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uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

H4ju, haeljai ewe
een blommetje
bai Jopie Bleiijst

drukkerij
van petegem
in het v v a n
het oude Zandvoort

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

Kerkpad 6, Tel: 023-57 12793
Postbus 54,2040 A8 Zandvoort

H a b s t ~65,
t Zaridvmrt, Tel:023-57I2060

$ta6&lFl
Kepe

'

Alblas Grafische Pmdukten
Kochsmat 4A,204 1 CE Zandvoort
Telehn & Fax 023 57 125 05

Kerkplein 6, Zandvoort
Tel: 023-57 13546

Het gezelligste terras
van Zandvoort

Poffers kenne beter
waeter mipe.....!

Verkoop van:
Aquarel- en Acryl materialen
Lijsten
Pas= Partouts op maat gesneden
Boekbindatelier

Brilmode
Oogmeting
Contactlenzen
Zonnebrillen

DE TROMP WINKEL

@=-É-m
I

OOK OP ZONDAG GEOPEND!!!
Grote Krocht 3-5, Zandvoort
Tel: 023-57 19058

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

I

"DE KLINK"
Kwartaaiuitgave van

G E N O O T S C H A P
"OUDZANDVOORT"
238jaargang, nummer 92, najaar 2003, Prijs los nummer € 3,=
Redactje "De Klinkn:

Peter Huijs, (hoofdmdadeur)
Brederadestraat28
2042 BEZandvoort
023571 8292 (na i9.00 uur)
p.bluijs@hetnetnl

Jaap Kerkman Am

Naar aanleiding van de hervertoning van de film "Moutarde van
SonanSeenvan Toon Hetmans, door de Simon van Collem-filmclub
in het Circus Theater, hieronder een notitievan hem. De datering is
niet meer precies te achterhalen; gezien de inhoud moet hij ditujdens zijn fandvoortse periode geschreven hebben. Toon Hermans
he& eind vijftiger, begin zestigerjaren op diverse adressen alhier
g e w n d . Als laatste aan de Boulevard Paulus Loot nummer 91.

Burg. BeeckrnanstraatZ4
2041 PNPandwort
023-571 5013

Arie Koper
û2%5'18441
afie-kopw@hotrnaIl.com
HannekeMolenaar

W34571 8519
Hany Opheikens

023-5294884
hophe5ken~~ail.com
Nel Sandûagen-Kerkman,
023-5712196

hsandbergen@heinet.nI
@Copyright 2003
Alle rechten op de inhoud van "De
Klink" benisten bij het Genootschap
"Oud Zandvoort", voor zover deze
rechten niet berusten bij derden van
wie materiaalbeschikbaar is gesteld
aan het Genootschap "Oud Zand-

&.

îeûenaâmbnlstmtie:
Adreswijziging8

aanmelden nieuweleden:
mevrouw E. HoogmmtSchuiten
ûostersttaat 1,2042VEïandvoort
023-571 8177
r--Mmail.cm

Na lid geworden tg zijn van het
GOZ, ontvangt u het eerstkomende
(kwartaal)nummr van 'De Klink".
Volgende uitgave "De Klinkn
Deze ral halfjanuad verschijnen.
Teksüfotomateriaal uiterlijk 1 d e
c e m k bij de redactieaanlevem.

'n Wonderlijk oord .. .
"Artiestendie eenmaal de lucht van schmink goed hebben geroken,
kunnen niet meer buitendat weddje van schÎjn-rs
en spotlights".
Met minstens evenveel zekerheid zou ik duwen beweren: "Mensen
die eenmaal de luchtvan de zeegoed hebben genoten, kunnen niet
meer buiten deze kostelijkeen kosteloze natuurlijkeparfum".
Iedere avond, als ik uit het theater kom, en door de nacht miln reis
naar huis begin, zeg ik in volle tevredenheid: *Het is heerlijkte wonen
in ZandvoorV
Zandvoort is geen dorp, het is geen stad, het is 'n oord, 'n Oord,
uitverkoren om te liggen aan de zee.
Over die zee zou ik kunnen schrijven - ik zou erover willen zingen
maar zeker zou ik zowel in woorden als muziek een woord tekort

-

-schieten.
De zee moet je horen. Je moet haar zien. Haar proeven.
In de vroege ochtend, in de warmte van de middag of 's avonds,
nee 's nachts.
Ja dan moetje even alleen zijn met haar.
Als de duisternis hangt over de daken van hndvoort, en onder die
daken vermoeide gasten hun dromen dromen, dan moet je even
alleen zijn op dat strand - met sterren boven je malle hoofd dan
waait de lucht uit het paradijs je tegemoet, dan sta je daar stil
alleen - als in een Kathedraal, en je gedachten lijken op 'n gebed.
Deze week is er feest in Zandvoort
Dat wnderiijke oord aan de zee.
En mijn tante Sophie, wier hoogste aspiraties zijn bruin k r r e en
ys eten zal er net zo gelukkig zijn als ik (Ik wor nooit bruin en ijs
mot ik niet)

-

-

TOON HERMANS
Genootschapsavond: vrijdagavond lO oktober.

-

-

Het bestuur van het Genohchop "Oud Zandvoort"
nodigt u uit tot het bijwonen van de

"Genootschapsavond"
vrijdag 10 oktober 2003
De avond zal zoals gebniiketijk gehouden worden in
gebouw "DeKrocht", De zaal isopen om 19.15 uur.
U kunt dan genieten van de doortopende diavm&lling
verzorgd door Ton Dmmmel.

over Oud Zandvoort,

20.00 uur Welkomstwoord door voorzitbt G. Cense

20.15 uur "De Agathakerk aan De Krocht, een kerk in beweging.", door pastor D. Duijves.
Oude foto's laten zien dat de voormaligeAgathakerk, nu gebouw "Deh c h t " , echt aan de rand van
het dorp lag. De oude kerk, in 1854 gebouwd onder pastoor I'Arni en amhitect Dansdorp, k m t
eerst in beeld. Het is interessant je vanavond even op de bidstoel" met het leren knielkussen te
wanen rond 7900. We klken terug naar de bouw van de nieuwe Agathakerk. We zien ook hoe de
parochie "uitpaMemin
dejaren 1930 1950, in de tijd van het door Godfred Bornans en Michel van
der Plas genoemde *Rgke Roomsche Leven*. We zien hoe #a de roerigejaren 60 de vensters van
de kerk opengaan en de kerk transformeert naar zgn huidjge plaats in de Zandvoortse samenleving.
2 l.
15 uur Pauze (waarin u natuurlijk nog wat loten kunt kopen).

-

21.35 uur Verloting

21.45 uur "Wat de torenhanen allemaal zien"
Door de mstauratie van de toren van de Nederlands H e m m d e Kerk konden beelden van Zandvoort gemaakt worden die men niet dagelijks U e t Door Ton Bakels Ujn in het vededen ook foto's
gemaakt vanaf de20 hoogte die we u graag laten zien.

22.30 uur Sluiting
-,

, . -u

........ , ......,,..,,.,.-..,,..,-.... ... . .. .

de Somma van

Kwitantie van de Agathakerk voor de huur van een zitplaats. Destijds was P. van Diepen pastoor.

Toneelvereniging Wim Hildering

Deze opname dateert van zo'n 33jaar geleden (Kerst 1970) en werd gemaakt ter gelegenheid van de
eerste uitvoeringvan de dolle komedie 'Het begon in een gracht".
Het bijzondere aan deze foto is, dat veel spelers van toen nog steeds deel uitmaken van de toneelvereniging en nu de ouderegeneeratvertegmwmrdigen. Ed Fransen,ben ook al lid, spgdde towalI'Îwijs niet mee In deze komedie, en ontbreekt dus op deze foto.

1 Riek Kok, 2Thea Lamrners Kok, 3 Tnius Lorenz, 4 Ruud Bear, 5 Joop Langereis,
6 John Lemmers, 7 Gonnie Heijeman, 8 Wil Waardenberg, 9 Cor Krijger,
lO Klaassen Berg van Waardenburg, t i Mlep Hildering, 12Alie Bol, 13 Frans Otto Meems,
'!4 Bed Reurts, i5 Jan van der Wefl, 16ArÎe Kerkman, 17 Hennie Hildering en 18 Jmp Droffelaar.

De laagste rente, maar
ook het beste hypotheekadvies vindt u bij de
Hypotheekshop Zandvoort
Een gedegen hypotheekadvies
is nu wel heel dicht bij huis:
M ir
: aan de Kostverlorenstraat 100
M E E K
m in Zandvoort vindt u de
nieuwe Hypotheekshop. Ons filiaal is de
nieuwste van de 200 Hypotheekshopvestigingen in heel Nederland. Onderdeel
van de grootste keten van onafhankelijke
hypotheekadviseurs.
'Indrukwekkend, maar wat betekent dat
voor mij?', zult u misschien zeggen. Heel
veel. We kunnen u hypotheekproducten
bieden die u nergens anders vindt en door
onze ijzersterke positie kunnen we lagere
percentages voor u bedingen. Profiteer
ook van onze scherpe tarieven en maak nu
een afspraak voor een persoonlijk advies.
m m

Kostveriórenstraat 100
2042 PK Zandvoort
Telefoon: (023) 573 59 87

E-mail: zandv&488@hypothe&hop1n~

"Hoort, burgers, haort!"

dak, a c b r a U qinAP.;Zil hadden in 1935 en 1.936
Reacties van lezers
in elk geval daartelefoon !
Kijkend naar de kleding van de personen op de
Winter 1941
foto, denk ik dat de -fo& genomen is begin twintiKlink, nummer EIO, pagina 17 en .22
ger jaren. Enkeledrnes haben al kort haar! Die
Onderstaandefoto (in de zuid genomen) is er &n heer van S M e n he& er-van 194 3 l921 geuit een serie die ik ontving van de heër J. ylan D@ wmnd, want hijM Wn M M S &aangesloten.
u&EndWe-Genomen in dewinbr van 7941/lW2 Wanneer zou het huis get~ouwdzijn 7 Waren die
met een Agfabox 1. Het vroor zo'n 20 tot 25 gm- huhm.achter h m in:de&WeWWmatw misden en er wmnde zich -de
kmteen ijwal,die< schien nog niet en heeft men het pand toen maar
door de getijden aiiengs-9angmbIdéi.
aan ,deBrederodestraat gekoppeld? l k weet ook
niet'waarde hoofdingang van de villa lag en was
er vandaaruit mlmchien sen W i n d i s p a d door
dat achterterrein naar de B ~ e r o â ~ aMist ?
schien is er In het tekfoonboek na te gaan wie er
in 'Oog In Al" gewoond hebben tussen van'
Stmtn(7921) m B l e i r n e ~ i (
n1435).Ik kan me
niet voorstelbn dat h& 14 jaar zou hebben Iseg
gamn.

-

W e weet het? 3
De Mink, nummer 91, pagina 5
De heer Lsendarf DrieAuken (geboren 1920)
held0 mij met nadere SnformEitie over de foto van
OwinAl
'Ome Piet*. ieend& is een roon van b e n "Gasao"
Klink, n-r
91, pagina B
en een kleinzoonvan ?Viltemde G W . De man
Siem van diin Bos &~u~~-oridert3faiänd~-r&müe
op de Foto lijkt sprekend op een broer van zijn vaophetaiukei:
der (Leaendert Driehuizen,geboren in 1886). Het is
Gfteiten uitRaa&kluit2743=9912
waarschijnlijk Gemt Driehuizen. geboren in 1884
g.: de straat, bpendeyad,dm% a d ~ F à u I w en rond 1916 op zee gebleven bij schipbreuk van
Loof"naarde *Bredemlesbat"ten zuiden van Villa een trawler. In die tijd werd ved geld verdiend in de
*Oog inN vaan den heer J.A. van Straaten Jr, den trawlerv&erij (de zeilvisserijwas op Raar retour),
naamte geven van "MauritsstmaP.
want - volgens d e v e r i n g van zijn grootmoeder
h.: de straat, loopendevanaf dm 'Boulevard Paulus b a r n Gemt eens uit IJmuiden in drie rijtuigen: in
Loot* naar d0 "Brederodestraa~
ten nuorden van deemb&hij, indetweedelagmaïnjasmVilla "OoginAl" van den tieer dA.vanstraaten Jr, hoed m in de derdeeengrote zakmet vis. Na 4 n
den naam te geven van'Hugo de GmoMmat*.
vermissing heeft zijn moecler n- meer de deur
Zo was de sÍtuaüe dus in i912."ûog in Al" stond van hun huis op slot maan,zodat Gedt, als die
er dus al! De foto is dus ven de omschreven villa. zou wedcem9amjd di& h zijn ouderlijkhuis kon.
Je kîjMtegen de<wes€-gevel;
link ap defiat0zie je
het m g onbbouwdegedeekteglen de ü a I m r d Khdenrreugd
van de H. de Grootstraat. De Maun'tSshat liep De Winlc, nummr Of, paginai 6
langs de zuidgevel, maar is op de fotoniet tezien. Van C0bb.yFailîé onm'ng NM SantWgm-KerkAls je op de IucbU~to1938-(ded2,-vaart
van- man een reactie ,opde fOfi3 w88r de basbhvagen
uit de lucht) kilkt zie je.aan het beginvan het par- van haar vader op staat. De daturn is ,niet 1951
keetkmin van het Zulderbad, de situatie rond maar 1955. De optocht was ter gdegenhdd van
"ûog in Al",de villa met hef W W dak prniesop de vìerliig lO jaar Nederland bevrijd. Bovenop de
hetsnijpunt van de twee,&mbn. De bdmwhg van autb staan: Gina Kaper, Maartje en Carry Koning
de H. de Grmistmat twen d0 boulevardop (dus en Annie Bos.
dat onbebouwde deel dat je lmks op def* ziet),
dateert ongeveervan het begin van de dertlgerj* Kan'toor & boekhandel Lorenz
ren, Ik denk zo ongeveer geluk met hetZuiderbad De KiInk, nummer 91, pagina 8
(1933). De km,van Pagee heeft gewamcl in de Naar ~tanlleidlngwn het artikeloverTnius Lorem
H. de Grootstraat 3, dat is dat huis met dat punt- attendeerde Jan J. van dsr Wwie mij op ,hetb*

-
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staan van de leesbibliotheek aan de Tolweg.
Onderstaande afbeelding geeft wat nadere informaue.

Groef uit Australië
Uit 1 Berry Sheet, Cronulla 2230, Australië kregen
wij van Piet van Honschociten en Ina Kemp een
foto van een vlet op hetZandvoortse strand, genomen ruim voor de oorlog. Zij wonen sinds 1952 in
Australië en houden al ruim 50 jaar contact over
het wel en wee in ons dorp en wensen de lezers
veel succes met hetin stand h o d e n van "OudZa&
voorr.

Bioscoop in de Kerkstraat
De Klink, nummer 9 1, pagina 11
Dat de Klink"al1over the world" gelezenwordt blijkt
uit het bericht dat ik ontving van AdriBisenberger
uit Tmnto, met wat nadere informatie over de voor
malige Rembrandt bioscoop in de Kerkstraat.
Bisenbergermeldde twens dat zijn moeder, Jopie
BisenbergerXromhout ook in Toon's film Moutarde
van SorianSee (volgens aankondigingsaffictievan
theater "Monopolenmet dubbel a) vmkomt.

Herinnering aan het Grand Hotel.
De heer F: Dukkers uit Heemstede (adukkers
@s.com) stuurde ons zijn herinneringenaan het
Grand Hotel. Deze willen wij graag met u delen.
Medio juli 1935 verscheen er in een Zandvoortse
krant e e n advertentie waarin een oppas voor enkele kinderen tijdens de vakantie werd gezocht.
Aanmelden familie Asscher Grand Hotel.
Mijn 66n jaar oudereAmsterdamse nichtje, net geslaagd voor haar Mulo, vierde haar vakantie bij ons
in Zandvoort. Ze zag het baantje, ging er meteen
op af en werd prompt aangenomen. Na enkele
weken liep ze bij ons thuis met het door haar verdiende TIENTJE te zwaaien.
Ik had vakantie van de ambachtschoolen was met
mijn dubbeltje zakgeld per week natuurlijk stinkend
jaloers. "Ga naar het hotel, re zoeken een piccolo
en je verdient het ook"zei ze me.
Va kantiebaantjes waren destijds nog niet zo gebruikelijk maar ik wilde me niet laten kisten, ging er
heen en diezelfde avond sliep ik al in een ach6-286

tehamertje van het hotel met op het nachtkastje
een grote wekker en een lange weklijst die om half
zes 's morgens begon. Na zonsondergangeindigde
mijn taak met het binnenhalenvan de vlaggen op
de drie torens op het dak van het gebouw. Je had
van daar een prachtig uitzicht over zee en dorp.
Mijn school was al begonnen toen ik me na zes
weken weer meldde. Eenflinke reprimande volgde,
maar van de zestig gulden die diavontuur me had
opgeleverd kon ik met mijn moeder met de tram
naar Amsterdam bij P & C een pak kopen, samen
lekker eten en we hielden nog over ook!
In april 1936 slaagde ik voor mijn diploma auto- en
fietsenhersteller. Een baan bij een garage lag niet
voor het opscheppen. Hel salaris van A 2,50 voor
48 uur per week wed hier en daar aiteruggebrachttot à 1,75. Bij Grand Hotel hoorde zomers mk een
garage. Zo meldde ik me bij de directeur, de heer
Kuchlin. Ik kon meteen beginnen;A1 0,- per maand,
niet in de garage maar in het hotel zelf. Vloerzeil
leggen (tot 30cm onder de rand van het bed ), vastgemeste deursloten repareren, schilderen etc. Ja

het was een oude troep, maar toen het seizoen Deze had mij gevraagd om rljn dochwes fietsen
begon kwam de grandeur toch weer te voorschijn. te leren. We oefenden op de binnenplaatsvan het
hotel. De Amerikaanse schaakmeester Flne zag
Ik werd weer pimlo 'Chasseur!"
dit en zo moest ik ook hem filetsen leren.
De kelners tbpen in rok en droegen hun volle bla- De portier van het hotel, dat was een belangrijke
den met diners op de toppen van hun vingers van- fundie naast de chef de reception en de ober,
uit de keukens beneden de hoge trappen op naar werkte 'szomers in Zandvoort en in de winter in
de eetzaal met kristallen h n e n . Er Wonken Franse Monte Carlo. Het klikte goed en zo zou hij het retemien, er werden Hajeniussigaren gerookt die de gelen cfat ook ik in Monte Cado kon werken. Zo
portier verkocht voor het ongelmfìijke bedragvan leek voor mij een hotelcarriere in het verschiet,
edoch! Op de dag dat ik mijn Franse papieren
zestig cent per stuk.
Er was een bridgedriveo.l.v. Mr Goudflaan, er was moest regelen kwam er e e n telegram van Stork
het huwelijk van een dochter van de joodse Hij- Haarlem;ze zochten ambachtschooi-jonge
diamantair Asscher, ingezegend door de rabbi tjes als leerlingvoor hun tekenkamer. HiermmeinFrank. met vele buitenlandsegasten. UE8&grote digde voor mij, zoon van een hotelhouder maar met
opgepoetste balzaal van het hotel klonken de ri- een hoofd va4 mecmnodozen,de hotelloopbaanen
tuele gezangen. Dan was er het internationale wed techniek de hoofdschotel.
meester-toernooi schaken met grootmeesters uit F. Dukkers

Het Grand Hotel aan het begin van de vorige esuw.

L

Speeltuinvereniging Kindervreugd
11949-1965
Met hulp van de moderne techniek bestaande uit
de DVD "120jaar Zandvoortse krant" en met de
informatie uit de oude clubblaadjes "de Schakeln
heb ik kunnen achterhalen wat de oorzaak was
van de sluiting van de speeltuin, wie de vrijwilligers
waren en wat voor een activiteiten in de wintermaanden werden gegeven. Laat ik eerst maar
eens vertellen over de vele activiteiten.

leraar, de heer J.Stol. Dat de 900 gulden voor het
projectietoestel was opgehaald staat vast, want
daarna rijn er filmmiddagen in het gasbedrijf aan
de Tolweg, Patronaatsgebouw (nu "de Krochtn)of
in Zomerlust.

Het was niet altijd rozengeur en maneschijn. In
1954-1955 kondendoor gebrek aan zaalruimte de
pitrietclub en de handwerkgroep niet meer door
gaan. Niet getreurd dan gaat het tocti gewoon door
bij de leiding thuis. In de Schakel van 1955 staat
een oproep van de vootzitter Jan Spieneus aan
De doelgroep was de jeugd vanaf 4 tot 14 jaar, de ouders om meer waardering voor het werk wat
maar later kwam er ook een groep voor de "rijpete' er veizet wordt door de vele vrijwilligers. 'Het is niet
jeugd. In de Schakel van 1953 staat een opsom- alleen maar geld gevenn,zo staat er" nee, ook ats
ming van de nieuwe clubs. Er was een operette1 ouders moet u interessetonen in wat uw kind doet".
toneelgroep o.l.v. de dames v. Duin, Bos en Sluis, En tioe zit het eigenlijk met de interesse en waareen fkbelgroep o.l.v. de dames Termaat, Koning, dering van de toenmalig Gemeenteraad voor de
Halderman en later mevr. Groen. Een pitrietclub speeltuin? Door de bouw van 36 flatwoningen op
voor jongens o.l.v. de heren Mulder en Menks, een het terrein van de speeltuin is het einde in zicht.
balletgroepo.l.v. mevr. FailB, de mandolinegroep Ooit waren er nog plannen om de tuin te verplaatin een zaaltje van pension BodamBr o.l.v. dhr. sen naar hetVijverpark maar metdrie voor en twaalf
Thöring en een ontspanningsdub voor jongens die stemmen tegen besloot in 1965 de Gemeenteraad
hun hart konden ophalen aan alle mogelijkeleuke dat men meer geinteresseed is (ook toen al) in
en Ieeizame karweitjeso.l.v. de heren Kuvener en een kinderboerderij. Een actieve vereniging hield
Bos. Dat was nog niet alles want er werd nog veel op te bestaan. Overgebleven rijn bij mij en de vele
meer gedaan; boetseren, handwerken, fineren, Klink lezers de fijne herinneringendie niemandons
houtbewerken, wandelclub en of dat nog niet ge meer kan afnemen. Bedankt actieve vrijwilligers
noeg was, werd er ook nog een korfbalclubop po- voor uw inzet om de Zandvoortse jeugd van toen
ten gezet. En BBnrnaal in het zomerseizoen ging iets blijvends mee te geven.
men met de bus een dagje uit. De animo was in
hetjaar 1954zo groot dat er niemand meer bij de Nel Sandbergen - Kerkman
groepjes konworden toegelaten.
Buiten de activiteitenwaren er gezellige avonden
om geld bijeente krijgen voor bijvoobeld een filmprojectietoestet of om nieuwe speeltoestellen te
kopen. Op deze avonden (meestal in Monopole)
werd er dankbaar gebruikt gemaakt van de talenten uit eigen kweekbakje. De mandolinegroeptrad
op en de speeltuinbandgaf een potpourri met zeemans-liedjes ten gehore. De balletgroep toonde
een matrozendans en de Rilini's (Rita Molenaar en
Lien Kerkman) traden met zang en gitaar professioneel op. Maar ook de leiding was zeer
p", '7
I
,k
getalenteerd zoals bijvoorbeeld mevrouw
Bisenberger-Kromhout en de heer J.Bos zongen
een liedje "ik ben een muzikant" en de heren 80s Een feestje bij de vereniging. Op de achtergrond
en Paap vertoonden op komische wijze een het tuinhuisje. De kinderen zijn, vanaf de bovenste
schetsje over de Scharensliep. Aan het eind van rijvan links naar Mts:Greetje Bakkenhwen, Nelly
de bonte avond was er om de kaste spekken *het Keur, Lenie van Norde.
Rad van Avontuur" en uiteraard bal na. Engedanst Zittend van links naar rechts: Janny Diependaal,
werd er vooral door de rijpere jeugd want zij kre- Corrie van Vliet, Ranghild de Muinck, onbekend,
gen dandes in Hotel Keur door een erkende dans- Janna van Koningsbrugge, Pieternet van Brnukelen.
a
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De speeltuinband actief tijdens een het optreden voor de Algemene Bond van Ouden

van Dagen - w e M v ~ r
een enbemrgdm OUden dag -, op 9 maart
m

1953.
Van links naar rechts:
Lien Kerkman$Ab Termaat, tnierke Hamen R h MdlenaalI:

I
I

C

i

Van Astrid Visser kregen we de foto wear de
lange glijbaan op staat. Het huis van fm.
Lavertu was nog niet gebouwd.

Het optreden van de
Rilini's (Rita Molenaar en Lien Kerkman) in theater
Monopote, 1954. let
op de prachtig beschilderde gordijnen.

n

Toen en NU
weer een stukje centnim verdwenen

garage Versteege. Links daarvan IJzerhandel

Hierondereen prachtige luchtfoto uit de beginjaren
de rechterkant ziet u de Haltestraat met
70.
o.a. Versteege Wielersport en een stukje Café
Neuf...

Versteege's, gebouwd in 1908.Aan de onderkant
de Pakveldstraat.
Garage Vercteege is in september 1999 gesloopt
ten behoeve van nieuwbouw. Inmiddels is dit
nieuwbouwprojekt gestart.
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In het midden van de foto kijkt u op de daken van
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ZANDVOORTS VISSERSMEISJE (1884)
( E h b e t h Stanhope Forbes I859 -1912)

Met de aianhef"Wie helpt T plaatste de h8erT.R.Aithuisius, indertijd bestuurslidvan het Genootschap
Oud l a ridvoolt, indeKlink(jr.4,1984,nr.Z)een oproepvoormeergegevensoverhethierbovengenoemde schilderij gemaakt door Elisabeth (Adela) Staflhope Forbes.
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Di naar aanleiding van een kaart, die hijvan &n van zijn kinderen uit Engeland ontvangen had waarop
dit schilderij afgebeeld was. Voorrover ik heb kunnen nagaan is hierop nooit een reactie gekomen en
nu, jaren later, kwam ik dit schilddj weertegen en kan ik er meer gegevens over verschafFen.
In "Galbry& Museum PENLEE HOUSE "teCornwall in Engeland is dit schilderij te bewonderen. Het
toont een jong meisje, gekleed ineen bruinkleurige blouse m blauw h o r t met een groene platelen
schaal in haar hand waarin een paar vissen liggen. Op de achtergrond is een grote schouw met oudhollandse tegels te zien. Naar alle waarschijnlijkheid heeft zij het "OudeMannen en Vrouwenhuisuals
decor genomen, omdat er zich hier een dergelijke monumentaleschouw bevond.
Elizabeth Armstrong werd in 't859 als enig kind in OntaRo, Canada geboren. Al op jeugdige leefiijd
bleek zij over artistiekegaven te kwitbn en haar vader moedigdehaar aan tekenlessen te gaan volgen.
Helaas stierf haar vader toen zij nog bebekkelijkjong was.

kuwtacademie in Londen, vewotgde zij haar
Na een brte s h l d i e p M ~. ~ @ ~ & . B @ @
studie aan de Art
4&@@:@
k & $ \Eárk (@1877-1880), waar zij ondemieer les k m g van
William Memt
&mm-dhmr mmdm reis& zij door Eumpa,.volgdelesdn h
Munm~
~
,
~
;
.
~
mnPorrt-Aven,
1
a
deerr kus@la&@e
~
~ in Bmbgne.
Het .Zandvoorts visse'hek'' &hjkfefde zij th de:erner van 1884, tijdens een door William
Chase speciaal voor A m e n b a m @ ~ , g g ~ ~ ~ e ~ mOpuhet
mpmgramma
u s 8 @end
niet alleen musaumbezoBk, m m h~vam&UWmkshwnaar mmWlan in bbndse klederdmhbn
en werken op locatie met thema'sals vissers, rhner%emdmbsppenmetdndniolensenz.Chase zelf verbleef overigens dat jaar ook mpaar maanden in ZandvOor-tmMen met ct9 Wnskchitder Robert F.
Blum (l857-1903).
In 9885m?&Wsahefh naar W y n , een pítbmgud viss~rsplaatsje
am &~w&hst-wn Engeland,
alwaar Ach reeds mmtg kuWem-argevmU@ had. Zij ontmoette hier S
~
~eveneens
begaafd kuns&&@iEdwlw&&@$iiln'
2,889inhet RW1jk*d.
Dat ElisabefhIn die zomer van 1884 ds onderwerp dit viswmmeisje koos was niet zo verwonderlijk.
Ook fn haar Iatere eerribre b b k dat-sMnderen'har favoriete omiewerp was. Zij schilderde hen bij
voorkeur Tm de vdje natuwom z@@mIk,b ItuntMntWimmtr destee#$wisselendeJ i m , Een
speciaal geconstmmrde mo6;idea db rii'&d@e di;haarh6g61ijk.
Ook kreeg zi]beken&@ &$ar
h IuMa giesWwm wg~dteld "KingArthur's Wbod", dat zij
eveneens van sprookjmmMge ~l&trnrYesv m g . drmg d%bekop.aanhaar enig kind, Alec, die
in de Eerste Wem1.dodog;opbaglsdie wijze om het bv* h m . Hetverdriet om haar z& is haar
getalevenwant,) MM,eerder dan ho, in 'i912 op de nogjonge IeefUjdvan 52 jaar.
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De wlgende nieuwe leden haten we van harte w&om.
~ s i u ~Wa t

AaridewerklvW~~A
Aders Dhr. B.
Bol Dhr. D.
M s e Drs. A.M.
Dam MewcH: van'
Grnaff Mevr. H.J.C. de
MosgeKoper Mevr. F.

Hoogendijk H.C.
Laan DRLi.vdd.& Mevr,
L E ~ ~ W~,ht-.
S , F.

Paap Fam. A.
Schaap G.W.
'Vew,Mappelhof Mevr.A.
Wardenbr-FTlebtm M w .G.
W e b Dhr. J.H.
Warff W. van der
W - v a n EMik Mevr. W. de

de Favaugeplein6112
GKm~htlQ
Páswd~rsfmat
6 l1
BiMmf'12
*rodeweg
126
's-HeerentjsrgsüéW 93

L6Wntstmat551
R.P.

Haarlemmr&mat 37
Bumweg 7
Kmnemerweg?Fg
Boerlagestmat %
de Schelp 35
BUQ. Reedmanstraat2
P.O. Box i57
1
2
24
Ruigekade 19

2041 TM Zandvoort
2042 TS Zancivoort
2042LT Zandvoort
1016 XC A'dam
2042 NK Zandvoort
2116 VE Bentveld
2241 PD Wassenaar
2041 RT Zandvoort
2042 NB Zandvoort
2042 HH Zandvoort
2042XT Zandvoort
2041 VE Zandvoort
2042 DV Zandvoort
20141 PN Zandvoort
SR.Agnes 5097,AustPalie
2û42 LC Zandvoort
1428 RV Vrouwenakker
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De technische dienst van Bertch Net heeft ruim 15 jaar ervaring met computers. Met gepaste trots
kunnen wij stellen dat a de meest exlusieve en exotische computen kunt bestelien bij Beacb Net.

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

Zelfs de moeilijke taak, uw data temg te halen bij een crash, Is &n van de specialiteitenvan onze
technische deust van Beiich Net. Kortom, Beach Net het adres voor u, en uw computer.
BZ Ondel-+loud
Va~=rkoop & Ass-rnBla~e

Reparatie

I n l z e r n e *

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

Tel: 023-5730749 J 06-412861 75 Email: info@beachnet.nl
.

.
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ADMINISTRATIEKANTOORVAN DER HAM
Administraties en belastingzaken

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

Voor ondernemers en particulieren

....bel dan de Klussenman!

Voor de verzorging van onder andere uw:

* financiële administratie
* loonadministratie
* aangiften loon- en omzetbelasting
aangiften inkomstenbelasting
* aangiffen vennootschapsbelasting
fiscale adviezen

Burgemeester Engelbertsstraat8
2042 KN Zandvoort

-

Telefoon 023 5736028
Telefax 023 5736029
Mobiel 06 11325410
E-mail hampaap@hetnet.n!

Klus - en onderhoudsbedriif

Ton Bakker
Van Lennepweg 131
2041 LM Zandvoort
023 - 57 201 52
06- 293 40 523
E-mail: Bakker202 l @zonnet.nl

Model Vleesehhouwerij J.J. Spiers
slagerij en overleed in 1984. Hierbij een chronoloJan Jacob Spiers werd op 1 november 1904 g e gisch overzichtvan zijn carriere, aan de hand van
boren, huwde in september 1924 met J. Paap en een aantal prachtige opnames die De Klink recent
kreeg 3 kinderen. Jan Spiers stopte in 1966 zijn van zijn dochter in bruikteen kreeg.

Vleesehhouwerij J*J.
Spiers in de Jan Steew.
straat 1b,genomen IR Juli,
4 924 ter gelegenhaidwn
de heropening van dm:
Electnsche Rund-,

en Vackenss;l&tgr&
Een uniekeopnamehhr-.
onder van de v t e m houwerij in de tiaI&û&'
25. Op de foto, genomen
in 1926 slaan van links
naar rechts: Jan Spiefs,
Arie Mlenaaren J m e m
Kreijger. In die tijd advbrteede Spiers met 'slachtvarkens voor de kuipv. Het
pand op de foto is het
rechter deel van de latere winkel van Berhis Balledux. Rechts daarvanwas een landje met twee woninkjes en verder ziet u de gevel van de zaak van groentenboer E. Bos Niet veel later weid de Haltestraat
hernummerden werd nummer 25 cafe ' N N van Cumelis Bluijs.

Vleeschhouwerij en spekslagerijP Centrum tijdens
de opening in november 1928. De zaak verhuisde
naar de overkant. Door de hernummering had het
pand verschillende nummers: rond 1929 nummer
26,vanaf 1931 nummer 30.In deze periode verkeerde ons land in een grote economische crisis:
dit was terug te vinden in de advertenties dle hij
toen plaatste in de ZandvooMe Nieuwsbladen.
Wegens de langdurige koude en graote werkluosheid, bied ik aan, contant afgehaald ......... BW, e w ,
aanbevelend J.J. Spies".In de jaren voor de oorlog was de slagerij op zaterdag tot 21.O0 's avonds
geopend en op zondag van 1Ofot12 uur, en 'horen
en bezorgennwas ronder prijsverhoging!
Opvallend aan de drie foto's is dat Vieeschhouwerij
Spiers op alle adressen hetzetfdetelefoonnummer
144 had, Op de foto ziet u in de linker etalage de
geslachte varkens en in de rechter etalage de
koeien. De beesten barnen in de slachterij aan
de Koningstraat,direct gelegenaan de winkel, aan
hun eind, In die tijd was er nog geen koeling. Achter de voordeur ztet u een deel van de marmeren
toonbank, Rechts van de zaak was een sigarenmagazijn, Uw aandacht ook voor de wijze van be
ctrating.
De meester aan het werk. Opname uit 1965. In de
vijítigerjaren won J. Spiers een eerste grijs op de
InternationaleSlagertenbonstelling.
i 8-298
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Hieronder een nota uit juni 1960. k
jk en vegelijk.

Klinkertjes
Op zoek naar...
"Beth Sean"
Ik ben zeer gelnteresseerd in de geschiedenis van
de 'apostolischen'. In Zandvoort had de heer J.H.
van Oosbree, apostel van de HerctelclApostolische
Zendinggemeente, een vakantiehuis, geheten
"Beth Sean".Di huis is in 1937-1938gebouwd en
in de oorlogsjaren afgebroken vanwege de bouw
van de 'Attantikwall'. Wie heeft artikelen enlof ansichtkaarten van 'Beth Sean'? Wie weet wat het
adres was van dit huis (Zuid-Boulevard?)?Bij voorbaat dank voor de moeite. Pieter van Hes, Wielingastraat8,9034 HE Marssum,
PvanHes @eisma.nl
We weet het? 4
De heer K. van der Sluis (ksl@fme.nl) stuurde ons
een bijzondere foto uit 1930 van de Duitse kroonprins Wilhefm van Preussen, zoon van de Duitse
keizer. Hij heefi het vermoeden dat deze foto in
Zandvoort genomen is vanwege het feit dat de
kroonprins in die tijd bijna jaailijks te gast was bij
baron Von der Heydt, wonende in villa "Muluruh"
gelegen aan de Strandweg. Echter de kroonprins
staat op een steiger in het water en nu is de vraag:
had Zandvoort in deze tijd een steiger in zee?
19-299

Historisch verleden V
Bron: uit diverse pubijcatjes B. Voets

In 1659 kwam de proponentvan de gereformeerde kerk, predikantHendrick van Loon, te overlijden en
de kerkenraadvroeg aan Willem Johan van Brederodedzij#n dienaar des woords mocht benoemen
tegen een vast salaris. Nu ging in die dagen de correspondentie niet zo vlot, de brieven moesten gebracht worden en pas in 1661 kwam de bevestiging dat de te kroepen preâikant geplaatst kon worden. Achteraf was het aannemelijkdat de procedure lang op zich liet wachten want de Graaf, Heer van
Brederode kwam te overlijden.Van de Baljuw van Brederode, kwam met het volgend ondertekend schrijven retuur:
Na Y overitden van Ds. Hendrick van Loon heel7 de ketkenraad van Santfoortden 15 october 7659 in
sijn plaats bemepen Ds. Carolus SpiQarúus,predikant op het Fort Loeveste#n 9 qustrument der
beroepinge was aldus.

Oen V-

Chdsti. -

fot ~ a n ì b te
d ontbloofen van haren getrauwen
A / ~ het
Q Gud de Heere gelìeff h@& cia
iemar D w n i m Henditms van L m <md g h & dat de selve wederom met een ander &&teI#k
z i e l s o ~ w&n
r
weden. Soa is ~.&t.i@&mm%pihgevan de Name Des Heeren, en njpe QeIbemtie,
in de vreesa Gods hebben bemmn geI#ck wij beroepen mits desen , onder apprsBaVe der
Edt3#aChtbae!B C/BS&SW H&&Tl8ri
d8 HeBr$' &@W üûtl
ah dgd&d VWì
haer Ecc8lI8rrfie de Fmfnm van Bmdetmh. &n. E t m w d g e ~WgáJigm
l
w Wel-Geleden Ds.
Cadus SpIbrdus nu pmdikmt te LOg!peste@n totm We@@ en Odn41i9 He-r mser m y n t e ,
om Gods
in alCe:SU&,#?@@ te predikef?,@? sacramenten V O I ~mtii*
~ S ImteiHnpn €ebedienen.De bmkkeI#cke DisipIins getmuweIJckt@ oeBnen, en verder te vemlIen alla andere plichten,
die tot den Heglighe K8mken-dienst behmmn. Versoeckende heel vriendeldck de gemeken Ds.
Cadus SpiJardws ,dat srjn Edelachtbaem gelieve dese ense Goddeltcke Bermpinge in Name des
Heem aan te nemen, beiovende van ons8 sijde siiner Waerde met alla ibehmrifck respect, eere en
liefde te behenen, Voorts bidden wij de Heem Des Ougstes dat sijne AAaj%ste@gelieve dif w e d
genadelijck te segenen. Dat het moge stroken tot groot makinge van sijnen Heijlighe Name Stichtinge
sjjner Kercke en veler menschen saîIghe@,Amen.
Aldus gedaan in o m krckeQcke mgaderinge tot Santfoort den f5 Maetf f661.
Arfen Comelisz w a n Duin
OuderJing
C/aesJacobm
Diaken
Lubbert Remmen
Diaken
De= hienewns staende beroeping8 van de gemeIjnfe Gods Sanffoort ~Jtgebmchfop de geleerde
aen gods sai'chger Ds Camlus Spioardus predikant fot Loewesfe#n bij de E. Classis van Haerlem
gesiien sijn heeR de selve geap~mûmttgelijck gij die appmbee?tmits desen niets toewenscfiinge
van des Heemn segen. '
S@ name der Classis van Haedem,
Acfum i 5 Maert 1667.
T d o c k s Bedzen. FF! scriba,
Gesien bij mij ondetgeschrev~n&/fin van Brederode. De acte aen de andere djde gesteft wegens
hef kerckel~ckeb e m p hebbe de mive in confomritte van de acte Bij haer EwlIentie Ie gravinm
üouagi'em van Bmúemde verl&nf dan f8 Odober 1659 geappmbeeH gelfck i& doe bij dese actum
In Haetlem dezen 18 Maert 1661,
Rogier Ben.
Dese bovenstaende beroepinge door tusschen vallen ongelegentheden is eersfgemctueert in de
jaere i661 de Classis de selve approberen den 75 Maert des $ e hjaers werop de bev8sUg is den
10 April uif name so last des E. Classis.
Het kerkschip was een open ruimte waarin een verhoogd gedeelte was aangebracht met daarop een
grote ronde lezenaar, verder een aantal stoelen voor de Schout, Dekenen,Armenmeesters en Kerkmeesters. De predikant stond en bij hem - in dienst van de kerk was een voorlezer en een koster c.q.

-
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M g r a v e r . De lideren, alleen Psalmen, werden gezongen dooreen voorlezer, dwas
gok
de schoolmeester, het ging zonder bqeteidng van enig muziekinstrument. De meeste kerkgangers
konden niet lezen of schrijven enld w r middel van een piatenbijbei werd Mj de teksten het onderwerp
vìoueal gemaakt, Wilde een kerkganger op een stoel ritten, dan moed hij deze zelf me van huis n e
men. Meestalweden de kindam er mee belmlen zij gingen dan vroeg naar de kerk om de stoel zo
dicht mogelijk bij de banken van de Kerkmeesterste plaaben. Dit werd geidaan om indruk te maken;
kijk eens hoe v r o m /k hen. De vrouwen gingen dan op de stoelen Atten, d@mannen en de kinderen
mesten b l i j jstaan. Wcwas er een scheiding trissen mannen en V T O U W ~ ~ieder
;
apart aan 4th kant.

De diaconie, altijd aanwezig in de Gwebmeerdskerken, had voor het vemrgen van deken, amen en
gebrekkigen veel geld nodig. Een legaat v e m e n van gegoede burgersgaf een welkome aanvdling
in de k.
De inhout van mn t&amt &.am.m&n
tof Santhort gelegateert deserjaer 1663,
Aíso ick Adxia~nCronmd&h sone van Josst CmmMBCjgh mligw sieck b bedde leggende met
meer éippemnfb wan
afsop D komn en de genegen sonde ter disponem van de tflI#cker
middelen mij doof Gods
wrieent en de alvomns m@ niele gerecommandeert hebbands in de
pmtedie Gods m& bede.m#ne veel wx~d@e~#hcAentegens mgnbn scheppar begaen te willen in de
diepte sijner genade yettle&en, m de mijn w r 6 g h maken tot een vmifcke opstandige en de
deelachtigh te mogen wodm &er d& minste uwer diem8mn. €h nae mijn lichaem geremmandeed hebbende de aerde wemm het seloe gmo?ngnis, so vervolg@mij k disponemn. Eersteiiick
e.t.c. Biijvende B@ hel verdere van rn#n goederen g e d i s p o n d e ten p m f i - en de behueve van;
onder conditie &f w] alkm Iij&en, d8 somme van dde honderd guldensjaerlflckssullen hebben u#
te kmmn ~f te weide van dien pmfifle van den Dorpe Santvoort eti de arme menschen ddaer
e e u w j c k m de Q B I I @ ~w, a r boven w-nden ml bl#ven het huijs so ick tegenwmdig b e m n e
e.t.c...ten ~jdenstond&'i den mmte November A" 1662, sesfien hond~ttoen en sesíigh, en de was
ondertekent.
Adhen Cmmmeligh.
Zowel de diakonen als de algemene armenmeesters wilden al het geld beheren en besteden, want om
jaarlijks driehonderd gulden te krijgen was in die tijd een groot bedrag. De predikant en de Schout
kwamentot een akkoord,
Also tot het onffangen en de uiltdeelen van dese penningen, fusschen de Diakonen en de A m vaders wan dese plaets eenige moeflgchegt quam fe ontstaen, alm de Amn-vaders sustineerden
also SJ wel de slechite beurse hadden.Dat haer de penningen alleen souden toekomen, so is Y dat de
Diakon@ selve eene tiftlang met vele moefelijkheden tegen gehouden hebhnde eijndelijck op
het V m e c k van de Armen-vaders sijn gekomen tot een accootf. De wijse dat ter twee gaven w a m
vemchenen, so is 7 efndeIJck goed gewonden dat de Diakonde van de ses hondert gulden als souden
genieten twee hondert gulden. De Amen-vaders vier hondert gulden, masr in het toekomende, als
daer wederom eenjaer was verschenen dat de Diakonge souden ontfangen honderf en viflich gulden en de Amen-vadem ook so veel. So dat so lang als het geld te onifangenwas. 'tWelckaccoort is
gesloten in de tegenwoordicht van Ds. Carolus SpiIjardus en Adriaen van der Me# Schout.
Volgt nae het accoort van Schout en de Schepenen onderteickent welcke: De Edele H e e m Directeurs is veifoonf,waemp tiefgeld is oníhngen.
Het accoort seK
Wij onderschreven, Schout en Schepenen getuigen nae waerheijt dat de Diakonen en de Amenvaders van de- onse plaets wegen het ~8~schiil
geresen tusschen be#den, om te onffangen de penningen bij testamente gemaeckt, door het overlgden van S. Adriaen Cmmmeligh f.g. ten overstaen
van onse Predikant Ds CardoIus Spiljadus in min en vrientschap sijn geaccordeerf, om jeder de
he#? te weten de Diakonen hondert vgffich guldens en de Amen-vaders hond& vlffich guldens te
genieten onderhout van de behoeftige alhier. Dit gedaen sonder arck of te list. V 8 m c k e n derhalven
de Edele H e e m Directeuren hier over gestelt dit ons getuigenis der waerheijt geloove te geven.
Actum Santvoort.
En de was ondedeickent,
Der 9 januari Ao. 1664, Adraen. Hendrick van der Meij. Schout tot Santvoort.
Leendert Claesr, Schepen.
Leendart Dircksz, Schepen.
wordt vervolgd JK
21-301

De Zandvoortse jeugd van Leo Heino
Leo Heino is bij iedereen bekend als de ondernemer van Circus Zandvoort en de amusementshallen in de Kerkstraat en Hahestraat. Maar minder is bekend waar hij zijn jeugd doorbracht. Hij
werd in f 942 in Amsterdam in de Tasmanstraat
(Spaamdammerbuurt) geboren. Nauwelijks was
de oorlog afgelopen of zijn vader mocht in de zametmaanden van 1946 speelautomaten exploiteren in de toneelzaal van Zomerlust. Als Leo
begint te vertellen schieten de herinnenngen in
rap tempo - vaak met alleen een trefwoord te
voorschijn. Het zijn flarden uit een vijftig jaar verleúen. "Dietoneelzaal stond 's zomers leeg "vertelt Leo. En zo trok het gezin voor een aantal
maanden naar Zandmrt waar het toerisme langzaam weer op gang kwam en waar na de moeilijke oorlogstijd behoefte was aan vertier. "We logeerden in de huisjes van de Kampeewereniging,
soms ook boven Zomerlust, of op adressen in het
dorp (de van Lennepweg, Schelpenplein, de

-

Kanaalweg). Maar het Gasthuisplein was absoluut de plek waar ik het meeste van mijn jeugd
heb doorgebracht. (En dat verklaart ten dele
waarom hij daar zijn Circus Zandvoort wilde bouwen) Ik had daar mijn vriendjes: Lia Lock, Hans

Tump (zoon van slager Tump), Herman Weber,
de kinderen van Ukkie en Jacobs. Met Jan Visser maakte ik zeepkisten om met andere kinde
ren te racen. Vooral naar beneden rijden van de
Van Lennepweg was spectaculair. Ik vond Zandvoort heel opwindend. Je had paar-denstallen
op het Gasthuisplein en een smederij van Versteeg. Ik zal nooit vergeten dat er een Versteeg
terugkwam uit het Vreemdelingen Legioen. Dat
was nogal wat.
Soms zat ik als het schooljaar nog niet voorbij
was een tijdje op de Karel Doormanschool, maar
meestal ging ik in Amsterdam naar school en toen
ik wat ouder was nam ik gewuon na schooltijd de
trein naar Zandvoort. Mijn ouders hadden al heel
snel een auto, een T-Ford en ook een keer een
Packard, dus dat was ook mijn vervaer. Ik ging
nooit met de tram, want mijn school in de Spaamdammerbuurt was dichtbij het CS station en ik
vond het helemaalgeen moeite om op en neer te
reizen, Ik herinner me wel de laatste tramrit in
i957 die midden in de nacht eindigde met een
gesloopte tram. AItijd waren er confrontaties met
de jongens uit Haarlem die kwamen knokken. Die
avond ook. Van die tram heb ikzelf nog een bordje
afgehaald met de tekst: Verboden de ramen te
openen.

-
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SPANNEND ZANDVOORT
"Ik wnd Zandvoort altijd heel$pa~end.*venroigt
Lso, 'de duinen het de bunken waar je toen nog
in kmen hetstonk er aWjd naarpaep en pies*Maar
Jeging er toch h om te speim..Er was een hele
boelfantasie om diebunkers heen, mk in>verbahd
met de oorlog. Er werd in hétdorp ook met h dvingatje geweten: van die was goed mdie was fo&
(in de oorlog). Dal speelde toen heel erg*Vwml
die lange muur door het duin was natuurlijk bijzonder. Maar er waren dachten wij vieze mannen in
de duinen en als je dan een omchuidige wandelaar zag naderen dan wasjdal natuurlijk een
tiezemman.En dan rerran We weg. En om aan
zakgeld te komen v ~ . m e l d e n w lege
e flesjes op
het strand.
Enje had de.automcesop hei&wit,
hetwuwrk
en de boerenlbrolsrkapd op M dorpsplein en de
biertent van Löwenbrauen,m t die b n d lleeuw.
~
Er waren altijd kmissen en een schiettent aan de
kop van de Zeeshat. Er was veel te beteven in
Zandvoort. Ik had toen met mijn broer bibob, kort
geknipt, stekelhaar,naarAmerikaansd e l en we
droegen de eer& spijkerpakken. Ik was de lange
Bi en mijn braer de korte Bl. De kinderen in Zandvoort verstond fk eerst niet, die hadden een dialect. Ik begreep er geen klapvan en vaak spraken
ze expres zo mmij te pesten. En ik I= gmtig de
boeken van boekhandel Sijtsma op de Grote
Krocht. Ik nam stapels boeken mee. Volgens mij
waren de boeken die je daar kon lenen wat beter
qua selectie dan bij de bibliotheekin de Brugstraat.
Ik kan die geur van die winkel met die boeken in
de kaften gewoon nog voor me halen. En dan was
er natuurlijk de Monopote bioscoop. Op het balkon was de mmiste pleken Ik hepinner me die lichtgmne d blauwe vemhobn stoelen. Die bioscoop
leek ook heel groot, maar toen je later na de afbraak die lege plek zag waar het gebouw had gestaan dan was dat helemaal niet zo groot. Aileen in
je herinBenng. En varizekpr8kend M&ahd.Ik heb
leren zwemmen in het membad van Rictie in ijskoud water. We hebben ook nog twee jaren met
de autamaten in gebouw De Witte Zwaan geze
ten. Begin jaren vijfti$ kregen we een vaste plek in
de Kerkstraat waar eerst Cafe Oomstee zat en
waar ik nu nog steeds een bedrijf heb. Ik heb eigenlijk een fantastischejeugd gehad met veel mogelijkheden om te spelen. Het is jammer dat veel
van die moaie plekjes in o.a. de Noordbuurt (ten
noorden -van de Kerkstraat) zijn afgebtoken.Tja..."Hijkijkt uit het raamvan CircusZandvoort en wijst op een grote boorn."Grootgeworden
met lekbier"Ik kijk vragend, datword ken ikniet.
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"Leguit,*-

ik."Lekbieris het overtollige bier van
de tap dat in stalen b a r n vait en bij de boom
wordt weggegcloid. Die schijnt er heel goed van te
groeien want deze boom is al heel oud.'
Ik vraag hem of het afüjd de bedoeling is geweest
dat hij in het bedrijf van zijn vader tgtg~:htzou
k*
men. *Ik wilde dat altijd. Ik ging in Amsterdam
el-techniek
studeren, want dat was belangrijk
in verband met de ontwikkelingvan de technisch
geavanceerde speelautomaten die uit Amerika
gingen komen-* *Maar heb je dan geen zakelijke
opleiding gevolgd"vraag ik verwonderd. "Nee"is
het antwoord "Nooittakelijk, ( hard lachend) is dat
dan noodzakelíjk?"
ZANDVOORTVAN NU
'Hoe kijk je men het Zandvoort van nu aan " is
mijn vraag. Ik hou van hel dorpseiement met ie
dereen die iedemkn kent, maar Ik trek me niets
aan van negatleved e n . Ik hou wel van een veüe
roddel en dorpsroddeltrekt mensen aan, maar je
moet je niet laten beinvloeden door wat mensen
overje zeggen, want dan benje nergens meer. Ik
zie nu ook dat er elementen zijn waar Zandvoort in
de zomer van schrikt. Dat kunnenwe nog niet hanteren, dat komt nog wel."
Ik voeg er aan toa: *Lshet niet leuk dat er nu niet
veel Duitsetoeristen meer komen maar veel meer
andere nationaliteiten?"Dat denk je alteen maar
?egt Leo. *Je herkent die Duitsers niet meer, ze
zien er uit als andere Europeanen, Dat is er v e m
derd".
Thys Wcersen

Vervolg Klinkertjes
HaademmeLeo Miezenbeek (mie;henbeek@zonnet.nl) zou
graag in het Mwillen komen van oude opnames
van zijn huis in de Haarlemmerstraat(121, alsmede
van de nummers 14,15 en 18.

Helpende handen voor Zandvoorts Museum
Op onze oproep van vorige keer voor vrijwilligers
in het Zandvoorts Museum, mocht Bmm Krol een
tweetal reades ontvangen. Daar is hij blij mee,
echter er is een heleboel te doen: van balie tot
mmputeiwerk. Dus als u gewoon wat uurtjes per
week over heeft, geïnteriesseerd bent in Qud Zandvoort, wat hand- en denkwek wilt vemkkten (en
daardoor ook de nodige contacten krijgt m& andere ge'fnbmseerden!)loop dan eens binnen en
informeer. Bram Krol, 023 5740280.

-
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e-mailadres: genootschap-oud-zandvoort@ hotmail .com
Werkgrnepen Qemrotschsp:
Indien uzelf actiefwilt deelnemenaan onderwekvan Zahistch, dan
zijn er de volgende werkgroepen:
Genealogie, contactpersoonM e Koper.
- Monumenten& grafstenen, contalctpersoonJaap KerkmanAm.
Zetf kunt u ook het initiatief nemen om een werkgroep op te richten.

-

"Minkertjes":
Indien ueen oproep wiR piaatsenom historisch M a a l te ruilenaf te vwhijgen,
kan dit gmüs in de rubriek "Klinkertjes." Deze w i c e gekft alleen voor leden van
het Genoots&ap "OudZandvoort".De adventie mag niet van commerciele aard
lijn. Vermelding van naam en adres of telefoonnummer in de advertentie is verptlcht. Uw tekst dimt binnente zijn op de s l u i t i r g d ~ r nvan de kopij (a
colofon).
GWten:

Indien u het w
e
k van het Genootschap "Oud Zandvoort" met een - in principe
Rscaal afbekbare - g a wik ondersteunen, kunt u uw bijdrage storten op onze
rekening van ABN-AMRO te Zandvoort. Hiervoor is het Genootschap u zeer
erkentelijk.
Op mek naar aen Oud Z a d v w b mideau7
Iets te vieren, iets te schenken? Denk dan eens aan een ingelijsteafbeeldingvan
een echt Oud Zandvoorts tafereel van "Bing en Braet." U hebt keuze uit twee
Weurenaheldingen. Vow nadereinformatie:
Crttbbendarn.

Oprulmlng? Voonichüg, nlet weggoolmt
Grote schoonmaak, verhuizing of een andere aanleidingom eens op te mimen?
Indien u spullen, foto's (a& oude familiefobo's met herkennlngspuntenvan ons
dorp), knipsels of andere public.es over het Zandvoort van vroeger tegenkomt:
a.u.b. niet weggooien! Schenk het aan het Genootschap"Oud Z a M .

Advertenam:
Beschikbareformaten: hele, halve, kwart en 116 pagina.
Tarieven op aanvraagvia Matthd Ctabtendam.
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Bmna Balkenende, Gmte Krocht 18
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Van Stolbergweg I
andvsort-T~l:023-5717093

Versteege's IJzerhandel
Verkoop van:
VerkVaren
IJZelwarien

EtW
Camping Gaz
Gemdschap

Raadhuisplein 2, Tel: 023-57 12865
Potgieterstraat 24, Tel: 023-57 36957
Pasteurstraat 4, fel: 023-57 31967

DE STijlkH n LR

Verhuur van:
Qngo Beton-r
Kango f3r#kbeatel
Div. Srhu~rmachhes
Niachines

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat tg, Tel: 02347 125S4, Zandvoort

E X P ~
Workshops
Proeverijen
Reeefles

~ ~ P E ~ ~ e n ~ I c o p B
een w m m n d ~ i g s c o m b i ~ .
K&kpMn d, tPinaioort.Td: M3 5713546
E-mail: gaieried-plamt.nl

Café - Brasserie

%.

Del Mar
Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-57 12451
Garantie voor Topkwalitelt

L5t-Haltestraat 13, Zandvoort
T ~ I :023-57 t 4738
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Adres
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:Kostverlorenstraat 121

Telefoon (023)571 68 41
Postadres. :Postbus 286
2040 AG Zandmort
Telefax (023)571 20 88
E 4
:n u t a r i s s e n @ ~ . v a n d m v ~ n 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
Haltestraat Zandvoort
Een gezellig centrum voor:
Speelgoed

Kadootjes
Meubels
Herenkleding
Kindermode
Huishoudelijk
Bloemen en Planten
Kinderschoenen
Sport
Snoep
Een hapje

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!

