zou omkomen. Ging een 
man overboord bij stom en ontij, dan gooide men 
gauw een Agathabd op de golven, want dan 
kwam het lijk bovendrijven. Al dat soort gebrui ken 
maakte diepe indruk op de vissersbevolking en 
het is dan ook te begrijpen dat Agatha, de 
beschermvrouwe, als volksgeloof bleef bestaan, 
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Nergens is de gedachtenis aan Agatha zo leven- 
dig geweest als in Sanffoort en daarom wordt zìj 
direct in verband gebracht met deze plaats. 
Adrianus is al lang vergeten. 

Wie was de Heilige Agatha? 
Zij was afkomstig uit Palermo en door haar bijzon- 
dere schoonheid geliefd bij de mannen, met name 
door gouverneur Quintranius uit Rome. Agaaia had 
beloofd trouw te zijn aan de Heer en toen zij be- 
leefd Quintranius afwees stuurde hij haar naar 
Aphrodisia die een botdeei exploiteerde. Omdat 
Agatha niet onder de indruk kwam van die vrouw, 
liet Quintranius haar gevangen nemen en marte- 
len. In het proces-verbaai (wat honderd jaar later 
werd opgesteld) staat vernield dat ze werd gege 
seld en haar lichaam werd geschroeid tussen twee 
gloeiend hete ijzeren platen en verder werden bij 
haar de borsten afgesneden, als teken dat ze haar 
vrouwelijkheid en schoonheid hiermee verloor. In 
de nacht kwam de H. Petrus bij haar, hij beurde 
haar op, raakte haar aan en haar borsten keerden 
weer terug en ze was geheel genezen. Woedend 
over deze hemelse hulp liet QuSntranius haar op 
gtasscherven en gloeiende kolen leggen, maar er 
kwam een aardbeving en de rechtszaal liep leeg 
en hij bracht haar terug naar de gevangenis waar 
ze van uitputting is gestonren op 5 febman van het 
jaar 524. Toen haar lichaam werd begraven g e  
beurde er een wonder. De dienst was net begon- 
nen toen een statige jongeman aan het hoofd van 
een groep de kerk binnen kwam en bij de lijkbaar 
een marmeren steen legde met het opschrift 
M.S.S.H.D.E.P.L. (Mens Sanda Spontaneuc Honor 

1 Dei Et PatrÎae Libera) Heilige ziel, gewillige ere 
Gods, bevrijding van het vaderland. De eerste let- 
ters van de woorden uit het latijn gingen een eigen 
leven leiden, men heeft verteld dat de vissers de 
acht letters in het hout van hun huisjes krasten om 
door Agatha beschermd te worden. Verschillende 
eigendommen en overblijfselen van haar zijn in 590 
aan Gregorius (paus van 590 tot 604) ter hand ge- 
steld en hij gaf ze mee aan de monniken die wer- 
den uitgestuurd om de Engeken te bekeren. 
De landvoogd Maximiliaan van Oostenrijk die het 
beheer voerde over Hol tand, Zeeland, Henegou- 
wen, Limburg en Brabant had gebrek aan geld om 
zijn huurleger te betalen. De daar wonende adel 
hield de burgers in hun macht, maar de laatste, 
gewend aan hun vrijheid, verzetten zich tegen de 
uitgevaardigde wetten. De onderlinge twisten lie- 
pen hoog op en de bevolking betaalde hun belas- 
tingen niet meer zodat er ingegrepen moest wor- 
den. De landvoogd gaf aan een groep kapers uit 
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Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) een vrijbrief om de 
noordelijke landen afte stropen naar buit, maar de 
landvoogd moest zelf de helft van de buit in geld 
ontvangen. 
Het was in mei 1489 dat een visserspink van 
Sanffoort een aantal schepen, welkevlak langs de 
kust voeren, waarnam die voonien waren van een 
goed bewapende bemanning. Aan land gekomen 
vertelde de schipper dat aan de Schout en deze 
trommelde de bevolking op waarbij ze besloten zich 
niet te laten overrompelen. De bevolking bewa- 
pende zich met slokken en ijzeren staven en de 
afspraak werd gemaakt, dat zij de schepen als deze 
aanlandden stuk zouden rammeien. Men zamelde 
voedsel en drinken in en maakten op het duin een 
groot vuur om zich, vooral in de nacht, wam1 te hou- 
den. De nacht duurde nog niet lang of bij het licht 
van het vuur kreeg men vier schepen in het zicht. 
Het vuur werd dimt gedmfd en in het donker kwa- 
men de schepen dichterbij, De bevolking hield zich 
nog even schuil. Toen de schepen aangeland wa- 
ren h m  de bevolking in beweging. Van alle kan- 
ten slopen zij met hun vreemde wapentuig het strand 
op, vastbesloten om de eigen bezittingen en het 
dorp zo duur mogelijk te verkopen. De schepen 
gooiden hun ankers uit, maartoen de bemanning- 
leden van boord kwamen werden zij op de vloed- 
lijn aangevallen. Voor de kaprs zat er niets an- 
ders op dan zo snel mogelijk weer aan boord te 
komen. De verdedigers hadden in de gaten dat de 
kapers aan boord bleven, deze wilden wachten tot 
het licht werd en daarom hielden zij zich koest Voor 
de bmlking was datjuist het sein om het water in 
te gaan. Ze trokken gezamenlijk met houten bal- 
ken naar de schepen en beukten met deze provi- 
sorische wapens er lustig op los tegen de scheep- 
wanden. De kapitein besloot het anker te lichten 
en het ruime sop te kiezen. Het kostte wel enige 
moeite de steven in de richting van de zee te wen- 
den, maar de volkswoede zorgde er voor dat ze 
snel vertrokken. Deze gewelddadige gebeurtenis 
was een forse streep door de rekening van de he- 
ren kapers. Men wist nu dat Santfoort zich revolu- 
tionair had opgesteld en daanroor had men het 
dorp willen straffen door het leeg te roven. Ook het 
waarde deel voor de landvoogd ging hiermee ver- 
loren. Toen zij echter smadelijk uit Santhort waren 
ve jaagd dreven zij in de nacht met de wind mee 
naar het noorden. 
Het volgende dorp was de Wijck Ze hadden ge- 
hoord dat de bevolking zich daar ook revolutionair 
had gedragen en geen belastinggelden wilde b e  
talen. De vissersbevolking was wat nonchalant en 
had niet goed uitgekeken over de zee en der- 
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voerende offtcler gaf na een paar dagen -door dat 
de bmerlking $gsn mwiiÍjkheden meer maakte en 
de afdeling werd spoedig geroepen om naar de 
h W m M  terug te ksren, De hazetting had maar 
drie dagen geduurd wrPf de Duitsem vonden dat 
zegmm SnWk achterg@Iakn had&, waardoar 
m opstand niet meerte ve-n stund. J W  

23-227 



De Zuidboulevard 
Toen en nu 

Onze watertorens zijn altijd een dankbaar en her- 
kenbaar objekt voor de fotografie. Nog fraaiere 
beeldenhergezichten zijn te maken vanaf de torens. 
Ik heb u in nummer 84, herfst 2001, al beelden la- 
ten zien richting De Rotonde. Ook de Noord- 
boulevard, nummer 85, winter 2002 is al eens aan 
de beurt geweest. Echter de Zuidboulevard komt 
zelden in beeld, terwijl er toch prachtige huizen 
stonden en nog steeds staan en het vormt de ver- 
binding met de Waterleidingduinen richting Lange- 
velderslag. Vanuit dat punt laten we dan ook het 

eerste beeld zien. Hoewel niet van de watertoren, 
maar toch van een hoog punt door KLM A e m r t o  
genomen foto. De foto is van eind jaren 50 en als 
kaart verstuurd op 21 augustus 1960. 
De beide foto's aan de rechterkant zijn duidelijk her- 
kenbaar vanaf de watertoren genomen. 
De bovenste foto toont een Zuidboulevard met nog 
vele open plekken. De kaart is een uitgave van 
Herno en is verzonden in juli 1953. 
De onderste foto toont een al aardig volgebouwde 
Zuidboulevard. We zitten hier in de jaren 60 met 
nog niet veel verkeer- en parkeerhinder. 
De beelden zullen weer voor zich spreken. 
HO 
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De Zuidboulevard vanuit vrijwel hetzewe punt, maar dan in de jaren zestig. 



Gelezen & gezien 
"Met de tram naar Zandvoort" 
een interessant fotoboekje van bescheiden omvang 
waarin afgebeeld een 30-tal foto's van de tramlijn 
Amsterdam-Zandvoort. Het boekje is in septem- 
ber in een beperkte oplage uitgegeven. De reden 
van deze uitgave is het feit dat 45 jaar geleden, in 
de nacht van 31 augustus op 1 september 1957, 
de trams van de Noord-Zuid-Hollandse Venroer 
Maatschappij hun laatste ritten tussen Amsterdam, 
Haarlem en Zandvoort reden. 
Het boekje is samengesteld door Ad van Kamp en 
Luud Albers en door uitgeverij Adriaan Hagenaar 
te Heiloo op de markt gebracht. Het ISBN num- 
mer is 90 72721 -1 0-1 . 
Het is verkrijgbaar bij Bruna-Bal kenende al hier. 
Prijs E 6,95. 

Wist u d@t ....... 
Op het internet kwam ik de site www.roekplaatjes.nl 
tegen. Mocht u foto's hebben waawan u niet weet 
waar deze (in Nederland) zijn genomen, dan kunt 
u deze hierop plaatsen. Uit eigen enraring weet ik 
dat de pagina goed bezocht wordt (een door mij 
geplaatste opname was binnen een dag geïdenti- 
ficeerd). Deze pagina wordt onderhouden door het 
Haags gemeentearchief. 

Voor degenen ander ons die zich bezig houden 
met genealogie kwam ik het programma Aldfaer 
tegen. Dit gratis Nederlandstalige programma 
voor het vastleggen van stamboomgegevens is 
te downloaden vanaf www.aldfaer.nl en er zit een 
uitgebreide gebruiksaanwijzing bij. Zoals de 
meeste programma's draait het onder Windows. 

Klinkertjes 
Op zoek naar.. . 

Stations te Landvoort 
Informatie over de historie van trein en station zijn 
voor veel mannen een aangename vrijetijds beste- 
ding. De heer H. van Meurs (h.vanmeurs@ptanet.nl) 
is op zoek naar meer informatie over de volgende 
stations te Zandvoort: 
1) Station Zandvoort Rijk, in gebruik genomen in 
1904 en gesloten in f 909. Waar heeft dit gestaan? 
Wanneer gesloopt? Wie was de architect en is er 
nog een afbeelding van? 
2) Zandvoort Dorp. In gebruik genomen op 15 ja- 
nuari 1889 en gesloten op 26 juni 1908. Waar heefi 
dit station gestaan (na bij herstellingsoord August?), 
wanneer is het afgebroken, wie was de architect 
en is er een afbeelding van? 
3) Zandvoort Bad, paviljoen van de wereldtentoon- 
stelling uit 1880, in gebruik van 7 mei 1881 tot 1 909 
als Zandvoort Bad. Waar heeft dit station gestaan 
en wanneer is het afgebroken? Wat is er toen voor 
in de plaats gekomen en wanneefl 
4) Nadere informatie over het rangeerterrein, 
opzichterswoning en seinhuis. Zelfde vragen als bo- 
ven. Welke spoor of treinliefhebber kan mij meer 
inlichtingen hierover geven? 

Kranten over en in Zandvoort 
Zoals bekend is het GOZ dm k bezig alle over en in 
Zandvoort verschenen kranten (in de ruime zin van 
het woord) op CD Rom uit te gaan geven. Niet dat 
het GO2 verwacht dat nu iedereen zo'n CD Rom- 
speler gaat kopen, maar voor het nageslacht is nu 

Het bekJken waard: 
www.virtueletochtenken- 
nemerland.nl. Hierop kunt 
u o.a. een collectie zien 
van strandingen te Zand- 
voort. 

Foto: Stranding Hejnrich 
Podeus uit Rostock in no- 
vember 7928 
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op relatief eenvoudige wìze deze informatie be- Wie is die jongen? 
schikbaar, zonder dat de oude, broze kranten door- E.J. Molenaar is op zoek naar de naam van de jon- 
gebladerd hoeven te worden. Er ontbreekt nog een gen rechts op deze foto. Het meisje is Alie Paap 
aantaluitgaven.fandvoortersAjnvaakverwoede "Freoren wastoen ca. 5jaar. De fotois in plm. 
verzamelaars als het over hun geliefde dorp gaat; 1 93 1132 in de Spoorstraat genomen. 
dus wie weet. Wie het weet belt: 023 5716378. 
Het GO2 is op zoek naar de volgende uitgaven: 
Badcourant; 1882 tot 1896 
De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout 
rond 1918 
Zee en Duin; 1923 tot 1926,1931 en 1932 
De Zandvoorter; 1 2e jaargang, nr 4 (1 940), 1 3e 
jaargang, nr 2 (1940), 14e jaargang, nr 2 en 4 
(1941), geheel 1942, 
Zandvoortse Courant; 21 september 1 M6 tlm 3 mei 
1 947 
Gaarne contact met Ger Cense: telefoon 5 71 5 71 5 
(Ook al hebt u maar één ontbrekend nummer) 

De Haltestraat, omstreeks 1950 
Voor een overzicht van winkels In de Haltestraat, 
omstreek elnd veertiger, begin vijftiger jaren ben i k 
op zoek naar exterieur- en interieurfoto's, indien 
mogelijk ook met de uitbater(s)/eigenaar erop. 
Welke (ex) middenstanders (of hun kinderen) kun- 
nen mij aan foto's van hun zaak helpen? Peter Bluijs, 
023-571 8292 of p. bluijs@hetnet.nl 

De volgende nieuwe leden heten wij van harte welkom: 

Ahrendt Fam. A.H. de Ets 15 7482 BA Haaksbergen 
8akker Dhr. J. Fabrenheitstraat 3 2041 CG Zandvoort 
Bos Dhr. C.P. Kostverlorenstraat 27 2042 PA Zandvoort 
Bos Mevr. L. Koningstraat 31 2042 VG Zandvoort 
Bmne Fam. G. Staringstraat 6 2041 BH Zandvoort 
Doedens Dhr. T.H. Pr. Christinalaan 165 1421 BJ Uithoorn 
Kerkman Fam. C. Westerparkstraat 29 2042 AV Zandvoort 
Klerkx-Zwemmer Vitniviusweg 33 5624 AD Eindhoven 
Krot Mevr. J.T. Julianaweg 1 8 2042 NZ Zandvoort 
Laar Dhr. R. van de Brederodestraat 225 2042 AZ Zandvoort 
Lindeman Dhr. O.I.A. 32 Chemin de la Seymaz 1253 Vandouevres 

Zwitserland 
Nijenhuis Dhr. H. M a t  Nijhofístraat 52 2041 NW Zandvoort 
Reemeijer Dhr. R. van Houtenstraat 5 21 04 XC Heemstede 
Schoonebeek Fam. Th. P.A.M. Frans Zwaanstraat 90 2042 CE Zandvoort 
Soest Fam. H. van Kostverlorenstraat 34 2042 PH Zandvoort 
Sweerts Mevr. A.E.M.A. Javastraat 48 11 l 094 H J Amsterdam 

I 

Visser Dhr. S. Tjerk Hiddesstraat 10-1 2041 JM Zandvoort 
Vos Dhr. A.P.J. Vinkenstraat 32 2042 CW Zandvaort 
Loos-Slagtveld Mevr. Herm.Heijemansweg 73, k 308 2042 XR Zandvoort 



G E N O O T S C H A P  
"OUD ZANDVOORT" 
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Opgericht I1  december 1970 & Klink gong r i q  de omroeper '&&&l: 
" P-~r?Y!d@@aW ssi m@bge 
,wlki, k o m b ~  *i,.,- (de wurf) 

e-mailadres: genootschap-oudzandvoort@ hotmail .com 

Werkgroepen Genootschap: 
Indien u zelf actief wilt deelnemen aan ondenoekvan Zandvoorts historie, dan 
zijn er de volgende werkgroepen: - Genealogie, contactpersoon Arie Koper. 
- Monumenten &grafstenen, contactpersoon Jaap Kerkman Azn. 
Zelf kunt u ook het Initiatief nemen om een werkgroep op te richten. 

"Klinkeifies": 
indien u een opmep wilt plaatsen om hIsnortsch materiaal te ruiten of te verkrijgen, 
kan dit gratis in de rubriek 'Min kefles.- Deze service geldt a l l m  voor teden van 
het Genootschap "Oud h d d .  De adwtmlk mag niet van mmerciële aard 
zijn. Vermelding van naam en adres oftelefoonnummer in de advertentie is ver- 
plicht. Uw tekst diint binnen te zijn op de sluitingsdatum van de kopij (tie colofon). 

G h n  : 
Indien u het werk van het Genootschap "Oud Zandvoort" met een - in principe 
fiscaal afkekbare - gift wllf ondersteunen, kunt u uw bijdrage storten op onze 
rekening van ABN-AMRU te Zandvoort. Hiervoor is het Genootschap u zeer 
erkentelijk. 

Op zoek naar een Oud Zandvoorts mdeau? 
Iets te vieren, iets te schenken? Denk dan eens aan een ingelijste afbeelding van 
een echt Oud Zandvoorts tafereel van "Bing en Braet." U hebt keuze uit twee 
kleurenafbeeldingen. Voor nadere in fome:  Mami& Crabbandam. 

Opruiming? Voonichtlg, nlet weggooien1 
Grote schoonmaak, verhuizing of een andere aanleiding om eens op te mimen? 
Indien u spulen, foto's (ook oude familiefoto's met herkenningsgunten van ons 
dorp), kn'ipsefs of andere publicaties over het Zandvoort van vroeger tegenkomt: 
a.u.b. niet weggooien! Schenk het aan het Genootschap "Oud Zandvoort". 

Advertentles: 
Beschikbare formaten: hele, halve, kwart en 1 8  pagina. 
Tarieven op aanvraag via MaW Crabbendarn. 

Losse verkoop "De Klink": 
Bruna Balkenende, Grote KmM l 8 
Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1 
ISSN 1384-7082 

~ d m s u n  wt&iwhhMsche vereri~ghgem 

F-~w Histdsche Modelbouw Vereniging 
"De WurF *'Bomschuit Bouwclub" 
secretaris: Miske Hollander m: mw. C.C.M. Kempvan der M'@ 
Const. Huygmstmat l 5  Toiweg 29,2W2 W r"andvmt 
m41 NL ;rsindvoort Wefam0236J1 7201 

c.vandemiij~planeLnl 

aE fl- -P' m w w a  ,, 

Besaiur 

Voo~~itter: 
ing. GA. Cense 
Wedorenstraat 11 5 
2042 PL Zandvowt 
023-571 5715 
gemcenev-lingm.demon.nl 

Vim-voOtzMer 
ir. C.J, Wagenaar 
023571 3999 

Smetaris: 
A. Koper 
OB571 8441 

Penningmeester: 
M.A.J.M. Crabberidam 
023-571 2514 

L&: 
A. Joustra-Brokmeier 
023-!j71 5155 

J. Paap Lui 
023-571 5967 

WA.H. Keur 
0734î17222 

J. Kerkman &n 
023-571 5û13 

J. Paap Crn 
023571 5168 

Ereleden: 
P, Brune 
ir. C.J. Wagenaar 
M. Weber 

Contrlbutk 
Minimaal £ 9,25, binnen Zandvoort 
(ind. verzendkosten), per jaar. 
Minimaal £ 13,85, buiten Zandvoort 
(índ. verzendkosten), per jaar. 

Ban kmlatie: 
ABN-AMRO te Zandvoort, 
rekeningnr. 565738305 
Girwekening: 4206923 t n.v. 
Genootschap 'Oud ZandW."  o2 



Expitfes 
Workshops 
Proeverijen 
Recepties 

Kwekerij 
I 

I 

I 

P. van Kleeff 
I 0, 

vereniging 
van hweniers en 
~rmnvomdenem 

) Van Stolbergweg 1 
I Zandvoort - Tel: 023-57 17093 

i Versteege's I Jzerhandel 
Verkoop van: Verhuur van: 

I 
I r Verfwaren Kango Betonboor 
I IJzewa ren h g o  Breekbeitel 

Elektra Div. Schuurmachines 
Camping Gaz Nietmachines 
Gereedschap 

I SLOTEN- EN 
SLEUTELSERVICE 

I 

Pakveldstraat 19, Tol: 02347 12554, Zlandvwrt 

I 

Haltestraat 54, Zandvoort 
Tel: 023-57 12451 

Garantie voor Topkwaliteit 

 LUX^ Brood- en 

Raadhuisplein 2, Tel: 023-57 f 2865 
Potgieterstraat 24, Tel: 023-57 36957 
Pasteurstraat 4, Tel: 023-57 31 967 

DL S ~ ' i j  L k fl n E R 

WIE DE STLJLKAMER~ C M  Koper: 
een v e m a s d  vwhjdiia combide. 

Kerkplein $,Zandw~)rt,Tel: 023 5713546 
E-mail: ~aleriedestijlkamer@planet.nl 

Café - Brasserie 
.<.q 

Del Mar 
'-%y 

Haltestraat 9 3, Zandvoort 
T~ I :  023-57 14738 
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Kisfer4Iedng Dhr. en Men. G.H. 
Jhr. P.#. Quades v. Wordlaan 1 

M- 
m42PP ~ V O O R r  

Adres : Kostverlorenstraat 1 2 1 
Postadres : Postbus 286 Telefoon (023) 571 68 41 

2040 AG Zandvoort Telefax (023) 571 20 88 
E-mail : notarissen@gielen.vande~~alk.nl 

I I Winkelcentrum 
Jupiter 

Bruna Balkenende 
Haltestraat Zandvoort 

uw adres voor: Een gezellig centrum vwr: 
Kantoorartikelen Speelgoed 
Strippen kaarten Kadootjes 
Reisgidsen Meubels 
Boe ken Heren kleding 
Tijdschriften Kindermode 
Stripboeken 
Land kaarten Huishoudelij k 
Wenskaarten Bloemen en Planten 
Krasloten Kinderschoenen 
Rookwaren M W sport 
Staatsloten Snoep 
Toto en Lotto Een hapje 

Grote Krocht 18, 2042 LW Zandvoort 
Voor ieder wat wils 

T ~ I :  023-57 16033 KOM EENS LANGS!! 
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