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Bij de
voorplaat

"DE KLINK"
Kwartaaluitgave van

GENOOTSCHAP

De benaming Pasatraat had eìgen-

lijk Schooistraat moeten zijn, Rond
1800 was hier het eerst bekende

schooltje, gelegen op de plaats waar

nu het uitvaartcentrum staat.

25e jastgang, nummer 98

Een inspirerend en
enthousiast team

De thermometer in mijn auto ge&
w e website van het GOZ. Deze
acht graden onder nul aan,als ik op website is met veel kennis van zaken
ontsmn in het midden van de 19e weg ben naar een besruursversde- gemaakt door een van de bestuursring
het Gtnoor~chap Oud leden. A m de hemsintatie inzake
eeuw en afkomstig van Siem van
Zandvoort. De A2 slingerde zich als het Zandvoorts museum wordt
der Mije, de "brievengurder",een een donker lint door het besneeuw- door het GOZbestuur veel tijd en
de landschap. Zojuist gaf een energie besteed, hetgeen nu zijn
voorloper van de latere posamtion- nieuwslezer het advies dat het ver- vruchten g a t dwerpwerpeaMenigmaal
standig is om niet met de auto de werd er met de betreffende wethouhouder in kleine dorpen.
weg op te pan. De &tand naar der hierover vergaded. Bij de doop
Hij zorgde voor de sn-t
en de Zandvoort bedraagt nog ruim mch- m n de panden aan de .hoek
bestelling van voor Zandwort tig kilometer. Even speel ik met de Pospstraat en Hogeweg vormt het
gedachte om naar huis terug te GOZ-bestuur tegen het aanstorbestemde poststukken en hij gaan, toch rijd ik door. Het idee mend commercieel geweld van de
&s
een enthousiast, inspirerend p r o j e c t o n w i k k ~ en in histo"vergaatde" de door de inwoners te
bestuur en hoofdreâacteur aan te risch opzicht onkundige ambtenaverzenden poststukken. Toen de treffen, was niet het enige argament ren, een barrib o m deze cuituur&o& ik mij later diseerde. Een historische panden te beschermen.
Poststraat nog een zandpad was liep m i e autorit biedt ook de kans o m Bij de aigemene begraafplaats van
deze over in de Paradijsweg. h 1826 even aan zekflectie roe doen en Zandvoort, die a i jaren stekhatig
bepaalde zaken op em rijQe a zet- van zijn cultuurhistorische graven
werd deze verbinding verbroken ten.
wordt ontdaan, probeert het GOZWat is nu de m e e d van bet bestuur met grote inzet een einde te
door de aanleg van de Hogeweg.
huidige GOZ,maag ik me af, naast maken aan deze h t i s c h e gelegahet dniuthistorisch entertain- heerde @hennis,
De betekenis
ment, het fder herkenning bij en historie van de Zandvoortse
het Iezen van De Klink, de straatnamen wordt mor eenieder
geschiedkundige vedagiegging en mogelijk om na te gaan door het
de hieraan te geven bekendheid, het binnen afpenbare tijd, door het
enthousiismeren voor de cultuur- GOZ, uit te geven boek
historie van Z a h o r t ? De ant- "Straatnamen in Zandvoort". Nog
woorden Itwarnen snel op. Door de net voordat ik Zandvoort binnendigitale technieken wordt het rijd denk ik aan het genoegen wat
mogelijk historisch materjaal voox het is om het voorwoord Ui de
een breed publiek op eenvoudige prachtig vernieuwde IUink te
wijze toepkehjk te maken en te schrijven. Een Klink die door de
consemren. De iaformatiwe toe- k e t van de redactie en profmiomgankelijkheid van het GOZ, de heit van de hoofdredacteur een
kennisoverdracht, het bekendheid Apiegeling is van een inspirerend
gwen aan Zandvoome historie en en enthousiast team.
het leggen van contacten bierover is
een realiteit geworden via de nieu- W A .H.Keur
De naam Poststraat is waarsdiijniijk

Uitnodiging tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering
Genootschap "Oud Zandvoort "
op vrijdag 20 mei 2005
in gebouw 'De Krocht'
Aanvang vergadering 20.00 uur
AGENDA
1. Opening.
Ingekomen stukken.
Verslag Algemene Ledenvergadering vaa 14 mei 2004."
Jaarverslag van de seataris.*
Jaatverslag van de penningmeestex.*
Verslag van de kasconmlecommissic.
7. Behandeling begroting.*
8. Bestuunverkiezing.(zie toelichring)
9, Algemene berichtgeving.
10. Rondvraag.

2.
3.
4.
5.
6.

11. sruihng*
4

Siukken ter q a d e r i n g wrkn>baar.

Na d o o p van de vergadering zal een pmentatie mm hhtoriache beeldm plaatsvinden.

Pieter Brune
26 auguitus 1910 - 5 mamrt 2ûM
Op zaterdag 5 maart is op 94-jarige
leeftijd de heer Pieter Brune
overleden.
De heer Brune geboren op 26
augustus 1910 in LolIum (gem.
Wonseradeel), k m in november
1945 naar Zandvoort waar hij
werkzaam was bij de gemeente
Zandvoort. In augusrus 1975 nam
hij afscheid als chef van de afdeling
bevolking van onze gemeente. De
heer Brune was vele jaren voorzitter
van de Anti Revolutionaire
Kiesvereniging (ARP)Zandvoort.
Na het samengaan met CHU en
KVP was hij bestuurslrd van de
CDA afdeling Zdndvoorc/Benmlld.
Ook was hij voorzitter m plaatselijke onderdelen van het Christelijk
Nationaal Vakverbond {CNV). Ook
was de heer Brune actief binnen de
Gereformeerde
Kerk
Zandvoort/Benrveld, waar hij onder
andere ouderling en scriba was.
De heer Brune werd door H.M. de
Kaningin bij zijn afscheid van de

gememte Zandvoort benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Als warmahge verzetssmijder was hij drager van het
Verzetsherdenkingskmis.

OemKmrew OUD ZANVoor zijn pensionering was hij
redacteur van het GemeentebM.
Hierin schreef hij diverse artkien
die blijk gaven van zijn liefde mor
het oude Zandvoort.
Na zijn pensionering richtte Ajn
activiteiten zich op de historie van
Zandvoort. Samen met onder
andere Ir. Chr.Wagetmr was hij E
h
van de oprichters van het
Genootschap Oud Zandvoort,
waarvan hij van december 1970 tot
1982 secremis en eindredacteurvan
het kwartaalblad "De Klink" was.
Bnuie publiceerde en werkte mee
aan diverse boeken over OudZandvoort en organiseerde in
opdracht diverse plaatselijke organisaties en verenigingen diverse
tentoonstellingen.
Ook was hij korte tijd bestuwLid
van het Cultureel Centrum.

De Heer Brune he& bij zijn
aficheid m zijn ambtelijke loopbaan &"er
moet gewerkt warden m h g het kis". De vruchten
van zijn atbeid worden niet deen
rot op de ùag van mdaag geplukt,
maar worden ook door de ~
~
ring tot in lengte van jaren behouden. Wij denken met respect en
dankbaarheid aan de heer B m e .
Namens het bestuur
&r Cmse
fimi&r Getworschap Qtid Zhndtroon'
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Het g m f ~ c h a he@
p een dptt we89&! ,h
w r meieg wt de &r in huis te wkn, & t u r n is w.ot&andw)&.~BI, De bedoeling is, om de komen& m d m mj m deze websi@ h g z m á r # d te v~líetamet allwld mtmmard&heden m ttqformatie m het oude a n h . W Larinirr mhrzd'jkip b e m dar
A f f e d m , maar
niets is Imker dm een s a m t t w d h g k~ als h o f b . R#k itg&utmu #d qp.&ze rtiewwurebsste ett
iwar r widl dat er iets niktgocd +wordt,
*ts q r t m U &hu .&li&
zegeen &ai riscp, h b h p r e n w
d a t p t g uuwo u. V b r $ t o h e W katiim we
m m fanp.A'Zs -,@t0 hcWkd h .8anLhn&we een d q e Itjkefota iWtsm ,mh e d m a& het ekdmltmt d mm'i"ris &H het ori$$welI
Er staapt op de w&be mg &mMehm op stapel. We hbberr re mg niet s2lermdt Wl&gewn, omdat-mmmeprteei onkrg-ecnog
& miga ir dia de wbsae uÙn kef vuUni b. ~ o knvoorgeko~cn
' ~
m PM& artiloeh uit De
Hiak tegaan g e W h m bie te vmn@m op de w&te, g n u ~ m d
en mogel~î~
met n i m > t o %

~~

UW!NBRENQ
Het leuke van =n websrte over het
cultuur-historisch gebeuren in ons
dorp is, dat deze nooit af is. Dat h
mmeiijk niet. Daarom doen we
vaak oproepen voor materiaal
omdat er nog zoveel onderwerpen
zijn waarover valt te schrijven en die
we graag willen plaaben met een
-tal foto's erbij. Komt het niet in
De Klink, dan is er altijd wel p l a a ~
op de website. W e willen de website ook graag als communicatiemiddel in p m z e n naar al die oudZandvoorters in verre oorden. We
hopen dat er gereageed wordt en
de eerste reacties staan a l vermeld
onder het kopje ' Q d c h t e n ' -

schien wel duizenden d e n voor in

Zandvoortws ia denvreemde,Want

zoekmachines ai sbrtpagha's,Ww

waarom vertrokken onze vroegere
dorpsgenoten naar verre oorden en
wat is er van ze geworden?V
ia de
website kan er direct worden gereageerd en een e-mail worden
gestuurd.W e hopen op veel response en alle reacties zullen bekeken
worden (ofm een verhaal inPt voor
de
Want de website kan
nooit De Klink vervangen maar wel
een wekame ammlling zijn.verder
a d e n we een hjst gaan opbouwen
met verwijzingen op het internet.
Zandvaort komt honderden, mis-

moet wezen voor uw stamboomo n d d k t u hier lezen en
twens gehjkgestemden ontmoeten.
U vindt er een d j z i u g naar een
heel fanatieke website-beheerder
die de heer Petrus probeert bij te
houden. Deze lijst is bij lange na
niet compleet maar misschien heeft
u een mmding kemp. internet
wordt steeds belangrijker in het
contact tussen f a d e , vrienden.
kennissen m coilega's in andere
plaatsen, streken, Ianden en werelddelen. Grenzen bestaan niet meer en

m).

De Mink, apriapril
-j& 2005

U

indien u een vaste internembinding heeft, is met &n druk op de
knop uw berichtje binnen enkele
minuten aan het an&m eind mn de
wereld. En dit geldt ook voor een
foto. Vat was nog geen tien jaar
geleden
wel
anders! Als
Genootschap Oud Zandvoort
hopen we, cEat de website gaat leven
en dat kan deen met uw hulp.
Neem dus gerust een kijkje en voelt
u de neiging om te reageren. we
h o m graag m u!

Cor Draijer

Makelaars O.C.
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De Ruyterstraat 72
Frans Zwaanstraat 64
Fahrentieibtrôrtt 37
Dr. C.A. Gerkestraat 38rd
Hogeweg 7611
St. Bavostraat 17
Dr. 3.G. Mezgerstraat S0
Koningsttaat 17
Van Speykstraat 21179
De Favaugeplein 51/ 1
De Favaugeplein 53/1
Cort v/d Undenstraat 2/29
Van Speykstraat 2/21
Dulnweg 16
Brederodestraat 52
Karel Doormanstraat 14
Van Ostadestraat 15
VenetspleIn d
Mr, Troelstramat 42
Secr. Bosmanctraat 13
Gacthuisplein 9
Dr. C.A. Gerkestraat 91rd
Koninglnneweg 4
Dusartctraat 48
Diaconlehuisstraat 7
Karel Doormanstraat 2/1
Bilderdijkstraat 28
Trompstraat 15/4
Potgleterctraat 44
Paradijsweg 13
Van Galenstraat 58

Hogeweg 59rd
Dr. J.G. Mezgerstraat 26A
Kromboomsveld 43
A.J. van der Moolenstraat 69
Spoorbuurtstraat 22
Gasthuisstraat 13
Haltestraat 68
Garage Burg. van Fenernaplein
Tjerk Hiddesstraat 1014
Dr. C.A. Gerkestraat 15zw
Wllhelmlnaweg 44
Van Galenstraat 122
Nassaupleln 9d
Brugstraat 5a
Kostverlorenstraat 114
Kostverlorenstraat 109
Swaluestraat 3
Regentesseweg 6
Mr. Troelstrastraat 38
Oranjestraat 12
De Ruyterstraat 6/1
Leeuwerikenstraat 1412
Tjerk Hlddesstraat 8/8
De Ruyterstraat garage
Ronald Ketellapperstraat 33
Mr. Troelstrastraat 37
Wlllemstraat 10
Westerparkctraat 22
Koningstraat 37
Wlllemstraat 5
Kostverlorenstraat 66A

Patrijzenstraat 1
Mr. Troelstrastraat 9
Bartoklaan 36
Seinpostweg 4/30
Dr. C.A. Gerkestraat 3 1
Dr. C.A. Gerkestraat 36zw
Hogeweg 67rd
Krornboomsveld 59
Klein Heiligland 38
Brederodestraat 102A
Emmaweg 34
Koninginneweg 42
Ronald Ketellapperstraat 42
Frans Lisztlaan 32
Van Speijkstraat 2/197
Kostverlorenstraat 108
Max Euwestraat 7
Tjerk Hiddesstraat 71
Patrijzenstraat 24
Schuitengat 5 1
Karet Doormanstraat 10/3
De Ruyterstraat 216
Potgleterstraat 34
Koninglnneweg 12
Emmaweg 2 1
Van Galenstraat 130
Trompstraat 17/4
Van Speijkstraat 2/135
Krornboomsveld 73
Tolweg 35
Ravellaan 6
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UHoort, burgers, hoort.9
Na verschijning vaa het vorige
iiuniiiier heb ik veel reacties - over
zowel de nieuwe opmaak als inhoud
- riiogen ontvaiigen. Gezien het
aantal is het niet altijd niogelijk deze
alleiiiad i11 het eerstkomende numirier te plaatsen. Sonis moet u wat
gttduId hebben tot een volgend
nlinimer. En dat "wat geduld" betekent intteen 3 iiiaanden. ..
Over de verkeerde paginadoornumiiicring heb ik geen klacht ontvangen, hoewel m e keer dezelfde
riuniriiering gebruikt is (pag. 389 I / I I I
4 12). Dit doornurnnieren daen we
omdat het voor de lezer handig is
bij het gebruik van de index, nadat
weer 5 jaargangen van De Klirik
iiigeboiiden zijn. H e t vorige numnier telde 32 pagina's, dus dit numrilcr bcgiiit iiiet pagina 1 - 445. In
een volge~idriuninier rileer over het
inbinden 5 jaargaligen Klirik. Het
GO2 oilderzoekt aak de mogelijkheid voor het laten inbinden van de
l %delige serie "Ach liwc tijd, 2000
jaar Kennemerland".
Van de gelegenheid maak ik meteen
gebruik om een tikfout te corrigeren op een reactie van ren foto van

de accordeonvereniging ( KIittk niinititer 97,pa~irta22): de beller was de
welbekende oud-politicus Richard

fooi, dar1 riep kapper Spoeldrr:
"Pot voor meneer. Jan, de borstel!"
en dan kwani de jongste bediende
om je af te borstelen en in je jas te
helpeii.

W~E
WEEY HET?
& Klitrk, Iiiiitittirr 95, p q i t i n 7

Alweer bijtia een jaar geleden plaatsten wij een foto rriet daarbij de
vraag "wie is dat andere tiieisje op
de foto?' De oproep was gedaan
door mevrouw Sietske van GclderRoorda. Zij laat 011s weten dat zij
daar intussen zelf is achtergekomen
(stond achter op het origineel). Ter
conipletering de namen: het meisje
rechts op de foto is haar moeder
Mien j e Keur met links haar vriendinnetje Antje van de Kruk.
Uit eeii heel andere hoek kwam er
ook een reactie op die foto, namelijk van nievrouw Toos van
Donselaar Hirschfeld (1, helaas is de
naam niet geheel te ontcijferen).
Desrij& (naar ik aannceiii meer dan
75 jaar geltdeii) wooiiden wij op de
Regentesseweg en was het de
gewaonte, dat niijn ouders 's zomers
verhuisden en wij weer naar een
andere woning gingen. Z o kwanien
wij terecht bij Mientje cn Arie

Keur. Hij werkte bij de reiniging+
dienst en tegen Micntje zeiden wij
juffrouw Keur. Het echtpaar had
twee kinderen, Kees en Mientje.
Op een goede dag verloofde
Mientje zich met de heer Roorda.
Ik was toen een jaar of 7,8.Voor ons
huis lag het zg. Zwarte Veldje, waar
in die tijd bet circus kwani. De
naani van het circus weet ik nier
nieer. Ook gingen we soins een ijsje
eten bij Kees Kerknian op het
Tramplein. H e k s weet ik niet de
naam. maar wilde ik u toch laten
delen in nujn goede herinneringen.

ST. WILLIBRORDUSEN
STELLAMARIS
Dr Kliirk

tiiitnt~ier97, pagitin

Datum reunie 17 septeniber 2005.

vaij As.

KNIPPEN,
SCHEREN

EN PRATEN

BIJ SPOELDER
1)1. Klink, iliimnier 94, pnfiiin4

10 en 1 1
Hans Hovingh Meertens (1935) uit
Ileveilter kwarn onlangs bij toeval
in hcc bezit van deze Klink. Hij is de
middelste zoon van tandarrs
Meertens, destijds gevestigd op
Hogeweg 76. Als eerste trof hem dc
voorplaat (gemaakt door Ton
Bakels) orndat daar eens zijn ouderlijk huis stond (en nu ten apparteinentencoinplex met penthouse).
Als klant bij kapper Spoelder heeft
hij de volgrndr aanvulling op dar
a*kr1 IUsjc
en je gaf een

..
KApe,le

op dc riro

1946,
i u l ~ n i ? l d l i k i i hiii~r
l
a

9

Van M.H. van der Mcij ontviiig ik
een aanvulling op de foto gepIaatst
onderaan op pagina 9.
Op de eerste rij staat .. ..Wisriian.
Dat is Theo Wisnian.
In haar schrijven iiieIdt nievrouw
van der Meij en passant dat "de
naiiicn van der Meij of vali der Mije
niet specifiek tot een bepaalde
geloofsrichting behoorden zoals
vaak beweerd (v.d. Meij zou tot de
katholieke tak en v.d. Mije tot de
hervormde
tak
van
het
Christendom behoren)".

de rinnial zien d i p rhjj horril.

I

O p z o e k naar....

m DH~O M .
De K h k 97, pagina 23

De oproep van de heer Boddé over het pand "De Hoeve", gelegen aan de
Paradijsweg 17. hedi al de nodige informatie opgeiwerd Het w a ~
gebouwd als eerste Zandvoortse Ziekenhuis door het "Witte Kruk".
Bij voldoende idormatie en fotomateriaal zal hierover t.z.t. meer in De
Klink geplaatst worden,

Direct na het verschijnen van De IUink belde Jan van den Berg (geboren in
1924) uit Gorssel (omgevingDevater) met een toelichting op de mag van
de heer Heyl. Zijn vader (Anton) werkte vanaf ca, 1933 als een soort manusje van des bij de Clara Srichhg, Bij de kinderen mocht hij niet komen,
omdat deze vanwege hun besmetteiijke ziekte afgezonderd verpleegd mden.Jan kwam als kind vaak even lang bij zijn vader. Hij kan zich nog de
namen herinneren van h c t w r Dr, Polak, kok jufhouw Meijer en huishoudster m m u w Jessening.
Volgns de heervan den Berg was het joodse personeel al in 1941 niet meer
werkzaam op de stichting en arerden medio 1942 de kinderen overgebracht
naar Beesterzwaag in Friesland,

Strandtent 9,Teminlrs, m defamilie Tmu.
6
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JAAP
TmEs
Wink rnwmmer 97, pagina 24
Dat Jaap Termes oude Zandvoorters

nag levendig voor de pest staat
moge blijken uit de vele reacties die
we mochten ontvangen.
Van de heer L.M. van dm Bos uit
Aalten kreeg ik onderstaande handgeschreven brief:
"Schrijver deees is in zijn 87e
levensjaar. Hij had een oudtante,
h Weber. Zij was getrouwd met
Jan Termes, de strandvonder. Zij
hadden een aantal kinderen, deze
emigreerden naar de States, behalve
Jaap. Jaap, de kenner van de zee,
beheerde & badkoetsjes van Groot
Badhuis.
AUe5 wat op het strand gevonden
w d , zoals deklading en wat verder
van waarde was, moest naar de
strandvonder. Dat wisten de strandjutters en dat wist ook de politie. Bij
gevonden momerpen was de poiitie we1 bereid wen mee te lopen.
Oudoom Jan Termes was een zeer
miijk man, op feestjes zongen wij:

Een, m,
drie, viei; vis zes
Jan Tmes gecfi damles!
Een, twee, drie, v i q vi$ zes, zmn,
Jan Tma zal dansles gmni
O,mun lim blonde,
Zoenen is geen ronde!
Meisjes zoeneti tgem h a d ,
Als het maar in 4 donker gaat!
Q mijn lieve zwartkop,
Voel eens hm mijn kart kiopt!

O, mijn lim h l i e h l ,
Je brengt mijn hele hart op /rol!"

Jaap Temes (2)
De heer S. van den Bos vraag ons
de geboorte- en werlijdensdanim
van Jaap Termes nog eens te conaoIeren. Navraag bij M m o Termes
( o m nieuw benoemde "Dichter
aan Zee" en zoon van wijlen
Jan Termes) leverde onderstaande
infbrmatie:
JohannesTermes (mijn overgrootvader),
geb. 8-10-1859, overl. 9-1 0-1933.
Jaap Temes (mijn opa).
geb, 24-7-1 892. overl. 6-2-1 960.
JanTwmes (mijn der),
grrt3.28-11-1926. overl. 141997.
Mijn mrgrooh.ader woonde o.a. in
de omgeving van het Schipenplein
De Klink, npril -juni 2005

in de buurt van de huiSmederij
#tuner. In de winter verkocht tiij
kolen en 's zomers verhuurde bij
badkoetsen en had (volgens de
overlevering via mijn vader) ook
nog een Eetsensding.
Jaap T m was degene die zich
meer toelegde op het strandgebeuren. Hij heeft het huis op de
Brederridemaat 65 gekocht, waar ik
geboren ben. Hij was getrouwd met
Mengsje Keur en woonde later
samen met Jam Domnan (dochter
van de smid,die de smederij had bij

de Achtem).
Mijn vader is in de Diacoukhuisstraat geboren, heeft samen met
mijn moeder in de Brederodestraat
65 gewoond. voordat ze in 1956 het
huis kochten in de Ooseerparkstraat.
Zoais men recent heefi kunnen
lezen, was het mijn opa Jaap die het

inmiddels in Zandvoort 'wexeldberoemde' stuk over de zorgwekkende
zandahoer voor de Zandvoome
kust heefi geschreven.

VLO~LF?

Naar aanleiding van de grote
natuurramp op tweede kerstdag in
de landen rondom de Grote Oceaan
kwam er uit de Oud Zandvoortae
archieven een foto die ik u niet wil
onthouden. Op onderstaande
ansicht, die in 1941 (!) is verzonden,
is te zien dat door onwrgvuldig
"knip en plakwerk" een beeld van
Zandvoort is neergezet waarbij j e
de Îndmk krijg, dat de badplaats
ook op mooie dagen een wel zeer
stevige en vreemde branding heeft.
Wie goed kijkt ziet dat de foto uit
twee samengestelde beelden besmat:
het strand en de zee, maar dan verkeerd gemonteerd.

80 JAAR

HERIPEWKIMO

Uit Enschede kreeg ik van J. van
Dijk-Fransen & vraag of er in De
Klink nog aandacht geschonken
zou worden aan 60jaar herdenking
& bevrijding en
de vele
Zandvoorters die slachtoffer werden
van WO 11. D e redactie had a l het
voornemen om hier in het voorjaarsnummer aandacht aan te geven:
zie elders in dit blad.

Genootschap "Oud Zandvoort"
en
de Openbare Bibliotheek
presenteren

@@

dinsch124mei 2005
van 14.30 tot 15.30
I

Prinsesseweg 34 2042 NH Zandvoort

toegang gratis
De Klink, uprif -juni 2ûû5

Vumra M
Odmgs stond er m berichQe ;in
het Haarlems Dagblad d n
gemeld werd, dat op w~ensdag.9
maart 1955 de N.S. toestamhg

-

had~~vaa.hetdires6oraae
generaal m het ~~ pan
V a W en Waternat om de naam
van het scation Zaadvoort-Bad a
wijzigen in Zandvoort aan Zee.
Nu W e d e r de mond vol heeft
Zaadvoort als mogelijk wdnmtresart ware het +r
gewxst &t
altes bii het oude platm ms.
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over het Men
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Bent u aieuwsgierig naat .een
b m u n e r w n uw'bUjS ofnaar&
apddltef yaa @es d bedrijf?
Uleert op deze ewsmhoa u orrdm-

zoek opzet en hoe ,ude w
over een pmom in W &$meka
bistaris& hder kunt phatxm Bak
=maEL m-DB1mnr"
hijgt u tips hae u er een &g*Tij&m de &ReCr w.' b . ~ ~ h MvankUnt&
&
GO2 avond v;in l 1 l q a i t h-$
Thys QCkmen zijn ha&
is
de kont"'ten h a p .@b~den. Ixi bet
boek &hijft ThyJ op gqmh~terde wijze de d e belwenkmm
o.& *n jeu@ ia het Zandvm~tvan
de
en
jHet
boek &t is.m. ha Genootschap Is
geproduceerd is in geiimiteerde

iprriiii.

Q& cmus omvat 4 b e n , wordt
$eop SI-tend
en kost
%' 58,- inclusief mqpbuek,
IiEfomde: Q
3333498 of

'tarn
m de qmmuw die haar .&glmement al twee dschriibljjk hrteft!
opgemgAEia;tt~enadms66k
óp haar bri4e @ma.
Dan ku~nen
wij doenwat a-wilt!

opiage verschenen en te koop bij
Boekhandel Bnrria op de Kmcht.
Prijs 8 12.50.Vow liefhebbers van
vcrhalm ovw Z a n d - V O O een
~
absolute ammM
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In mei orNseert Museaai &
~ t o r i s c h Peapectief NoordM o h d in samenxmking IW het
Qjarchief in Noord-Hohd de
CUKUS"Het schijven van een &o-

het zeebad - pmttbnkjkm w d e n op I tijuli 1899 we dej o q e jw&uw
GH.HoJ;.aris te D ~ Ham
H

Pp

eten voorbereid. Aardappels schil-

len, in grote zinken teilen de groente wassen, kauiers schoonhouden en
nog meer huishoudelijke taken. Er
was geen tijd om naar het strand te
Zaals u M I I nrijgeucrid Iietit, staat cr elk huartaal een verettigiig iil dc Hink wn- gaan. Het verhuurseizoen liep van
trnal. EcIttcr dit keer tiiet. Ik ivus op roek tiaar itfo en-foto's over de klave@clrib
april tot augustus. In de eerste jaren
"De Zic~artcBetidc" maar ik had geen idee iuic ik daarvoor kot1 betnaderen. Ook ging het gezin vanaf september
stutid er ondcrtiisseri (ir~ een hit is-aait -hit is knrtit) een ii~ltfltl'eu~
over het 5O-jar1g terug naar Amsterdam. Later kocht
liestanti van de kaartclrib. De griep speelde me partefl ei1 zo gebeurde het dar ik nog haar pleegvader op de Groote
steeds geei in$ Ijad over "De Zwarte Bende". Coede raad was didur want waarover Kmcht 29 een winkel en begon
ttiuest ik het nu helilreri? Tgdens mijri griepperiode wed ik gebeld door nievrouw B. daar een sigarenmagazijn "de rokenvaii dcr Kar. Z
ij wasjarct~langsorifleur bij de toneelwret&iig Wirn Hildering. Naar de Moor" (ziejm). Daarna ging het
aanleiditig vuit Itet artikel Hiiizc "Stem der Zee" irr de vorige Klink vertelde gezin niet meer naar Amsterdam
toe, niaar woonde achter de winkel.
rncijroiiu! Vd. Kar i i i i j dat rij wit 1929 tot 193 9 in Villa Pretoria geiuocitrd lieg?.
Tot aan 1941 is Betty in Zandvoort
We raakre ren een afspraak oin haar hkilneringen over dic pcriode op papier re zetgebleven, echter op last van de
ter!. Ei1 zo komt lier dat er dit keer ecjei verhaal over pensioti Fretona in de Klink
bezetter vanwege haar Joodse
rilrat. Verteld door eert fatitastisclte en lmnslustige vmiiiu: Belty van der Kul:
afkomst, moest ze met haar pleegouders vertrekken. Na de oorlog is
woonde, in brand stond. Samen met ze weer naar Zandvoort teruggehaar pleegmoeder beef? de eifjarige keerd.
Betty nog even staan kijken hoe de
mts van Amsterdam in vlammen
opging. Daarna vertrok men naar de
Hoogeweg 78 te Zandvoort. Het
was best een onischakeling o m een
Amsterdams bovenhuis te verruilen
voor een grote viiia. Betty kan de
indeling van het huis nog precies
omschrijven.

Pension Pretoria

Intedeur
Het huis bestond uit dertien grote
en kieine kamers voor de verhuur
plus een royale zolderetage. Er was
Van Villa naar hnslon
Betty van der Kar woonde tot 1929
sarnen met haar pleegouders Vieyra
in Amsterdam. Hoewel het gezin in
de zomermaanden als badgast naar
Zandvoort kwam, werd er besloten
om in, 1929 voorgoed in de badplaats te wonen. De inboedel van
Vdia Pretoria werd opgekocht, het
huis gehuurd en zo veranderde de
Viila in een pension. Op 19 april
1929 stond de verhuiswagen voor
de deur om het gezin naar
Zandvoort te verhuizen.
Ik vraag aai1 Betty wat de reden is
dat zij de exacte vertrekdatum onthouden hech. Heel eenvoudig,vertelt ze me, omdat juist op die dag
het paleis Volksvlijt op het
Frederiksplein. waar ze dichtbij

;en ruime keuken met &ronder
een grote kelder tvaar de weckpotten en de voorraad in standen. verder was er nog een grote eetkamer.
In de keuken stond een wit geëmailleerd met rode roosjes versierd
kolenfornuis. Daarop stond altijd
een ketel met water startklaar. Er
was namelijk toentertijd nog geen
warm water en de mannelijke pensiongasten moesten zich kunnen
scheren. Er waren twee toiletten
aanwezig en geen badkamers. Betty
gaat verder met haar herinneringen
uit die periode. Ze vertelt dat er op
de bedden gehaakte spreien lagen,
die ze net als de gordijnen met haar
pleegmoeder gemaakt heeft. Elke
ochtend werden oni vijf uur de
nnien ~ z t i e n i den daarna werd het

I
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Toneel
Op 18-jarige leefijd heeft Betty
gespeeld bij een
katholieke toneelvereniging Ocilie
Dulcie (de precieze naam is haar
ontschoten) daarna was ze actief bij
de toneelvereniging Fhoenix. Later
heeft ze jarenlaug gesoufíieerd bij
toneelvereniging Op Hoop van
Zegen en Win1 Hildering. In de
volgende Klink komt deze laatste
vereniging aan bod.
Heeft u zelf herinneringen die u
kwijt wilt of heeft u foto's van verenigingen? Schroom niet en neem
contact op met Nel Kerkman
tel: 5712196
van der Kar toneel

In de ZandwortSe kramt uit
1937 staat een klein artikel.
DE ROKENDE MOOR. Na
enige verbouwing is pmeel Grote
Krocht 29 weer in een nieuw Meed
gestoken en opent de heer Vieyra

heden een siprenmapzijn onder
bovengenoemde naam. Het aanzien
van de Krocht wordt er weer door
verrijkt en dat is een beter gezicht
dan leegsmande percelen.
Hoe onzeker de tijden waren
staat in een k r a n t e d e í uit

1939.
Toneelvereniging "Phoenix".
De toneelvereniging opent haar
deuren op zaterdag 7 Oct. a.s. in
gebouw "Groot Badhuis". Zij doet
dit met een blijspel in drie bedrijven, genaamd "Ah 'n Kwartel".
Het is een pestig stuk. vol koddige
situaties, welke het publiek premg
bezighouden en de zware druk

de tegenwoordige tijd zal doen vergeten. NieB is van zoveel belang, als
dat men in tijden gelijk wij heden
weer doormaken zo nu en dan eens
hartelijk kan uitlachen. Dat geeft
vedichting, dat geeft moed en kijk
op ander dingen. De mens geeft
zich te veel wer aan m i g h e d e n .
Daarom mepen wij u op, schudt nu
en dan de zorgen e n s af en komt
d e n zaterdag in Groot Badhuis kijh en lachen. Het zal u goed doen.
iaat het toneelseizoen 1939-1940
voor Zandvoort worden een tijd
van vertroosting en verlichting, dat
zal moed geven voor de komende
tijden.

Her petreef van de@to is nog steeds op de Grote Krocht aanwezig. Er is nu stomerij Beiu ingevestigd en het pand is witgesci~ilderà. De heer Vieyra stuat links op defoto en nausb Iwrn staat een slagcrrbechs w a m n de naam niet úekend is. Op de mmm
hangcn wrliuurbriejes "gemarbileerde kamers " w n t de bovenetage word verhuirrd.
's Zomers stond Hans Spoer afr winkelbedierzde in de sigareiraak. Dat s toen rrogjìi~tkgerookt wni blijkt iiit de aaiiwezigheid van dn? s@et~za&en op de Grote Krocht,
De Klink, aptd - jirrti 2005
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Schelpenvissers op het strand
door Johannes Hermanus Barend Koekkoek (Amsterdam f 840 - f 9 12 H i I m
Tien jam gekdm d in het b c h d e Romantische stijl
wilinghuis Christie's in Aitisterdam een Zijn werk heeft een duidelijke ontvoor om bijzonder schilderij van J.H.B. wikkeling door gem aak^ Hij begon
Kwkkoek gewild. O p het schildmj, ais romantisch schilder van zee- m
getiteld Vtafilag te Zandmort, zijn kar- riviergezichten, geheel in d¢ lijn -n
rer~op liet strand te zien warop de vis zijn vader Hermanu sr.
tuordi geladen, De gemeePrte Zundvoort
in een nauwgemte schilderstijl,
had liet hoogste bod cn werd d a m t e de die nagenoeg gelijk was aan die van
zijn vader en zijn broer Hermanus
trotse eigenaar van dit 4.Recent
onderzoek naar het oettvre van junior, werden water en schepen
Kwkkoek bracht echter nog meer Mi- gedetailleerd en in fijne penseelstrescha Zandmrlre shrindt&reIen wtn ken weergegeven. In 1859 debudeze meester h o m urnte4 waaronder het tede hij op de Tentoonstelling van
hier a&bee1de Schelpenviaren op het Leevende Meesters in Amsterdam
strand uun Zatidwwrt (1 889),
met een zeegezicht getiteld
Wodend water met schepen dat in
Van de vier zoom van de beroem- de ui typerende K o e k k - s t i j l was
de marineschilder Hermanus geschilderd.De onderwerpskeuze
Koekkoek sr. (1815-1882) was van de familie K o e b e k was p'hJohannes Hermmus Barend ofwei spireerd op de landschaps~childerJan H.B.' de op een na jongste. De kunst van de Gouden Eeuw. in de
in Amsterdam geboren Jan H.B. 19de eeuw kregen deze schilderijen
Ieerde het schildervak van zijn in de kunstgeschiedenis d gauw het
d e r . Naast schilder, was hij ook stempel 'romangek'. De belangrijktekenaar en ontwerper van kunst- ste Hollandse romantische werken
nijverheidsproducten.Voor dat Iaat- zijn gmfweg ontstaan in de periode
ste on&g hij zeE in 1910 de
1810-1860 en worden alle gelsenhoogste onderscheiding op dat merkt door een lage h o h n en
gebied. Op het schildersvlak werd veel lucht met mooie wolkpartijen.
hij ook de meest veelzijdige kunstenaar uit de schildersfamilie HEîversumse periode
Koekkoek genoemd, omdat hij een In Hdversum, in 't Gooi, voImk
breed scala aan verschillende onder- zich echter een stijlverandering in
werpen op doek of op papier W- het werk van Koekkoek. Dit
1egde.Tot 1859 woonde Johannes in gebeurde mogelijk onder de
Amsterdam, van 1860 tor 1864 in invïoed van het impressionisme van
Nieuwer Amstel, het huidige de in 't Gaoi opkomende Larense
Amstelveen. Daarna vermk hij
School. Hier hadden zich in het
Hilversum, waar ook zijn beide laaste Kwart van de 19de eeuw veel
ooms B.C. Koekkoek (1803-1 862) kunstenaars verzameld, die hun
en M.A. Koekkoek (1807-1 868) onderwerpen zochten in h a
hadden gewerkt, en bleef daar natuuriijke platteland en in het
wonen en werken tot zijn dood in armoedige be~taan van de
1912.
(boeren)bevolking. Inboudelijk

sloot Jan H.B. Koekkoek zich niet
aan bij deze p e p . Hij oriënteerde
zich veel meer op de schilderskunst
van de Haagse School en de kunstenaars die aan de kust van Zandvoort
m Katwijk werkzaam waren. In zijn
scbildersti~nam hij echter wel de
impressionistische verbeelding van
tiet tandschap over, die hij in het
werk van zijn Gooise collega's aanuof. De 6jne, precieze uiwerking
en nauwelijks te onderscheiden
penstdskeek maken plaats voor een
snelle, lossere scidderstrant. Met
krachtige penseelstreken schetst de
schilder een idyIlisch, schilderachtig
en stemmiqpvoï beeld van het
leven en de bedrijvigheid aan de
kust. De vissersboot aan het s m d ,
het wachten op de vangst, de schelpeakarren en de vissers in de branding, werden zijn favoriete onderwerpen in de jaren tachtig en
negentig. Toch blijft hij naast deze
'moderne' en door - vooral - de
buitenlandse kunstkopers geliefde
onderwerpen, ook romantische
schipbreuken schilderen, waarin
onderwerp en stijl als het ware ver-

smelten.
Authentiek
In deze Hilversumse periode voorPet Jan H.B zijn scldderwerken aan
de achterkant dikwijls van een verzegelde autbenticiteitsverI3aring
waarop het onderwerp en de datum
waren geschreven. Uit deze authenticiteitsvwklaringen en uit de gesigneerde en gedateerde werken blijkt
dat de schilder in de jaren
1887-1 889 het strand van
Zandvoort herhaaldelijk heeft
bezocht. Het is niet bekend of het

-
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hier afgebeelde schilderij ook voorzien was van een gedateerde
authtnticiteitsverklaring van de
schilder. Maar het is onmiskenbaar
dat het hier om een Zandvoorts
smndtnfereel gaat. Op het wijboord
van het achterschip staat 'ZV 12'.
De letters staan voor Zandmrt en
het cijfer 12 voor de reder, in dit
geval was dat de weduwe van J. v.d.
Werf, Krijntje Kemp. De bomschuit, die de naam droeg van de
weduwe, Krdntje, was tevens te herkennen aan het redersnierk, een wit
kimerblad in een zwart veld met
een bruine rand, dat op het: schilderij overigens niet is afgebeeld. De
schippers op de bomschuiten volgden elkaar snel op, maar
deze
bom is bekend &t rond 1880 FIoor
Molenaar de schipper was.

Meer Zandvoorts werk
geen directe aanknopingspunten te
Jan H.B. Koekkoek maakte meer vinden, die als zadanig verwijzen
schilderijen op het Zandwortse naar Zandvoort. Het doek is in
strand. In 1887, twee jaar voor de 1991 bij Sotheby's in Amsterdam
totstandkoming van het hier a*
verkocht en daarmee uit de openbeelde schilderij, bezocht hij baarheid verdwenen. Een diepgaand
Zandvoort
en
maakte
hij onderzoek naar de authenticiteitsSchelpenvissers,een doek van 45 bij verklaring van dit schilderij moet
73 cm,waarop dezelfde bomschuit dus nog even op zich laten wachten.
'ZV 12' is te zien. Dit zou één m Het is te hopen dat de gemeente
de eerste werken zijn die Koekkoek Zandwort zich weer onder de biein de jaren tachtig in Zandvoort ders zal mengen wanneer het doek
heeft gemaakt. Uit een gedateerde weer op de markt verschijnt.
authenticiteitsverkfaringdie op een
ander schilderij van Koekkoek is D m Anne Marion Ceme
gevonden, zou echter blijken dat hij
Zandvoort al in 1873 heeft bezocht. M P dank
~ aaii de heerïon Drommel voor de
Afgezien van de titelvermelding op gqewt~sover de boimcliiiit en de redm~.
de achterkant van dit werk,
Zonsondergang op het strand van
Zandwort, zijn er op dit schilderij

:,7
I.

I:

.

'I

Hermanus Barend Koekkoek (1 8.40-1912),
rs op het strand van Zandvoa~gesigeerden gedateetdj olie op doek, 42,s x 65 m.
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Brilmode

Oogmeting

Zonnebrillen

Contactlenzen

Zandvoort Optiek 1
Kerkstraat 34-36,2042 JG Zandvoort
Tel: 023-5712466

w
Kerkplein 6

van hoveniers en

graenvoor;deners

023 5713546
www .cafekoper.nl

Het

Van Stolbergweg 1
Zandvoort -Tel: 023-57 17093

t w w van Zandvoort

Versteege's IJzerhandel
Verkoop van:
Verharen
IJxerwaren
Elektra
Camping Gaz

DE 'TROMP

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

Gereedschap

Grote Krocht 3-5
2042 LT Zandvoort
tel/fax 023 5719058

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

I

Pakveldstraat 19,Tel: 023-57 12554, Zandvoort

De Zandvoortse
Bomschuit Bouwclub
De sameri3tebg van ons bestuur
k e g op de l&nvergadering een
ander gezicht.
Onze penningmeester, Frans
Porsch, moest om gezondheidsredenen gjn fiinctie tussentijds
neerleggen. Het bestuur werd uitgebreid met 2 nieuwe besmmleden,
een 2&pennhgmeesteren een vicevoorzitter. H e k w k de kandidaat
voor vice-wiotPt€er zich terus Als
penningmeester dgekuzen Rob
Bossink met ak hobby's watersport,
fotografie, en website specialist,

DI: 2& penningmeester werd Jan O p dinsdagmiddag en -avond wordt
Hamhuis, zijn hobby's zijn model- er gewekt in het dubgebouw aan
bouw en schildm van landschap- & Tolweg I Oa.
pen. Frans Poxsch werd benoemd Voor € 12,50 per jaar kunnen wij u
tot lid van verdienste voor zijn
ook inschrijven als donateur van
jarenlange inzet voor de penningen &ze unieke Zandmorwe dub.
m onze dub.
Op 19 maart was onze open dag. Graag willen wij u nog wijzen op
Het was een p o t succes, mede de website van onze Egmondse
doar de inbreng van de rno&Um collega's, zij bouwen een Egmonder
van onze "Noordwijkse leden", pinck op ware grootte.
modelbouwen in hart en nieren.
www.pinck.d.
Het besttiur:

Nieuws van
FOLKLOREVERENIGING

F o ~ r e v e i . De
e ~Wurfspeelde bleek duidelijk de samenhorigheid
voor een bijna uitverkochte zaal op in deze kleine gemeenschap.
z a t e w v o n d 19 mam het toneel- De m n d werd traditioneel M o snik: "Ouwejaers-aevmd op ¢t ten met het zingen van (bijna het
Hoe
Zeemamhofie". Het snik speelt tweede Zandvoorts &ed):
zou
4
i
n
Zandwoft
zijn
over
zo'n
mnd 1881 en is gedeeltelijk een
waar g e b e d verbaal. Het was een honderd jaar en het echte
tijd met veel armoe en ondanks de Zandvoome paklied. Tot dot
armoede deelde men veel met konden de voetjes van de vloer en
elkaar. 's Zomers ging men naar zee, wie niet d d e k e n bleef gezellig
maar k winters moesten de gezin- nakletsen. Het was een zeer geslaagnen zich in ieven houden met de w gezelhge avond. Op 26 maart
was er ook een uitvoerixlg. Maar de
smpm en jutten.
uitvoering voor de senioren die
Onder de bezielende leiding van gegeven werd op zondagmiddag 20
Rob van Toornburg speelden de 13 maart was een echte knaiier.
leden van De Wd,aangevuld met Bij binnenkomst stonden er wel 60
mhtors aan beide kant van de p g
twee e n t h ~ w t jongeren,
e
de sterren van de hemel. Iris van in rijen opgesteld.
Nes en Hein Schrarna Eeten Wen In de zaal zeket 1ûû beiangstellendat ook jongeren Pch bij De Wurf den die zeer gespannen op de voorsteIling zaten te wachten. Tel daar
thuiswielen.
in het stuk kwamen ale facetten nog de vele vrijwilligers bij dan
van het harde l m van eind negen- begrijpt u dat de zaal helemaal vol
tiende eeuw aan de orde, maar ook =t. In het openinpwoord werd de
De Klitik, aprii -juni 2005

aanwezigen medegededd &t De
W een gratis voorstehg
en
&t er daardoor geld over was voor
een versnapering in de pauze.
Dat bleek advocaat met slagroom te
zijn. Ze16 uw versbggeeiEiter ging
voor de bijl.
Deze voorstelling werd zonder
decor en met spaarzaam meubilair

gespeeld, maar dat deerde niet.
Voor mijn gevoel was daardoor de
aandacht nog meer op de spelers
gericht. Het werd een fantastische
voorstelling die vele tongen bij de
senioren losmaakte.
Er werd dan ook nog lang nagepraat
na de voor~~eIling.

De Wwf heeft mee deze voorstelling
in Het huis in de duinen een goede
zet gedaan. Wellicht een idee voor
andere verenigingen.

Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-5712451
Garantie voor Topkwaliteit

Al bias Grafische Produkten
Kochstraat 4a
2041 CE Zandvoort
Tel: 023-57 12505

Luxe Brood- en
Banketbakkerii
divme Mels in granen of eikm
vwlichtllrg o.& Wamy
*k i e b
stndan
spiegels

Raadhuisplein 2, Tel: 023-57 12865
Potgieterstraat 24, Tel: 023-57 36957
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FOTO MENNO GORTER
Analoog Bn Digitaal, Menno kan her allemaal

wii gaan w-

&w-

d w

1 uur service Analoog & Digitaal
Afdrukken vanaf negatief, dia,
foto of digitaal tot 30x45 cm
Pasfoto's Portretfotografie
Batterijen Fotoalbums
Lijsten op maat

I

Grote Krocht 26 Zandvoort Tel 023 5730600

www.fotomennogorter.nI

Hokka
nachtkastjekqstob
= sehildmijan

uwelk l b zrntiak:

Gdsainijplsin 6 Z ~ m d ~ o td
r t , ;023- 573 1787
O p a m 12.30 - 17.30 uw ook op zondag,
duis dag gtalotrrn

FRITS VAN CASPEL
60 JAAR IN ZANDVOORT
Prits van C@ h m in 1945, t w w j a r e n j o ~mei zffn d m naar &
Z
Die w a m @eris de log^4 ma de MdsskraaL naar & V5~Musstwd268 k A d m . N a de d o g vest@& defitnaie uan Grjpel &h
&p&?thgì#neweg 29 h w k Yatr O d a d e J ~prk
, he$ een$hiew gehagen &nd ! h d m a q p gaan d@ t m g

"Ik was meteen verdwaald. Er
waren toen bijna gem auto's, het

de JuiianawWehameg, aak spefletjes als kontje blauw. Dat
W&Mnmeg
kgmmen de was op de kont slaan met een stok.
was echt een sgl dorpje. H speel*
duinen. De ag Menduintjes en die En buiisie trappen. Tegen de bus
i n & t u i n e n & ~ o p e e n g e g e v m aten vol met insecten %n bagedik trappetl, achteruit lopen m j e vermoment richting dorpscentrum sen diq we vingen, Er zaten derlei stoppen. Die duinw hebben me
gelopen, via de Tramnaat en mee soorten sprhkhanen.We.sakea een altijd @ k i n e e d en je vond overoude dames zeiden: "Waar is je keer fikkie en twe gmtere misjes, blfielen van bv granaren uit de
moeder,waar woon je?' Daar had ils Fi4e Notterman en In& Diemm, aodw E h h e r was er paniek want
niet echt een antwoord op. ik waren er biJ.W e aten te genieten Anmn Bos, AIok Paap en nog een
kende alleen de PPakPeldsmat. Maar van het grote niat en iemand riep d+e jongen waren met munitie in
daar zat ik fout. Ze hebben me naar opeens : "De politie! De politie!" het dorp g a l spelen en die d d e
het p o l i t i e h u ia het Raadhuis En die mee meiden renden @end jongen W toen verongelukt. Op de
gebracht en. daar hebhen me ze weg.
aowd b u l d lag ml munitievoor het raam gezet tot m'n moeder Het MW werd door de politie Op het strand q & in zee een
naar het bureau h.
gedoofd.
bootje met een mao die do&. Dan
W e gingen mak naar Amsterdam
- - 1 kwynhijweerb-rnzevowaar m'n puroudets woonden.
zo sael mogeíijk mG m I @ doar
Meestal met de nam, maar ook wel
een explosie die ciendtn m e m de
met de min. En daania met de
lucht in ging*'
lokde tim naar het Haarlemmermeersration. & trein was een keer
Wd urum
i mije bbbÍes?
op de terugweg vertraagd bij
"'Ik ging op m'n zesde op OSS
Sloterdijk en m*; moeder ging M(Oefening S d t Spiete11) en op
ten. Er kwam een Canadm legerZandvoort M~euwenom a vrietauto en die bracht om
banen. Sicm P 1 q h m de trainer
Haarlem. Ik kreeg sen s t u k chocoW het Nederlarrds W,vaarspellade. h heb toen voor h a eerst &ode nuj een grote tokamt als voetcohde gepWVond ik pchtig!
balles maar op m'n &%* &&
Van de kleuterschool, de PtrH
verloor ik mijn b
~ en
Z w ~ o otegenl
het tegenging ik volleyballen, Ik las veel M
woordige postkanmor, herher &
May,dieboekenpanWilly~~~
der
me ai &e q e k t j e s die j e ded. Die
Heyden over die drie avonmurlijh
ondmvijzers Ironden pracktig op
jangcm (de Bob Evers sic) en als
het schoolborà tekenen eaj&uw
kleine jongen Boke de Beer van
Fris met rrrr In&
Van den Berg kon mooi voorlezen.
A,D,Hildebrand, &e nog op de
En ik. weet nog .&t jufJanna voor Wij voetbalden altijd in de m Regentesseweg he& gewoond.
mijn w e verjaardag m strik had Oscadatraat (met o.a. Bub Keur) en Mijn ouders vonden het dgedij'fc
gemaakt met een grote vier erop''
als de politie kwam vluchtten we de niet .goed dat ik boeken van% der
sloppies inSoms wachtten ze tot we Heyden h,wnt die man was in. de
Kimje je het dorp Iierinrwred
a
'UV& weden ingeslo- aadag fwt pnweett. ~~ipboelun
"Ik woonde op de Konhgimeweg ten en & sanctie was dan dat de bal mocht ik eigedijk ook niet Iezen,
en aan de overkant, waar nu kapot werâ gesneden. We hadden maar ik kreeg ze WW vriendjes.
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P%m&tm
~ohES&Bga
en @t .& M m . Voor mija
v~j~b&&dan&llbb&b#
WC op de b&
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die baI recht op zijn snuit en die
vader wond zich erg op.vijf minuten later weer een bal op z'n
gezicht. Het was geen opzet. maar
we kregen wel die ouders aan de
deur. Later liep ik door de Haltestraat en daar werkte moe Wiener in
Atder Habom (waar modinettes
werkten). Opeens stormt moeder
Wiener op me af en begint me te
slaan en ik smeerde hem,"

Klaas de &beer
odeden

- Kim Zwemmei; geboren l 6janm'

op f 1 md 1970

1898 en

b n d je ha niet wmlmd dat j e niet
naar de HBS ging?
"Nee, ik ging naar de Gerrenbach
Mulo, maar ik vond dat helemaal
geen probleem. Ik was een heel
goede leerling en ik zou later naar
de HBS pan, maar de gemeenre
wilde mij wel hebben. Ik heb toen
met gemeentesecretaris Bosman
gesproken en op l augustus 1959, ik
was pas zestien, werd ik kantoorbe-

berisping en ze zei stotterend:"Nou niet bij zijn clubje kwam dat hij
breekt m'n klomp." Dat Honk dan voorbereidde voor de HBS.
al als een opstand. Die leraren en En mijnheer Siderius heeft zich
leraressen kwamen bijna d d uit daamwr verbaasd."
Friesland. Juf Zwartwold, Bruinsma
en natuurlijk Siderius. Z e waren erg j e haalde nog al wui streken uit.
goed, maar ook smng. Siderius "ik was veel op straat. Met mijn
sloeg nog met de scherpe kant vaa vriend Erik Sluis ( hter primeur bij
de liaiaal. op de v W e hand, drie her toneel) gingen we in het duin
keer. Bij mij ook een keer met een spelen. Wij hadden voor het eerst
Spaans rietje en dat brak op mijn telefoon thuis en =nuit de telearm. Hjj is er een tijd tussenuit fooncel op de Tolweg deden we
geweest en hij kwam terug als een hele sommen en buekhoudprobleander mem. ik denk dat hij g e s d men. Je kon toen ook nog een cel
werd voor het slaan.
belle&Tijdens de lagere school had
Alleen met hoofdondemijzer van je van die schapenhokken bij de
Ekeren had ik ten stekelige relatie tram en vlak voor het vemek trokin de zesde klas. We zouden drie ken we aan een handel en dan kon
dagen naar Driebergen gan voor de tram niet weg en dan kwamen er
een uinvisselÎng, maar van Ekeren aitijd conducteurs achter ons aan.
vertelde dar het niet doofging. Te We pestten Klaas de Zeebeer, de
veel organisatie. We gingen naar de laatrite dorpsomroeper en die reed
dierentuin van Blijdorp en ik zei: in een invalidenkar. Hij reed ons
"Ik p niet mee". Toen zag ilr ook een keer kiem bij het oude postkan- diende ter secretarie bij mijnheer
nog eens h g & tegenwoordige toor. Hij stond op en gooide uit Brune. Drie &en
later begonnen
Sophiaweg van achter een struik woede de klepel naar ons. Bij de de wereldkampioenschappen wieieen ghmende biljartbal voorbij watertoren heb ik ook gwoetbaid, rennen. AI die Duitse badgasten
wandelen en ik riep: "Kale! Kale!" met o.a. Maurice, die de zoon van konden niet naar het strand.
Hield hij me later aan en zei:"Heb Toon Hermans bleek te zijn en die Bewoners moesten pasjes hebben.
j e wel eens gescholden?"Voordat ik door zijn vader vanaf de Thorbec- Ik mocht ze te woord staan. Dat
kon antwoorden had ik al een kaal kestraat werd aangemoehgd. Op waren hectische toestanden. Ik verte pakken. Hij wist dat ik het was. k een keer stond Lodewijk Wiener op diende fl 90,51 netto per maand.
dacht dat de rekening vereffend was, het doel en zijn vader stond op de Ik ben vrij snel bevorderd in de tien
maar het werd toch de reden dat ik Oranjesttaat te kijken. Die Lo krijgt jaren die volgden. In 1969 was ik

Van der V alk S, art

Notarissen
Adres
: Kostverlorenstraat 121
Postadres : Postbus 286
2040 AG Zandvoort
e-mail

: notarissen@zandvoort.knb.nl

Telefoon : (023) 571 68 41
Telefax : (023) 571 20 88

Winkelcentrum
Jupiter
Haltestraat Zandvoort

bruna

Een gezellig centrum voor:
Speelgoed

Kadootjes

Meubels
Bwna Balkenende

Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort
Tel: 023 5716033
Fax: 023 !5716540
bninabalk@planet.nl

Herenkleding
Kindermode

Huishoudelijk
Bloemen en Planten
Kinderschoenen
Sport
Snoep
Een hapje

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!

Zandvoort Meeuwen en waar huize
"Stem der Zee" was.
Het circuit is weer opgevijzeld en ik
heb het er door gekregen . Met ;én
stem meerderheid van de CPN die
dwars wilde liggen t.o.v. andere
partijen. En het Grandorado k er
gekomen en ik heb bewezen dat dat
naast het circuit kon bestaan. De
Noord Bodevard is geresraureerd
en het Casino is er gekomeri
(Erg slecht trouwens dar het nu
verdwijnt).
Ik was mede verantwoordclijk dat
het Circus er k w a m hoewel het
project al liep."
Maar dat heefc niet iedere
Zandvoorter je in dank afgenomen.
"Ik vond zo'n gedurfd elenient een
uitdaging en de rest van de panden
er omheen had toen weinig waarde.
Het is toch een gebouw liiet een
vlag die je vanuit de lucht herkent.
Ik ben betrokken geweest bij de
renovatie van het centrum, maar
onder mijn opvolgers is het met
grote vertrapg tot stand gekoiiien.
Het binnenterrein van het circuit
was een grote rotzooi. Illegale
maneges en stortplaatsen. Dat werd
opgeruimd.
En er is een sportterrein.
Er kwam een planmatige aanpak
van de wateroverlast in het dorp en
De v l q iti top itier Hait Wertheitn, directeur publieke irierke*, tradat bekend is dat
er werd een start gemaakt met de
Graridoraisa gcboi4rid gaat wotdepr
verbetering van straten, wegen er1
hoofdco~iimies cn toen werd ik Heb je uiel eens iets grdppip ~ n c q c - pleinen die toen ik weg was Iangzaan1 doorging."
gebeld of ik een functie bij trtaakt als irwthoiider?
Ruimtelijke Ordening van de "Nou, toen ik op het Raadhuis
Griffie in het Provinciehuis wilde werkte zat ik er ook wel's nachts Znt~dvoort ligt je diis w1 na aar1 je
aannemen. Bij de gemeente heb ik aan een nota te schrijven en dan hart?
nog veel diploiiia's, waaronder MO drukte ik wel eens op de knap en "Het is een stuk van mezelf.Ik ben
staaffinrichting, gehaald zodat ik dan begon het carillon midden in er wel geboren, niet getogen. Ik heb
ook nog kon gaan lesgeven op een de nacht te spelen: Piet Hein ,Piet de hele ontwikkeling mee gemaakt.
Ik hou van het dorp. Ik vind het
HBS of Gynnasium, maar dat is Hein..."
prettig om weg te g a n , om te reinooit gebeurd. Ik bei1 weer terugzen, nuar ook om terug te koinen.
gekeerd naar Zandvoort toen ik van Eii wni Cleh +je nlleitinal bereikt als
Ik ken elke vierkante nieter. Ik heb
1985-1 942 wethouder ruimtelijke irtetlioicdcr?
"Er Ajn 400 woningen gebouwd, lief ei1 leed hier doorgebracht. Ik ga
ordening werd vanuit de VVD.
hier nooit meer weg!"
o.a. op het eerste terrein van
En dac vond ik heel leuk."
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Vervulling van een ereplicht
toen, nu en in de toekomst

....
.--*P--

.

- -. ..:

-L.LLL

-.

,----..

I/
)I

I

Dit janr is het zestk jaar g~letie~idat in Itotel "De Wereld" tc. Wugctiingeti de l
aiyirulatir vdri Diritslattd werd gerckead. Op 15 argIfsrirs 1945 gitiyJnpari door
d~ kiiieëti na dc atoornliott~tntnop Hirasjiina en Nqysaki.
Anir I I P ~Lqeorgniriseerdcgeii~ldc i ~de verriictigingsdrat~,giij rif *liivedt Wereldoorlq
u w cei t titide ,qrkiiitiet~.Het is ongeririjfilil m i vnri dc rrleesi Iiir iwrii~irwkkcnde
yrriorirs irif c i ~ vrererittbgesctiiedtwis.
\
Iir (IC /ieritriieritig vnri trietrseti vorttrm twgt~wlsteeds hei oi~detgatie lccd en de
v r n i ~ d e r i hct
i ~ ~ui$ai!qspiitit. DEredeiieti unr rc lrcrdenkctl ktartien liecl verschilierid
ztjt~.Soiiini&e* vrBRni zich ze@ af of er ria rest& jaar t i q Iterdaclii tnoet uvden. 1

I

NIETVERGETEN
111 Nederland heerst, volkomen ten

onrechte, de gedachte dat men dit
verleden nu niaar eens moet laten
rusten.velen die deze oorlog hebben inecgemaakt zijn ons ontvallen
cn zijn niet iiieer in staat hun ervaring over te dragen. Kinderen en
kIeirikiilderen weten veela1 niet
riicer wat er toen gebeurd is ei1 zijli
vaak ook niet geïii teresseerd in dit
gezeur over vroeger.
Moeten we dit verleden dan maar
laten rusten? Nee, dat zou ontzettend doin zijn. Alleen door te weten
wat er gebeurd is kan men alert zijn
en voorkomen dat de geschiedenis
zich herhaalt. Meiiseii die onkundig
zijn van het sociologisch raadsel en
de krankzinnigheid die zich in de
Tweede Wereldoorlog afspeelde
vorinen een geploegde akker voor
politieke ps~chapatenen crirnineIeri. De recente bestiditeiteil in o.a.
Kosovo eri Irak bewijzen dat het
streven naar een betere wereld zeer
actueel is en eeii waarschuwing die
iiicn aari het verleden ontleent, bitter tioodzakelijk is.

ZANDVOORT
Ook Zaadvoort heeft erg geleden
onder de Tweede Wereldoorlog, die
zo gruwelijk is geweest dat tot: op
de dag van vandaag eiiige generaties
iiog steeds lijden aan lichainelijke
maar vooral geestelijke beschadiging die ze tijdens de Tweede

Wereldoorlog opliepen.
Op de algemene begraafplaats van
Zandvoort vinden we de grafmonumenten van de Zandvoortse verzetshelden, &e getuigen welke
zware offers er zijn gebracht. We
vinden er de graven van verzenhelden Jan Koper (overleden 10-051940) ,Wiiem Gerte~ibach(overleden 05-02- 1943). August van der
Mijc (overleden 2 1-0 1- 19451, en
het door de oorlogsgravenstichting
verzorgde graf van 12 onbekende
soldaten (zie foto).

I

m
22 onbehnk mdim'reti
Eeri, door de Oorlogsgraven-

W e denken ook aan de vele Joodse
en niet-Joodse Zandvoorters bij wie
door het oorlogsgeweld het leven
ongewild werd afgebroken.
Deze mensen en alle ons onbekende slachtoffers en verzetshelden van
dc Tweede Wereldoorlog inogen we
nooit vergeten. Wij die verder gaan
met ons leven en wij die leven in
het heden, kven iiiirl~trn niet een
verleden.
De vage of heldere gezichten in
onze herinnering van Inensen die
hun leven verloren. doordat een
volk door een ander volk werd
ovetvailen en overheerst en waarbij
bevolkingsgroepen werden geniarginaliseerd, geven aan dat her van
belang is waakzaam te blijven tegen
pogingen oni bevolkingsgroepen
tegen elkaar op te zetten.

VOORTLEVEN
Het vergeteii van deze verzetshel-

den en ood@chto@èa betekent
voor hen een twlesde h sterveii,
Latendhmgeesthtenmmtb
vea, miet deen uit respect maar ook
als plotat legen bet geweld in de
wedd waat;n wij levenHet bestuur van bet G e n o q e p
Oud voort zou p a g zien dat
,de &kklf:di$ d W t ,&t & gegse
Mn

die

de-2
-a,

vw&el_&n
.&

q$>

1955,
welkom
in
werd aan de feesteljkheden. "1945
Geplaatste opnamen fijn gemaakt Zandvoort".
op de hoek Gmte Hxocht - Het witte huis aan de (overzijde)

in 1955 werd bmijdingsdag op S
mei uitgebreid gevierd: men herdacht en vierde 10 ja= bevrijding,
Van m m u w N. ~ & e r r ontving
ik een serie foto's die een prachtig
beeld geven m hoe vormgegeven

Hogeweg.
Daar maar het plantsoentje was, verrees niet :tel later het gebouw van
de Nutsspaarbank. Wellicht herinnert u zich nog dat k i k blauwe
spaarpotje met bovenop de gleuf
met meden tandjes ertwen (zodat
j e j e &geld er niet stiekem weer
uit kon haienl. De mak achter de
mtmeieksr van man^^
J-Th,Rort was groenteman Dalman.
De rekst in het bloemenbed is

rechteriant was het huis van Dr.

G&, de zoon van de bekende Dr.
C.A. Gerke, waarnaar
de
G e r h t is vernoemd. Links van
dit huis de groentezaak van
Steijnen. O p & andere hoek, de 2e
serre van Iinks de hekende rijwiel4 van van de Bos.
Ook opvallend zijn de ronde borden ~ a tCl a t e (benzine),die jarenlang de rnute naar het k u i t markeenien.

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

ADMIN1STRATIEKANTOOR VAN DER HAM
Administraties en belastingzaken

...,bel dan de Klussenman!

Voor ondernemerc en particulieren

Klus- en onderhoudsbedrijf

Voor de verzorging van onder andere uw:
financiële administratie
* loonadministratie
* aangiften loon- en omzetbelasting
aangiften inkomstenbelasting
* aangiften vennootschapsbelasting
* fiscale adviezen
Burgemeester Engelbettsstraat 8
2042 KN Zandvoort

Van Lennepweg 131
2041LM Zandvoort
023 57 201 52

-

06-40295213

E-mail: Bakker2021@zonnet.nl

De t

Telefoon 023 - 5736028
Telefax 023 5736029
Mobiel 06 11325410
E-mail hampaapQ hetnet-nl

-

dienst voui B d Net h& d m 15 jaar ervaring met cumputem. Met gepaste -ES
kunnen wij stellen, dat u de meest exclusieve en e r o k h e computers kunt bestellen bij Beach Net.
d n i d e

Ook vwr het aanpassen van uw computer naar de huidige s t a d a d kunt u t

d t bij Beach Net

M

de moeilijke taak, uw data terug te halm bij een crash, is één van de ipdaliteiten van onzc
Net het adres mor n en uw computer.
technkhe dienst van M Net. Kumm,

Reparatie & Onderhoud
Verkoop & Assemblage
Internet

Haltestraat 61 2042 LL Zandvoort
Geopend van dinsdag dm zaterdag 12.00 tot 19.00 uur
Tel 023-5730749 / 06-41286175Email: info@beachnet.nl

Op het h&&H van Zandvoort Meeuwen het selectie elftal van de veteranen. waar in ook bestuursleden waren
opgesteld. Ze speelden vrror hm genoegea De foto k genomen begin 1950. De kleding was nog een allegaar+;
het shirt met de blauweV-hals was nag niet bij Sportbuis E.toos in de Hahestraat te koop.
Dit zevende eIfta speelde 's m m , meestal in de ochtenduren.Afbap 9.45 uur. De publieke belangstelhg was
doorgaans gout. Deze opname werd genomen na het kampioenschap in hun k3asse in de H.VB. competitie.
Het elftak
1) Arend Kerrs 2)Jo Keur KomlP$sy.3) Wim wm der Sluis. 4) Adniian Keesman. 5) Wim W d c ~6)Henk Bor. 7) Euert &ht$
8) Jan vurn Duin. 9) Thw w der Koekelt. 10) Maarten S11tghkel. 1 1) Heman Heldoom en het arbitrale duo 12) Koen
&t, gmmckm en 13) de schddmhfer m de Haademde Voetbal &,ml.
De foto werd destijds gemaakt door fotograaf Ger Di>, Burgemeester Beeckmamtraat 38.

De volgmmde leden heten wiJ van harte welkom bij het 002
Aar Dhr. M.C. van der
BluijsR A
Bos Dhr. R. mn den
Crabkndam Mm.G.A.M.
Crol Dhr. PJ.
Dietrich Mevr,T
Dingdis-Jongpm J.
Wink-Vwx Mevr.J.
Exel Dhr. D,
Heemskerk Dhr. C.WJ.
Heuvel Dhr.J.H. van den
Kraayenoord Dhr. A.
Lissenberg: Mevr. S.
Lorijn Fan B.de
Mok Mwr.T
Moknaar Fam. R.
Pctegem-VWjn Mm.M.A.C. van
Slagman Mevr. A.
Sperling R.
Steen Mem. N.van der
Swart D h J .
Teml Dhr.A.i? & Rozenhart Mevr. L.
Vlietstra Dhr. K.
Whlan Dbr.T.
Zwarter

DIW.T.

-

De Kiittk, april jiini 21105

Ketsaammat 83
Hoafdsaaae 37
Nassauplein 5
Oud Burgdam 58
Oosbkkerstraat 83
Oosmparhtraat 31
van S p e y b t 12
T m m ~ 21
r /4

Mart. NijhdEaaar 87
i ü e d a a n 130
T r o m p t 5/8
Ce1siussa;iat 13
Hogeweg 53 rd
Bmdiesmet 94
Lieusïmat 11/4
Celsiuaswat 241
Hageweg W 15
Fahrenbeimaat 17
Tjerk Hiddesptraat 12 A
Schuitenpc 15
Brederodestraat l J8
Dr. J.G. Mezgerstraat 29
Grutto 33
4/18 A Shuter ACE
Stationsplein 15/02

2041 XC Zmdvoort
4265 HJ Gendelm
2042 Ax

Zandvoort
1852 RN Heiloo
1066 m A m ~ e d a m

m2m
2041 KI.
2041 JE

204.1 NT
2023 JL
2041J3

2041 T3
2042 GE
4121
2041 PB
2041 TJ
2042 GH
2041 CG
2041JN
2042 TJ
2042 BK
2041 HT
1511 KW

'&andvoart
Zandvoort

anhm
Zandwort
Haarlem
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Hollandpark Brisbane
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandwort
Zandvoort
Zandvoort
Zandmort
Zandvoort
Oosuaan
N.S.W. 2217

Monterey
2041 AA zandwort

Ausmalie

GENOOTSCHAP

"OUD ZANDVOORT"
--

Opgericht I I december 1970

Ledenadministratie:
Adreswijzing &
aanmelden nieuwe leden:
mevrouw E.HoogervorstSchuiten
Oosterstraat 1,2042 V€ Zandvoort
023-571 81 77
r~hoogervorst@homiai1.com

Na lid geworden te zijn van het
GOZ, ontvangt u het emtkornettde
(kwarmal)nummer van "De Kltak"

Contributie:
Minimaal e 9,25 binnen Zandvoort
Minimaal e 13,85 buiten Zandvoort
(incl. verzendkosten). per jaar
Bankrelatie:
ABN-AMRO te Zandvoort
rekeningnr. 56 57 38 305
Giro-rekening. 4206723 t.n.v.
Genootschap "Oud Zandvoort"

Bestuur:
Vmrzittcr:
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Kostverlotenstraat 115
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Petiiiingni~ster:

Matthé Crabbendam,
023-57 1 2514

kden;
Cor Draijer, 023-527 3730
cor@draijer.net

jaap Kerkman Azn, 023-571 50 2 3
Jaap Paap, 023-57 1 51 68
jens-paap@hetnet.nl
Wouter Keur, 073-621 7222

wahkeur@planet.nl
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Folklorevereniging

"De Wurf"

opgericht 1 februari 1948
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Peter Bluijs, (hoofdredacteur)
Brederodestraat 28
2042 BE Zandvoort
023-571 82 92 (na 19.00 uur)
p.bluijs@hetnet.nl

secretaris:
~
Mieke
Hollander
Const. Huygensstraat 15
2041 NL Zandvoort

Jaap Kerkman Azn
023-571 50 13

Arie Koper
023-571 84 41
arie.koper@casema.nl

HisWsche ikdelbouw Vereniging

~BomschuttBouwclub"

hopheikens@homid.com

sccmtflrif:
Arie Koper, 023-571 8441
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HetW"De~Ir"iscfn~

Harry Opheikens
023-571 48 84

ir. Chris Wagenaar, 023-571 3999
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Nel Sandbergen-Kerkman
023-571 21 96
hsandbergen@hctnet.nl

secretaris:
mw. C.C.M. Kemp-van der Mije,
Tolweg 29
2042 EJ Zandvoort
telefoon 023-571 720 1
c.vandemije@planat.nI

Sluitingsdatum kopij eerstkomende
nummer4De Klink' 10 juni 2005.

0Copyright 2Q05
Aile rechten op de inhoud van
"De Klink" berusten bij het
Genootschap "Oud Zandvaort",
voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal
beschikbaar is gesteld aan het
Genooechap "Oud Zandvaort"

Zandvoorts Museum
SwaluQctraat1
2040 AH Zandvoort
telefoon 023-574 0280

Geopend:
woensdag t/m zondag
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13.00 17.00 uur

Losse Verkoop "De Kb&''
Bruna Balkenende. Grote Krocht

alzandvoorts ~ u s e u r n l l ~ ]
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tot de modernste digitale druktechnieken
- voor al uw handels- en familiedrukwerk
- ook betaal baar fullcolourdru kwerk
SpaatneWeg 12

Cruquius Tel.: 023 - 519 20 54

Fax: 023 - 528 27 14 E-mail: drukkerij@n&rEof.nI

www.nederlof.nl

Het is tijd voor
de beste deal op
hypotheekgebied.
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Bent u op zoek naar een (andere) koopwoning?Dan is het nutijd am
een afspraak te maken met uw Rabobank voor een hypotheek-

hypotheekproductenen een scherpe prljs.
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Bel (023)512 05 12 voor een wrheldwend adviwsprek met een
hypotheekspecialist van Rabobank ZuldXennemerland.

Het is tijd voor de Rabobank.

