H4 ju, haeljai ewe
een blommetje
bai Jopie Bluijsl
FULL-COLOR DRUKWERK

Ook uw drukker voor:

-

gebaortetaartj6s huwalijkskaarten
en uw handelsdrukwerk
(uoarmalig drukkerij van Pstegem)

Email: dru kkerij9ntderlof.nI
www.nedcrlof.nl
Spaameweg 12
2142 EN Cruquius

Tel.: 023 - 529 20 54
Fax. 023 - 528 27 14
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Kerkplein 6,Zandvoort
Tel: 023-57l3546

Het gezelligste terras

Bloemenhuis
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De specialist in al Uw Bloemwerken........
Haltestraat 65,Zandvoort,Tel: 023-5712060
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Alblas Grafische Produkten
Kochstraat q,
204 t CE Zandvoort
Telefoon & Fax 023 57 125 05

Verkoop van:

van Zandvoort

Aquaml- en Acryl materialen

Poffers kenne beter
waeter zoipe.....!

Passe Partouts op maat gesneden

DE TROMP WINKEL
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OOK OP ZONDAG GEOPEND!!!

Grote Krocht 3-5,Zandvoort
Tel: 023-5719058

Lijsten
Boekbindatelier

Brilmode
Oogmeting
Contactlenzen
Zonnebrillen

Zandvoort Optiek I

L

Kerkstraat 34-36,2042JG Zandvoort
Tel: 023-5712466

mm
Kllnk"

1%

"DE KLINK"

1384-7082

H d biad "De Klink* L
kwa~uilgive
vsn het -p
'Oud Zandwrort" en
wordt sanwngestetd onder verantwmnb
tijkhadvan het besnJurvan hetMet het ultgewn van het &d s W f f M
k t w r naar een grofere bebndhdd m
de geschiedenk van Landwwt m heî b
v d m n van de belangWlln~Meivoor,

Kwariaaiuitgave van

G E N O O T S C H A P
"OUD ZANDVOORT"
24" jaargang, nummer 94, voorjaar 2004, Prijs los nummer € 3,=
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Redactie "De Klink":
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Een RAMP

Peter Bluijs, (hoofdredacteur)
Brederodestraat28
2042 BEZandvoort
023-591 8292 (na I9.00 uur)
p.bluijs@hetnet.nf

Voor€ 3,- kunt u aan de balie in het Raadhuis het scenario (informatie
map) van een ramp (vernieuwing Middenboulevard) kopen. Zoals
hierin beschreven zal de vernieuwing van een groot gebied van de
Watertoren tot het Palace hotel, ongeveer 15 jaar duren. Alle mooie
uitgangspunten ten spijt, de grote onzekerheid waarin de bewoners
Jaap Kerkman Azn
van dat gebied nu al verkeren wordt niet besproken. Voor de eigenaBurg. Beeckmanstraat 24
2041 PNZhndvoort
ren in het gebied valt te lezen in het "GarantieplanMiddenboulevard',
023-571 5013
dat de hoogte van de schadeloosstelling wordt bepaald op het moment van de verwerving. Als de verwerving bijvoorbeeld pas in 2014
Arie Koper
plaatsvindt
is er een probleem. In die 10 jaar is het bezit praktisch
023571 8441
onverkoopbaar geworden; wie betaalt die waardedaling? Stel dat
arie-koper@hotmail.own
een ouder echtpaar, in het bezit van een eigen huis of flat, besluit in
Hanneke Molenaar
2007 naar een seniorenflatte willen vertiuizen, wat moeten ze doen?
023-571 8519
Hun bezit, dat gesloopt zal worden, is praktischonverkoopbaar. Voor
veel bewoners in dit gebied betekenen deze plannen helaas een
flarry Opheikens
025.0294884
ramp.
hopheikens@hotmail.com
Buiten de menselijke en financiële aspecten zijn de 4 plannen interessant om te bekijken. De uitgangspunten zijn duidelijk geformuNel Sandbergen-Kerkman,
leed. Het woordgebruik alleen al is de moeite waard. Een kleine
023-5712196
bloemlezing uit B6n pagina: "het strand en het hinterland" - "Het
hsandbergen@hetfiet.nI
Badhuisplein, een onherbergzame leegte - in de plint ruimte voor
horeca
en handel" "De palace-pool ..... tot een geconcentreerde
O copyright 2004
~ l rechten
b
op de inhoud van ' ~ 8 activiteitenkernu- "de duinachtige bebouwingsstructuur aan de zeeKlink"benisten bij het Genootschap
dijk" "het Watertorenplein vraagt om een ovennregend en zelfs uit'Oud
voor *Over deze
gesproken residentieelkarakter*
rechten
b=niSten bij derden van
Buiten de motiveringen en onderbouwingen van de plannen komt het
wie materiaal beschikbaar is gesteld
gevoel
niet boven dat de ontwerpers en bedenkers van de plannen
aan ktGenootschap
Zandooit een jaartje aan de kust hebben gewoond.Wie kent, ah ZandVOMt".
voorter, niet het slechte verblijfsklimaat aan de acbtenijde van het
Ledenaclmlnistratie:
Palace? Wie heeft niet ervaren de onbehaaglijke en troosteloze
AdreswlJziging &
aditerruimten
bij de ntion1.hulevardff ats? Hoeveeltochtgaten krijaanmelden nieuwe leden:
mevrouw E. Hoogemrst-Schuifen
gen we er in de toekomst weer bij?
owlersbaati~2W2vEZandv*rt
Vmreenjuistebebouwinglangsdekustismeernodigdaneente023-571 8177
kentafel!
r-hmge~hotmaiI.~m
Ja, misschien wordt het wel tijd voor een nieuw genootschap: "Genootschap Nieuw Zandvoort". Waarschijnlijk zou dit genootschap
Na lid geworden te zijn van het
GOZ, ontvangt u het e e r s f k m n h
sneller gmien dan dat *oudengenootschap met z'n meer dan 1500
(kwartaal)nummer van "De Minku.
leden.
Ik wens u een fijn voojaar!
Volgende uttgave "De Klink"
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h e zal haif juli verschijnen.
T-tomatwiaal
uitedijk 1juni bij
de redactie aanleveren.
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Algemene Ledenvergadering
vrijdag 14 mei 2004
In Strandpaviljoen 10 Seagull
Aanvang 20.00 uur
Agenda
Opening.
Ingekomen stukken.
VerslagAlgemene LedenvergaderingVah
16 mei 2003.*
Jaanrerslag van de secretaris. *
Jaarverslag van de penningmwter,
Verslag van de kascuntrolecommissie.
Behandelingbegroting. *
Bestuursvetkiezing.(zietoelichting)
Algemene berichtgeving.
Rondvraag.
Sluiting.

Tbeiichtlng bij agendapunt 8.
Aftredend z@de h e m Cense (Vz.), Kerkman, Keur
en Paap. Allen hebben zich herkiesbaar gesteld.
Het bestuurstelt voor hen opnieuw te benoemen.
Tegenbrrd#aten kunnenzich uiterlijk48uur van te
vuren schriftelijk aanmelden bi] de secretaris van
het Genootschap "oudZandvaort".

Na afloop van de vergadering zal een diapresentatie plaatsvinden in het kader wxir 700jaar
a n M .

Stukken ter vergadering verkrijgbaar.

Stran4pretfertioogte van sirandpaviljoen 10.
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Ruimen graven vannstorischmetekenis geregeld
In 1999 heeft het GQZ bestuur de gemeente Zandvoort schriftelijk verzocht deel uit te maken van de
commissie voor de begraafplaats. Deze comrnissie adviseert het college van B&W over het in stand
houden van historische graven en graven met een
opvailende grafbedekking. Het instellenvan deze
commissie is geregeld in de verordening op het
beheer van de algemene begraafplaatsZandvoort.
B&W van Zandvoort hebben de ontvangst van dit
schriftelijk verzoek bevestigd maar er verder nooit
iets mee gedaan. Er kwam ook geen commissie.
Vorig jaar heeft ondergetekendeeen confronterend
artikeltje met de titei: "Sloop grafmonumentenwin
de Zandvoorter geplaatst. Dit artikei heeft voor de
nodige reacties gezorgd, wat ook de bedoeling
was.
De gemeentevoorlichtervan Zandvoort vertelde tijdens een televisiedebat dat er nooit een brief van
het GO2 bestuur was ontvangen. Ger Cense,voorzitter GOZ, toonde evenwel onmiddellijk met enig
genoegen het schriftelijk antwoord van het mllege
op de zogenaamd niet ontvangen brief.
Hoewel de integriteit van het GO2 bestuur was
aangetoond,was het probleemvan het ruimen niet

deze geconserveerd om eventueel later gebruikt
te worden voor een algemeen grafmonument van
historische waarde. Vernietiging van historische
grafbedekking zal zodoende niet meer plaatsvinden.
Door het ingrijpen van het GOZ bestuur is er nu
hopelijk een einde gekomen aan de ergernis, die
het ruimen van graven met een historische beteke
nis voor Zandvoort veroorzaakte*
I

upgeiost.
Op *I B februarijl. hebhen Gea Cense en onderge
tekende in het pemenkhuk met de Betrokken
mbtemmeen mnstSu~i.ef
gesprek gahad over
ket instdlm ar^ de emrniesie voor de b+
praarfplaak, mbhtwrdrar van de algemene
begrafplwts ju i ~ h k
het instellen van deze
w m i ~ ~ iWe.
b f Hij bleek blij te zijn met ex&$mad~lswhginzak tiet vaststellen van
wat wel nn niet een K i M c h waardevol graf

PB

Besbknwerd m lijst in de Wink te plaat~ r met
n de aankandigingen van mogelijk te
mimen g & w . Mmes wordt berelkt dat
a& G9Z b#en kun oordeel aan het GOZ
b h u r h - t p nuibengen.T m s zal er een
vetmek naar de raadgaan, arn de commissis v a t de begraafplaats in te stellen,
~ eGOZtbestuur zal yertegenwoordigdzijn
in b e g m f p l ~ r n i s s i e .
Domdit albs h e f f k& GUZ bestuur bereikt
dat H in de t a e h s t een evenwichtig en
wd~mwogenmiminpkleid onistaat op de
al~emaheb~grWp10ats.Graven van historische &set&miswot 2airdvwi.t blijven m&ende geqp*aatdvmr het nageslacht.
@n ruiming van een histopiIn geval w

C

Wouter Keur

Inmiddels heefî de redactie van De Klink een uitgebreide lijst ontvangen, waarin rechthebbenden
opgempen worden om te reageren, indien zij hiertoe behoeftevoelen. Gezien het betang dat wij eraan hechten dit overzicht in z'n geheel te publiceren, is De Klink qua omvang uitgebreid met een
aantal pagina's. Vanwege het aantal zijn we genoodzaakt deze lijst in een kleinere lettergrootteaf
te drukken, waa wmr onze excuses.
Het ovenicht kunt u vinden op de pagina's 24,25,
26,27 en 28.

HHgrafmonument van Dr- C.A. Gerke (1853-1925)
"uit waardeering aangebaden daar oud patiënten
m vrienden".

De laagste rente, maar
ook het beste .hypo.the&advies vindt o 6fl de
Hypotheekshop Z a n * m
Een gedegen tiypotheebdViq
is~uwe1heeldichtbijhu$:
aan de Koshrierlms~atf 1001
SHOP
r in Zandvoort vindt u de
nieuwe Hypotheekshop. 005 filiaal b de
nieuwste van de 200 Hypotheekshop
vestigingen in heel Nederland. Onderded
van de grootste keten van onafhankelijke
hypotheekadvbeurs.
'Indruhekkend, maar wat betekent dat
v w r mij?', zult u misschien zeggen. Heel
veel. We kunnen u hypotheekproducten
bieden die u nergens anders vindt en door
onze ijzersterke posiüe kunnen we lagere
percentages voor u bedingen. Profiteer
ook van onze scherpe Weven en maak nu
een afspraak voor een persoonlijk advies.

De Hypottiekshup Zandvoort
Kostverlarenstraat 100
2042 PK Zandvoort
Telefoon: (023)573.59 87
Email: zandvumt488(arhypotheeksIwpPnl

man-&rwerpen van de arikelen. Het moet voor i
DLk a r intemsantzijn ~ rwan
n dorpsgemten tr
vernemen wat s]] -mlin het oude Zwrdvoort h&ben meegmaak D @ m a s f w o r tWiemee mi
stuk historie voor h& nageslacht vasgeieN. &ij
zondete dank gaat &n ook uit naar hen die hier
voorde tijd en moeite hebben genomen:& herei
Van Regtheremen Deesker m mevmuw Dukkeirs.
G
M de vele enthousiaste reades, Cs het voor
anderenwellicht een stimulansom nu mtfwk eens
hun bijzondere dallsdaagse
beb
venissen aan h& papier tue te verhuwen. Daarbij
wil de &ctie u graag behulpzaamzijn.

-

-
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De Klink, nummer 93

In de hridvmrter km u Ret wk k e n : De Mink
&eekt weer in een nieuwjasje. Jémriijks mnieuw8
u r w i a ~kenmerkend
~
voor de geschimienis van
~ a n d k o t tDeze
.
jaargang k&n wy voor een o p
nam van Huize Stem der Zee,geriomen vanaf
d8 twen van de Roms-Kathdieke Kerk, door Tm
Bakds. Hij v
~ mij hm
~ hij, na
e eetst: toestem
minggewaagd te heblm aan koster Piet de Handt,
naar boven klauterde, De kerkbrenstond dan wel
in de steigers, maar er hg nog nauwelijks plankbr
en e r w H e r geen railng. Zch vasthoudend aan
de staanders maakte hij zo de opnames,
Tm Bakeb heefhzMlfI~Pic%rt
"deklak rond"gm*
mn 3% IulÍ 1W.L k dag w o w had het kre
Elmíiijk g m i d m W Wfld die dag een straffe
flmrdmwr. M n om met d- scben
scham I M t e r n pacht@ serie foto's te!maken.
Up de middenpk& van dit nummer ook een van
zíjn ap de= dag genmenfata's.
k.h~&xbchep r n e s v a de familie Bakels hebt
umîags kwureuo b w m b m op de pdmo gemga&%eerdete4ikmskbg h R$tWwrtsMuseum
Qmamd Tan#wrtap glas."
W& Gmnd HMPI
Q-@Whk, nummer 83, pagina 21 b+n 25
&Is mmie op dit aakel Wam er een bijzondere
W binnen, wmcmwij
htiiimtemwwemn.
Opde I ~ W I
ml i r o f ~ m & ~Gemot~
schpsmmd hebben wij U hem al btm zien. De
@mama@ û @ b ~ mvan
) de p'bmío isvin akte

&r ?PO%

De hi.kt~mn
van de Hmamde Kerk
Be #M,n u m 93,pagina 28 Ym 3 3
De schrijver van g m m d artikel,de heeflleeskr,
attmciwtde mij terecht up een mbie.
de
miactie vanwege de bpetl$ beschikbare ruimte
WL eeris een artikel in -n later nummer plaatst,
was andertussende! m&u&îa mde bren VOL
tcroid en heb ik hetmielg d W i . Himlcmr
kan echter do indeuk ontstaan sun, dat ook de rastaude van kt.orgel haar beslaghassfa gekregm,
Maar niets 1s hrider mar. De stgehstauratibb
wacht sp bestemmingvan MnumEbnWwQ HWvoor wordt m g steeds, m&
de mam@&lijkse mwrten'in de NH %&, @&#&t de n d i p
R~.ianciëlsWkhb bqjmflbbrmg#, Pas darí B
~ ~ e m p m h @ &
m u m
rijkergwmkm.Dias: Mjflki ~
g

Tante Loes en de O.H.C.
De Klink, nummer 93, pagina 10 V74
Van de dochter van Tante Loes, Nanda Rukkers, vernam ik dat het in het artikel gnoemde *Zeestemetjen
contact met haar heeft opgenomen.
Zoals in het stuk vermeld, was Tante Loes eigenaresse van Hotel Suisse. Het M e n d e hotel- caferestaurant was gelegen in de Haltestraat, nummer 4, naast het vroegere postkantoor. Het was eerst
eigendom van de heer Burdorff. In 1919 heeft hij deze zaak overgedaan aan de heer Dukkers, die er
een belangrijk cantnim van Zandvuortse advbiten van heeft gemaakt. Zo was in deze zaak o.a. de
Zandvoortse Feestcommissieactief. Na zijn overlijdenzette mevrouw Dukkers, alias *Tante Loes"de
zaak voort. Van het interieur isgelukkig een sfeervolle opname uit de twintiger jaren bewaard gebleven.

Wie weet het?
Hoewel de afbeelding weinig met
Zandvoort te maken heeft, zal menig Zandvoorter hierbij denken aan
de souvenirwinkel van "Potte
Keessie" uit de Kerkstraatl hoek
Bakkerctraat. De kaart is vetzonden
op 29 juli 1935 door iemand die verbleef op Pakveldstraat 30. Doorgaans zijn de personen op kaarten
anoniem, maar omdat de foto
vanparamount afkomstig is,vraag
ik mij af of dit misschien een bekende filmster uit de 30er jaren is.
Reacties kunnen gegeven worden
aan de redactie van de Klink.
6-342

"EEN IANG VERLEDEN
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Haal m66r uit uw millenniumcacleau!

In het kader van het 700-jarig bestaan van Zandvoort presenteert het Zandvoorts Museum de
tentoonstelling

"Een Lang Verleden

-9
-d

....."

Staan de vier dvd's met daarop de hisforie van
Zandvoort bij u in de kast en weet u er niet goed
mee om te gaan?

Hierin zal de historie van Zandvoort centraal
staan.
Naast de bestaande collectie en vaste presentaties, worden bijzandem documenten en objecten, die een raakvlakhebbenmet Zandvoort 700,
tentoongesteld.
De tentoonstelling wordt gehouden van
7 april tlm 3 o k t o h 2004.
De openingstijden zijn: woensdag tlm zondag
van l3.00 tot 17.00 uur.

De samenwerking tussen de bibliotheek en het
genootschap Oud Zandvoort biedt umWomst!
Op 11 mei
van 14.30 uurtot 15.30 uurdoor middel van projectie het gebruik van de
dvd's uitgelegd. Laat deze Icans niet aan u vwrbij gaan; u hebt er baat bíj!

U vindt het Zandvoorts Museum aan de
Swaluëstraat 1, hoek Gasthuisplein, midden in
de oude dorpskern van Zandvoort. Meer informatie op:

Deze uitleg vindt plaats in:
De 8lblOotheek aan de Prinsesseweg.

wwwmndvoort9rnussum.nl
i

Groet uit Zantvoort
Onderstaande foto ontving ik van de heer F.Rodenbecher. Nu het zomerseizaen voor de deur staat,
verheugen vele kinderen zich er weer op hun fort op de vlodlijn te bouwen en Jekker te spelen op het
strand. Dan kunnenze wat ze op school geleerd hebben even achter zich laten. Dere foto is genomen in
het begin van de dertiger jaren. Ook toen was het gehikelijk dat men een dagje Zandvoort deed.
Mensen die het zich konden veroorloven huurdenvoor een maand of sommigen zelfs voor drie maanden. Op de zandberg de schepper van het werk en tevens familielid van de aanreiker van deze foto.
Links ziet u Hotel Seinpost.
m

I

omS.S.,een oproepje met gevolgen.
Wilt u eens in de oude schoenendoos kijken of u
fotomateriaal heeft van de Gymnastiek vereniging
O.S.S. (Oefening Staalt Spieren)? Met deze vraag
sloot ik mijn artikel af over 100 jaar O.S.S. in de
vorige Klink. Een dag nadat de Klink bij iedereen
opdematviel,werdikalgebelddoormevr.C.KeurPaap. Zij vertelde mij dat ze nog foto's had over de
gymnastiekverenigingwaar ze jarenlang lid van is
geweest. Een paar dagen daarna belde mevrouw
N. Dukkers-Sietserna mij op. Ook zij had foto's,
maar dan over de handbalvereniging die toen een
afdeling was van de O.S.S. Ze vertelde dat ze altijd met plezier gehandbald heeft, dat later haar
dochters ook lid zijn geweest van de O.S.S. en
Zelfs vele pf-ijzenbehaald hebben bij diverse wedstrijden. Leuk om zoveel reacties te krijgen op een
simpel oproepje. Daarom dit keer geen verhaal
over de een of andere vereniging maar wel met de
foto's die ik even heb mogen lenen. Bedankt dames!

werd de training gegeven. De dameszin gekleed
in hun gymnastiektenuebestaande uit een wit rokje
met witte blouse met daarop het embleem van
O.S.S. dat bestond uit de drie haringen van h&
Zandvoortse wapen. Het precieze jaartal is niet
bekend, maar het moet rond l949 zijn. Op de achterste rij staan (v.l.n,r.) Gerda van Koningsbniggen,
EllyVeldkamp,GerdaKerkman,GerdaMolena~~
Henny Stokrnan, Wil Paap, mevrouw Aai, Klazierr
Paap, Marijtje Bos, Jopie Best. Op de voorste rij.
zitten (v.l.n.r.) Leny Schut, EIS v.d. Bos,Tny Keur,
Eb Bos, Coby Keur, Paula Keur, Hanneke Koper
en Jenny Loos.
De foto (zie pagina 13) toont ons het voormalig
Tramplein (nu Raadhuisplein) met op de achtergrond het Badhuis, waar nu het Kruidvat in is gevestigd. Links de Twentsche Bank die in 1993 is
gesloopt. Een echte sfeerfoto waarop je nog kan
zien dat er hoge bomen midden in het dorp stonden. De gymnastiekvereniging gaf altijd op Koninginnedag een turndemonstratie die veel publiek
trok. Dok nu: de dames in hun witte gymkleding

sen in de duinen achter de Withelminaschool (nu racedie gehouden werd bovenaan de Oranjestraat.
de Oranje Massauscfiool). In het gymnastieklokaal Met een noodvaart sjeesden die naar beneden.
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Op de bovenstefoto zit het O.S.S. dameshandbalteam in 1946 op het oude voetbalveld bij de Pub
gieterstraat. De nieuwe hukenblokkenmet o.a. het
J.P. Heijeplantsoenzijn later op dit veld gebouwd.
Op de achterste rij zitten gehurkt (v.l,n.r.) Dien
Berends, Wil Dees, Lena Koper, Coba v,d. Malen,
Annie Schaap, Tony Sleeman, Hmneke K w r . ûp
de voorste rij zitten (v.l.n.r.) JopCe Best, Nel
Sietsema, Ris Eijsenbrand, Geefle Luijten, Miep
Blujjs, Maartje Koper en Jennìe Drommel.
,r
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Onder: achter op de foto staat, dat tiet handbalelftal O.SiS. op zondag 19 mei 1946 met 3 4 gewonnen heeftvan het handbielftalAaiene. De foto
is gemaakt in de Hout in Haarlem.
Op deachtmb rij staai (v~l.n.r.)Bram K Breukelen,
Hanneke 'Kaper, Dien Berehds, Rie Eijsgnbrand,
Lientje van Lmrneren, Antje Sietsema, Annie
Schmp, Gwrtje LuiJten, Jan Brink (voorzitter
O.S.S.) Voorste rij (v.l.n.r.) Wil Dees, Tonny Slee-

'

Knippen, scheren en praten bij Spoelder
I

-

In 1923 vestigde zich Spoelders Kappershuis in
de Hattestraat. De salon was gevestigd op nummer 14 en had telefoon (K2507)2462.
Dat Evert Spoelder (geboren op 6 mei 1896) een
ondernemende middenstanderwas, blijkt uit dat hij
kort na de opening van het op het strand gelegen
luxueuze Zuiderbad (l
933),in de benedenruimte,
ook een kapperszaak exploiteerde. Ten tijde van
de evacuatie (vanaf 4 942)runde hij een dames en
herensalon in Amsterdam. In de jaren na de ooijog
kwamen nog vele jaren zijn klanten speciaal naar
zijn zaak in Zandvoort. Zoon Kees wedde in die tijd
in een kîeine salon op een van de pascagimche
pen die op Nederlands Indië voer.
In 1945 vermeldde een advertentiede w e m a m heden bij Spoelders Dameskapsalon: permanenten, watergohren,onduleren, verven en blonderen.
Ook allerlei reukwatereren waren te koop: Otd
Spice, Tabac, Valdelis, Yardley, natuuríijk 4711
Boldoot en Birkenwasser.
Kees nam, na het overlijden van senior in september 1957,de zaak over. In de vijftiger
jaren
was de
salon het praathuis bij uitstek. Bekende midden-

Echtpaa
10-346

standers waren daar klant: Frans van Deursen van
de dmkkerij,Drommel van de sigarenzaak,Cassee
van de bloemenzaak, Lorenz van de boekhandel,
ome Kees (Btuijs) van cafB Neuf, kniidenierWijnberg, Brossois (sshoenemak), Jongsma van het
Garagebedrijf,Bannresvan het hotelen L o m van
de boekhandel. Vooral 's morgens, bij het scheren
was het de gelegenheid om de laatste nieuwtjes
uit te wisselen en wat te bamzaaienof te zwikken.

Vaste Wanten lieten soms anderen voorgaan, omdat het m gezellig was. Woensdagmiddag was
vooral kinderknippen, waarbij, als je niet stil zat, 1
gedreigd werd dat hij wel eens in je oor kon knippen. Kapper Teun Keur of Sjaak Springer konden
je dat heelgoed duiddijk maken. En dan zat je weer
voor een paar minuten stil. Na de knipbeurt werd je
haar met een zachte bezem bij elkaar geveegd en
verdween onder een luik in de vloer. In de dameskapsalon werkten Come SpoelderSchut. Later
kwamen daar ook de zussen van Kees werken,
Lena en Xneke. Kees Spoelder overleed plotseling in juni 3970, op de nog jonge leeftijd van 48
jaar. De zaak is nog een aantal jaren voortgezet
door Peter van Poeke en Coby van Poeke-Spoelder, waarna het een andere bestemming kreeg.
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feestelijkheden en hetja

Beeld van de herensalon met E.Spoelder

Onder: de er naast gelegen damessalon

De Vierbaek 1610

- 1795

Aan de kust van Santvoort hebben Wee lichttorens
gestaan om bij duisternis de plaats aan te duiden
waar de schepen zich bevonden op zee. De eerste stond op het hoge duin iets bezuiden het oude
dorp ter hoogte van de Vuurboetstraat en de
tweede stond in het verlengde van het
Wagenmakenpad. De eerste was een bijzondere
toren, massief en vierkant en niet hoog,met op het
platformeen soort huisje met een punt en afdak en
omloop; de toegang was aan de oostzijde en het
platform was bereikbaar met een inwendige trap.
De toren was opgetrokken van steen met muren
van minstens 44 cm dik en had op drie plaatsen
voorzieningen om licht te maken door verbranding
van brandbare materialen. Waarschijnlijk hebben
de Staten van Holland het nodig gevondenom langs
de Hollandse kust een serie lichtbakens te plaatsen voor de schepen die, via de Zuiderzee en na
provianderingop Texel, op weg gingen naar verre
landen. Amsterdam was het hart van de V.O.C.koophandel, dus hadden zij belang bij een veilige
vaart voor de koopvaarders.

het afdak opgestapeld waren. Iedere vuurmeester
had zijn eigen vuur door middel van een deur aan
de west- en zuidzijde bereikbaar; het noordelijke
vuur werd onderhouden vanaf de opslagruimte. De
Vierbaek op Santvoort had drie vuurlichten en was
voor ingewijden zeer goed herkenbaar:twee vuurlichten zichtbaar vanaf de noord- en zuidzijde en
één pal voor, vanuit het westen.
De vuurlichttoren is bijna tweehonderd jaar
baken geweest voor de zeilschepen, maar werd in
de 18e eeuw door de vele oorlogen die er heersten tegen de Engelsen en de Fransen niet of nauwelijks meer als zodanig gebrnikt;dit om de vijand
het licht in de duisternis te ontnemen en landingen
te vermijden op nachtelijke uren. In die tijd hebben
verschillende mare stormende kust geteisterd en
de duinen doen afkalven. In 1795 was er zrn
mare stom dat die de vissen over het duin deed
slingeren en er een kabeljauw gevonden werd.
Maar waarschijnlijk is de toren ondermijnd en ingestort of de bewoners hebben wegens de opkomst van de Franse revolutie de toren afgebroken. Pas na 1814 is er opnieuw een lichttoren gebouwd, maar daarover later.

z

De heer C. J. Visscher schetste de Vierbaek in AKui
het midden van de 17e eeuw van noord naar zuid
gezien en de heer Jan van der Velde schetste de
toren in de 18e eeuw nogmaals, maar reeds in
verval, van zuid naar noord, met het dorp op de
achtergrond. Op beide schetsen is duidelijk aangegeven dat, aan de bovenrand door middel van
uitgebouwde togen aan drie zijden, twee openingen waren. Een van de twee fungeerde om vuur in
te maken, de ander om de mok af te voeren. De
vuurhaard was aan de buitenkant en een zijkant
naar de tweede opening voorzien van ijzeren staven, het idee van een vuurkorf. Van boven was de
vuurtiaard afgedekt met een ijzerendeksel, anders
zou het vuur omhoog slaan naar de vuurmeester.
üe andere openingwas van traliewerk voorzien om
de rook door te laten en niet in het gat te vallen.
Aan de buitenzijdevan de omloop was een ijzeren
leuning aangebracht, alleen om de deksels tegen
te houden als ze open moesten om het vuur aan te
maken, of als er opnieuw brandstof op het vuur
geworpen moest worden. Naast de vuurhaard was
een muurtje aangebracht om dwarswinden tegen
Door Schout en Schepenen waren drie vuur-

Rechts een ets van C.Oecker uit i737.

Foto middenplaat pagina 14, I 5
Omgevfng Lijstemtfaat in beeld.
Deze foto, vanaf de toren van de R.K. kerk, is door
A. Bakels gemaakt op 18juli 1960. In het midden
staat de R.K.kleuterschool, alwaar de nonnen nog
de scepter zwaaiden. Rechts daarvan de speelplaats van De school met de Bijbel, gelegen aan
de Brederodestraat.
Links, naast het huis van huisarts Flieringa (rechts
voor) de werkplaats van Slagveld. Uiterst links de
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Comelis Spnnger ( l8 17-1891)
"Hij toch, die als de grootste schilder onder de architecten en als grootste architect onder de schilders mag aangemerkt worden, bezat zo bij uitstek
de gave om de schilderachtigeplekjes, die tevens
architectonischewaarde hebben aan de vergetelheid te ontrukken, niet alleen, maar ook om door
zijn kunst de aandacht te vestigen op het vele
schoon, dat onze Hollandse steden en dorpen in
haar gebouwen bezitten en dat zo dikwijls veronachtraamd wordt."

faamd stadsgezichtenschilder. Van hem leerde
Comelis het detailiistisch, minutieusvastleggen van

imposante, vaak gotische, gebouwen met veelal
op de voorgrond kleine, bijna onopvallende figuren. Hierbij lette hij niet zozeer op het zo getrouw
mogelijk navolgenvan de werkelijkheid maar meer
op het scheppen van een romantisch beeld, waarbij fantasie een grote m1 speelde.
Na i850 stopte Springer vrijwel met het schilderen
van deze half-gefantaseerde stadsgezichten en
legde hij zich toe op het maken van topografisch
vrijwel geheel betrouwbare werken. Vanaf dat moment nam Cornelis SprÍnger onder de schilders van
stads- en dorpsgezichtentopografisch gezien een
vooraanstaande plaats in. Hij reisde veel naar het
buitenland, maar ook de omgeving van Amsterdam
en andere steden hadden zijn aandacht. Zo schilderde hij onder andere oude straatjes en huisjes in
Enkhuizen, Hoorn en Alkmaar maar ook hier in
Zandvoort liet hij zich inspireren door de toen nog
volop aanwezige oude architectuur.

Dit citaat, waarmee gedoeld wordt op de kunstschilder Cumelis Springer, geldt nu nog steeds voor
het Genootschap Oud Zandvoort, dat zich o.a. tot
doel stek: 'het behouden van het cultureel erfgoed
in ZandvoorY', want ook hier is toch in het verleden
te veel verloren gegaan. Gelukkig hebben de romantischeschilders uit de 19eeeuw met hun stadsen dorpsgezichten ewoor gezorgd dat talrijke
w e r k e n en gevels, die ooit orn utiliteitsredenen Het hier afgebeelde paneel, getiteld 'De kerk in
werden vernietigd, voor ons en ons nageslacht Zandvoort' (h. 25 cm x br. 20 cm), dat zich (helaas)
in het depot van het Amsterdams Historisch Mubewaardzijn gebleven.
seum bevindt, maakte hij in 1863. We zien hier een
Comelis Sptingerwerd op 25 mei 1817 in Amster- romantisch beeldvan één van de oudste paden richdam geboren als vierde zoon van Willem Springer ting zee, het Kerkpad; toen nog een zandpad, zo(l778-1857),een timmerman-aannemer, en Maria als te zien is aan het holle profiel. De oorspronkeElisabeth Doetzen (l
777-1848). De Lutherse fa- lijke structuur van Zandvoort doet denken aan een
milie Springer woonde destijds op het Spui, on- vork met vijf tanden; het Kerkpad is één van die
geveer daar waar nu de Atheneaum Boekhandel tanden die van beneden (het dorp) naar boven (de
gevestigd is. Na de lagere sdiod deden zijn ouders zee) loopt. Ook de Kerkstraat, de Kosterstraaten
hem in de leer bij de huis- en rijtuigschilder Andries de Baan (thans Gasthuispleinen Wagenmakersde Wit ( l768-18421, om er het vak van huisschilder pad) en de Rozenobelstraat(thans Gasthuisplein)
onder de knie te krijgen. In de avonduren kreeg behorentot de oudste wegen die van beneden naar
Cornelis nog les in bouwkundig en perspectief t e boven liepen en voor een deel nu nog zo lopen.
kenen van zijn oudste broer Hendrik Springer
(t 805-9867),die architect was. Gelukkig werd hem De schilderachtige huisjes en de Nederlands Herook nog de tijd en ruimte gegund om naar eigen vormde kerk op de achtergrond zijn door Springer
inzichten te schilderen en te tekenen en al spoedig uiterst nauwkeurigweergegeven. De verschillende
bleek dat hij hierinzeer begaafd was. Dit bleef niet kleuren baksteen waaruit de gevels zijn opge
onopgemerkt en men stuurde hem naar de stadste- bouwd, de dakpannen, de topgevel van het linker
kenschool, waar hij les kreeg van o.a. de land- huisje, en ook de schaduwen van de huizen, dit alschapsschilder Jacobus van der Stok (1795-1 864) les brachtde kunstenaar gedetailleerdin beeld. Op
en de Amsterdammer Hendrik Gerrit ten Cate het eerste gezicht lijkt het een waarheidsgetrouw
(l
803-1856). Buiten de landschappen die hij schil- beeld maar wanneer we het werk vergelijken met
derde ging zijn voorkeur toch vooral uit naar de ar- een oude foto, zien we dat Springer alleen de bouwchitectuur en dit is niet zo vreemd, want hij kwam vormen heeft overgenomen. Hij heeft de mmposiimmers uit een geslacht van aannemers en bouw- tie verfraaid en geromantiseerd door onder meer
het toevuegen van 17de-eeuwse architectonische
kundigen.
elementen, zoals het klokgeveltje van het linker
In 'l835, hij was toen l8 jaar, ging Cornelis lessen pandje. Dit huisje komt reeds voor op de plattevolgen bij Kaspar Karssen, toendertijd een be- grond van 1838.
16-352
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Haltestraat 6 1 2042 LL Zandvoort

Geopend van din / zondag 12.00 tot 2 1 "00
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AûMINlSTRATIEKANTOORVAN DER HAM
Administraties en Wastingraken
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* financiiSle a d m i n m e
* loonadministmüe
* aangiffen toon- en ometbeias~ng
* aangiften inkomstenbelasting
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* fiscale adviezen

zit u mat een probleem
dat u zelf niet verhelpen kan?

....bel dan de Ktwenman!
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Ton Bakker

Burgemeester Engelbeftsstraat8
2042 KN Zandvoort

-

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

Van m e p w e g 131
2041 LMZandvoort
023 - 57 201 52
06 - 402952 13
E - m : Bakker202 l@zonnet.nl

Dit veranderen van geveltoppen deed Springer
vaker wanneer een modern en ìh ziin ogen lelijk
gebouw de straat ontsierde, Daarnaast heeft hij
ook de kerk anders geproportianetma waa-r
het gebouw hier een imposant maar gedmngen
uiterlijk heeft gekregen. Het "verbouwen", het
proportionerenen het toevoegen van 17da
tectanische elementen werd door Springermvaak
toegepast, dat zijn schilderijen nooit gebruikt kunnen worden als informatiebronvoor bouwkundige
details. Deze Migrepan in het uiterlijk mda huisjes en de kerk aan het Kerkpad zijn- eehter naar
hun aard w ,marginaaldat deWalindruk van'me
locatie topografisch correct IijM. Zo is, rechts aan
de onderzijde van liet Kerkpad, het liakerdeel van
de voorgevel van de oude pastorie (Poststmat 3)
te zien. De pastorie is omstreeks 4 875 vetbouwd
in zijn huidige vorm.

op 4e oud&W)isW e m m mieuwcl (thanso p
slag van de schoenenzaak Bmsois)..Het nog net
zichtbare woonhuis links op de oude foto is g e
bouwd omstreeh 1880 en de huizen rechts zijn
eveneensgesloopt.
Camelis Springer wetlcte zijn leven lang in een
enorm hmg tempo. Naasi het hier afgebeelde
schilderij, maakte hij in hetzelfdejaar nog eens 24
wsrken. Datwas zeer bijzonder omdat hij na 1857,
terrgevolge(wneen oogziekte blindwerd aan zijn
Mm,
waardoor zÎjn vakmandwp sterk werd
helmmetd. Na tiiireeatt;aquestehebben ovdeefd,
vestigde hij zich uiteindelijk in 1887 in Hilversum,
waar Mj op 18 februari 1891 overleed.
Springers w&- is -r geliefd en de belangsteb
lingvaor zijn werk neemt m g stee& toe. Dit multeert in somsg i g a n m hoge veilingopbrmgsten.
M e gmiende aandachtvoor zijn werk is niet&
leenteverklaren door het vakmnschap van Sprini
ger maar ook de hang naar topografische docutrimbtie van de thans veilom gegane gebouwen
alhierbijzeker een ml speten.

Wanneer we M,schildedjen de vomtudk inmart
krijt, die hij crp locatie op t0 januari 1863 maakte,
en de oude fOtO vq,eIijkm met de huidige situatie, cfanzienwe h&volgmk:.het: eerste huisjelinks
bestaat nog, de gevel Is echter totaal vernieuwd
(thans drukkedj v@nPet-),
het tweede lage Drs. Anne Marion Cense
huisjeisgesloopt m M derde huisje (alleen k:&n

De volgende nieuwe leden heten wij van harte welkom:
Beerepoot Farn. J.
Berg Dhr. F. van den
Bergen -Spolders Farn. J. v.d.
Boddé Dhr. G.
Bos Dhr J. van den Jr.
Brink Mevr. I.
Egmond Dhr. F. van
Gordijn-van Genderingen Mevr. H.
Hartman Fam. B.
KoningsbniggenMevr. H. van
Linden Fam. E. v.d.
Molenaar Dhr. S.J.
Paap Fam. L.
Sandbergen Dhr. A.
Sandbergen Fam. E.
Sellmeijer Dhr. W.
Verwijs Dhr. J.W.
Vissers Dhr. R.
Witteveen H.G.

Kerkermeer 35
1921 XV
5709 Troostave
N-Hollywood Caifornia
Mr. P.J.Troelstrastraat8
2042 BS
Sctiweitzerstraat47
i433 AG
Gloxiniadal 9
2317 HA
Sophiaweg 2
2042 PV
Curiestraat 3
2041 CD
Thorbeckestraat 26
2042 GM
Cenakel 48
5022 KL
van tennepweg 6114
2041 LC
Westerparkstraat 14
2042 AW
Vondellaan 4
2041 BD
Flemingstraat 370
2û49 Ví
Swaluestraat26b
2042 KB
Max Euwestraat 30
2042 RC
Wilhelminaweg 28
2042 NP
Oosterparkstraat44
2042 AT
Middenduinen Daalse weg 27 2061 AP
Brederodestraat 239
2042 AZ

Akersloot
91601 U.S.A.
Zandvoort
Kudelstaart
Leiden
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Tilburg
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvaort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Bloemendaal
Zandvoort
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Ide Aukema kwam meer dan 70 jaar gekleden naar Zandvoort
Door Thys Ockersen
ldeAukema werd in 1927 in Haarlemgeboren, maar
zijn gmtouderc woonden in Zandvoort op Brederodestraat l?. 'Als kleinejongenn, herinnert hij zich,
'Werd ik door mijn ouders op de NZH tram gezet
en voor 25 centen reed ik naar Zandvoort, waar
mijn gmtouders op mij wachtien. Wat ik nogweet,
is dat Zandvoort een ongeëvenaardevrijheid had
met het strand en de duinen. Brederodestraat 17
lag tussen die twee. Heerlijk wonen en speten. In
1937 kwamen wij ook in Zandvoort wonen en ik
ging naar school B (het latere Gemeenschapshuis)
waar Van Ekerende hoofdonderwijzerwas Ik kwam
bij meester Dees in de klas en die was organist in
de Hervormde kerk, dus dat was veel zingen, Het
werd "de klompenschool"genoemd omdat erveel
Zandvoortse kinderen uit het dorp op zaten die op
klompen !iepen. Ik kende al h801 veel kinderen
omdat ik al in Zandvoort kwam. Ik herinner me uit
mijn klas Jaap Zwemmer, Jaop van Soolingen (later bij de PTT), Louis van der Meij, Gerrit Koper en
Henk van Ekeren(zoon van de hoafdonderwijzer).
En op de MULO, dat nu het politieburo is, zat ik
met Jan Ternes (de latere wethouder voor sociale
zaken), Jelle Attema (de latere wethouder voor
publiekewerken) en Frans Piet. Ook Fok Schaap
die ik nog steeds op de markt tegenkom, Toetie
Hennes (getrouwd met Fred Bakels), Mattivan der
Wolde (van de loodgieter), MachteldTriebels, Piet
Krijger (van de slager), Dini Vreeman ( van de politieinspecteur), Beb Haek, Lili de Geer en dan was
er Rosa Zirnbalist, een van de vele joodse kinde
ren die in 1941 van school af moesten en waarvan
de meesten nmit meer terugkwamen. Net als onze
joodse meester Leefsma. Je wist wel waarom. Het
is me goed bijgebleven dat ik op het Stationsplein
was, toen er Joden werden afgevoerd en dat er
iemand naast mij stond die zei: 'Die zien we nooit
meer terug." We wisten allemaal dat heteen slechte
zaak was. November 1942 werd er in Zandvoort
geevacueerd en verhuisden wij naar Amsterdam.
Ook gingen er veel Zandvoorters naar Groningen.
Ik gingtoen in Amsterdam op school en haaldezeifs
mijn Rijksmutodiploma. Degeen die me op de
MULO heel erg opviel was de laterejournalist Frans
Piet, omdat hijveel voiwassenerwas dan wij, maar
zich ook vetzette om te leren. Hij was intelligenten
een buitenbeentje, dat hete scherpe opmerkingen
kon maken over het lerarencorps.Hij is na school
bij de Marten Toonderstudio's terechtgekomen
omdat hij van tekenen hield."
20-356

TERUG INZANDVOORT
Na de ootlog keert lde Aukema met zijn ouders en
grootouders terug naar Zandvoort. Een groot gedeelte van Zandvoort, waaronder het huis van rijn
grootouders, is i.v.m deAtlantikwal afgebroken. Op
het strand ziet hij hoe mijnen met Duitse krijgsgevangenen worden opgeruimd. Eerst werd aangewezen waar de mijnen lagen, dan werden ze weggehaald en daarna moesten de gevangenen arm
ina m in een rij schoffelend met hun schoenen over
het schoongemaakte strand gaan. Mocht er nog
iets liggen, dan gingen zij er eerst aan. In dejaren
die volgden zijn er in Zandvoort mensen omgekomen d itoch nogop een achtergeblevenmijn stapten.Voor Ide breekt na die moeilijkeoortogsjaren
een vrolijke tijd aan. Tewijl hij voor radiotelegrafist
studeert gaat hij in de weekends uit.
"We gingen een of twee keer per maand naar een
toneetvereniging ( bv "Ophoop van zegen")met bal
na. Meer voor het bal dan het toneel, ik was toen
zo'n achttienjaar. Ik was in 1937 bij OSS gaan turnen in school C ( later Karel Doormanschool) en in
1940 speelde ik ook nog handbal, maar na de oorlog ben ik er mee gestopt. Burgemeester van
Alphen had ingenieur Friedhoff de opdracht gegeven een plan voor Zandvoort te maken.veel men
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t8ndvoonae bevolking, gmtwdem tw de outlag in Z a ~ ~ d v m f t m k e $ r maar tm iemand hefuver e n rechte bulevad W w a m m n M h & w h o n & T d e M , Z e b .
k& -&pvan Atphm:%lijnhewow kbebben al een gen tmn een bos bloemn. Mijn werk hij,de #W
ramhn!".Ik heb A&8&~~i@lml(weatdQ gwm- ward mdzamet omdat er minder behaeb was
,dendSrt er in de ootlog zowel in Zandmrt is afge- aan mdiotelegraffsbn:de apparatuur vernieuwde,
brWm d m de Duitse B q n . De hele kust en Ik heb nog geprobmd om pibotte warden, maar*tbmcMerW aan Swatudstmat Wij zijn de ik werd niet ~escoeptwrd.Ze zeiden: Ais U in
er@@MpIa&s waar meel is afgebroken! En mcmilijkbeden grnakt dm wih U te ml dingen
n i h n d kan mij mggen m m m . Niet in Katwl]k W X j k doeh. NOU,ik was g m h d bi Sinkep on
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mDen Haagwel hebben weggehaald, Ik heb M vl~ugel.Maar hetging niet d mM z e f 9h& k maf{
wit de gemeentesewetafiogevraagd m d b wist goed ookwantje kan nog geen blik sardines apenhet ook n&. Niemand weet Es&. M g e n 3 was die maken. Omdat ik t& bij de KLMwikfe blijven,n&.
'hstlun wel mmi, maar water abstar lag, was bit- ik de baan wn purser genmm mben werd ik ïn,
'tere arcnowb, Daar & ni@ ml aan vertarsn ge 1964 vuurzitter van de wreriiging uan cabine
Qmn. En nu klagenwe WW db flats, (het voama- pemnwi.Dat was k taf mijnpens*toenin ?9BSinBge) Hotiel Bouwes en Bouwes Palace, maar in 1969had ik ai klat?gstelIlraggetoondw r d wFk
~
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daar%,dim zou ik
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kvurige generaiie had bevlogen verha- bestuwmkundestudemn. Ik W e M n g h &vaklm. In h& $lm van nu wordt st absoluut niet
beweging en het wethouderschap ucand ik niet
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de bemikbafieid en cle financiols m- w a r en uiterst int~mw~t.
Jn mijn periadezip w
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vanuit zee.Daar zijn nog procedures over wil wel zeggen datje als wethaudwnidkmBinizgevoerd mt rnmsm&e dat niet wilden.
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Ze hebben elkaar bij de Nsdwhndse Protertsn- n*. Andere zaken $'iverkeerd u i t p a h w h n
Bond k e n keniserrenze v l k g t m r naar haar het z w m W dat utral te duur werd m dejoggingnieuwe man. Ze waren m'n drie&r in &e nieuwe Gaan bij het Vijverpark, want tietjoggen kwam.D&
republihk die nietutij ia van spanningen. maar ze Er werden mooier b m b m m m mor de
rijfl relatlef vrnellig.lde riet vooral met water- neergelegd, maar omdat in ,di& tijd
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tussen 1980en 1990 I 8 nota's stuctuurschetsen
zijn geschreven en dat er verdomd weinig van terecht is gekomen. De subsidienota wordt wel nog

gebruikt.
Toen ik wegging heb ik een nota geschreven wer
de ruimtelijke ordening (hoewel ik die portefeuille
niet had) en daarin zei ik dat bij alle plannen die ze
maken er rekening moet worden gehouden met
twee toegangswegen, M n voor de aan- en BBn
voor de afvoer. Dat verandert de komende dooennia niet. Het ministerie heeft besloten dat het hierbij blijft, Merkwaardig vind ik dat er geen enkele
studie gewijd is aan het vekeer, waarbij de mogelijkheid is ondemmht van een eenrichtingsverkeer.
Ik heb gepmbeerd om de achtereenvolgende mlleges tussen 1990 en heden hiervmr in woord en
geschriftte benaderen.Zelfs een keer met een uitgewerkt plan voor Zandvoort Zuid. Er is maar een
keer over gediscussieerd. Ik heb het opgegeven
€#n een ambtenaar met wie ik aardig heb gepraat
zei: U moet bij de politiek zijn. Het staat in geen
enkele studie!! Het is nooit ondemcht door z.g.n.
experts. Toch merkwaardig.

Toen en Nu
jaren '50
In gedachten denk je dat de jaren '50 nog niet ver
achter ons liggen. Zeg je de vorige eeuw dan wordt
het toch iets anders.Veel prenten in de Klink stammen vaak van voor de oorlog, maar als je fotob
bekijkt uit de jaren '50en die gaat vergetijken met
de huidige situatie,
dan kun je zeggen
dat ook diejaren inmiddels een rijke
historie hebben.
Altijd prachtige
beelden geven de
foto's van KLM
luchtfotografie. Ik
heb er een aantal en
heb gekozen voor
nummer329t 7. Het
is een foto van 4 juli
1959, een zomers
tafereel.
Veel
strand-tenten (met
nog veel tussenruimte), veel volk op
het strand en nog
een kaalstuk aan de
kop van de Zeeweg. We her-

kennen op de foto garage Davìds (thans Dirk van
de Broek), de rotonde, de nieuwe watertoren, hotel Bouwes (thansde plek van het Casino),een nog
kale plek van het vroegere hotel Seinpost. Ook
Impt er nog een weg langs de kust naar Hotel
Bouwes (tegenwoordigeen wandelpmenade,die
op dit moment weer ter discussie staat). De
"kalenplekop de voorgrond

wordt op de foto bezet door Oberbayem (deook de foto van de voadnt met de fraaie auto.). Tegenwoordig staat daar Bouwes Palace en andere bebouwing. Vmr dejongere generatie is nauwelijksvoor
te stellen dat het beeld van de kust niet alleen voor- en in de oor@ go dm,Stisch is gewijzigd, maar ook
beelden van na de oorlog zijn al niet meer in te denken in de huidige situatie. Mochten de plannen voor
HO
de Middenbrnihrt.doorga2~1,
dan ishet huidge beidstraksook weer KistSrie.
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Van de volgende graven wordt de rechthebbende,familieleden van de rechthebbendeqvan genoemd
overledenen gezocht.
Dit verzoek wordt gedaan in verband met betrekking tot de grafrechten die, indien geen familie
nabestaande zich melden binnen een maand na publicatie van dit bericht, zullen komen te vervallen en
hiermee in gemeentebeheer komen.
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U kunt contad opnemen m& de beheerder van de begraafplaats, u kunt
dlt doen mtddels een schrijven aan:
Gemeente Zandvoort t.a.v. beheerder van de begmafplaats J. danssen
Postbus2,2060 MZandvoort of doormiddelvan het telefoonnummer 023-

5740178.
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J. KerkmanAM, 023-571 5013

Jaap Paap i a ,-71
jensp~tap@hefM.nI
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Kwekerij

Luxe Brod- en
Banketbakkerii

1' Pmvan Kleeff
Paape

I

Van Stolbergweg 1
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Z â n d v ~ w t Tel: OSS57 17083

Verkoop van:
Verfwaren
IJzerwamn
Elektra
Camping Gaz
Gereedschap

I

,

Varhuur van:
Kmgo bbnboor
KmguBraskbeitel
w.Sehuum&inas
Miettnsichim

Exposities
Workshops
Proeverijen
Recepties

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 39, Tel: 02361 12554, Zandvoort

1 Wij kopen aak uw antiek, oude s

p i w m iaimeûels fa

* Diverse tafeh m grenen of eiken
verlichtiq o,a. TIfFanay
w kasten
idoelen

* spiegeis

klokken

* nachikasijes
a

kapslokken

schilderijen
* val klein aniiek

ththuispkin 6 Z a n d v r n . tel: OU-57.1l787

Tel: 023-5712451
Garantie voor Topkwaliteit

0pn van 12.30 - 17.3 uurriok op zondag.
dinsdag geslmen.
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mr.en Meur. GB
Jhr. P.N. Qwh v. ulmdbwl I

2#42PP ZAtmVOOm

Adres
:K 0 8 f V e r l o ~ 121
t
Postadres :Postbus 286
2040 AG 2 % m h m ï
E-mail
:n
~ ~ g l l *

Bruna Balkenende
uw adresvoor:
Kantoorartikelen
Strippenkaarten
Reisgidsen
Boeken
lijdschriften
Stripboeken
Landkaarten
Wenskaarten
Krasloten
Rookwaren

Staatsloten
Toto en Lotto

Grote Krocht 18, 2042 LW Zandvoort
T ~ I 023-57
:
I6033

T&-

~

.

(023)571 68 41
Telefax (023)571 20 88
n l l

Winkelcentrum
Jupiter
Haltestraat Zandvoort
Een gezellig centrum voor:
Speelgoed
Kadootjes
Meubels
Herenkleding
Kindermode
p

Huishoudelijk
Bloemenan Planten
Kinderschoenen
Sport
Snoep
Een hapje

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!

