


De Hypotheekshop 
Kostverlorenstraat 100 
2042 PK ZANDVOORT 



Bij de 
voorplaat 
Uit de d e  rnògelijkheden kozen 
wij ''de Zandvoortse zeemeermin" 
als splbod m & vijftiger en zati- 
ger jaren, wanan dit jubifeumnum- 
mer gewijd is. 

Z o d o n z e e i g m s h n e - & a r -  
mant, mysterieus m een dge ondeu- 
gend - ingezet bij ,de Zandvoort-p- 
motie rond 1954. Na verluidt viel 
ditnietbkjideremingoedeaatdeen 
niet alle& vanwege de fiipole -r- 
ste- h o r  dergelijk gebruik van 

het kanten mmje zou de spat ge&- 
ven mrden met & Zandwome 
hMo~.Ach ja, m is ved veranderd in 
de hame v l j ~ g  jaar.. . 

Het &he is mn && ontwerper 
Jan Lavies, die op 4 januari van &t 
jaar op 102-jarige fe&jd overled. 
Een van Nederlands beroemdste 
reclamekunstenaars, die de me=- 
van o m  m s d  kennen van zijn &- 
~hes ¢n advertentie in zwierige stijl 
en hddere Hamn. Zijn opdrachtge 
vers waren de Holland-Ameddjn, 
de Jaarbeurs, King pepermunt, 
Cahlkm sigaretten, Shell en vele 

" D E  K L I N K "  

Kwartaaluitgave van 

G E N O O T S C H A P  

"OUD ZANDVOORT" 

25e jaargang, nummer 100 

Nummer l00 
De Klink is jarig! 
De Hink is jang,en wil u - ter er van deze$eskI&ke mijlprral - verrassen met een 
dubbeldik khsrreianummtr! 
De Hink, een uitgave van het Gen~atschap '"Oud Eddvoorf", star& in 188 1 om 

in woord en beeld invullitzg te g m  mfi L doehttiling van hes GOZ, namelvk: 
'ken grotere bekendheid r ~ n  de geschiedenis vam Zaradmrt m het bmrderen vaiz 
de belangstellirg hiemot". 

Het eerste nummer, em ve~d'eld 
p n d d  blaadje, veranderde in de 
loop der jaren in een mooi gedrukt 
veredghgsblad en ontwikkelde 
zich verder rot een gmot formaat 
bhd in kleur. 
Bij nummer 100 is een woord van 
dank zeker op zijn pimts: in eerste 
kstantie namuilijk aan de initiatief- 
nemers van toen - die het met veel 
minder middelen moesten doen - 
aan de voormalge hoofdrehteu- 

Ten èn aan den,  die stukjes hebben 
pbrwen of beeldmateriaal heb- 
ben amgaeikt gedurende de &ge- 

lopen 25 jaar. na& aak aan u, want 

zonder onze leden en hun inbreng 
was I3e Klink nooit geworden zoals 
die nu is. Het redactieteam is voor- 
nemens om u te blijven verrassen 
met intmssmt of ámusant tekst- en 
beeldmateriaal. De Kïìnk blijft 
vooraipsg ces kwamaiuitgwe; het 

Iees wds op p, 3 

andere vomammande a n k & -  
p. Hífhe-etl e& rik .oeuvre nageb- 
t,en, d+ vmqdlgd ira A m e h  m 
Ne'd&M-HiEi 6pgeboriwd in ken 
@a+ vm zoju 55 j@. 

Nummer 104 De Klink, oktobm - dmmber 2005 

Nbg &Q ''oh 'ti: vemdden is, dat 
L&% er b@ geen p&km mee 
b d  om tegelijkertijd voor cmculre- 
rènd~ b e & w  te'- hij scha- 
hlde dan v e r $ c W e  d d & m  in 
en @neemie zijn weik niet of onder 
pseudoniem. Interessant, zult u den- 
ken. maar wat he& dit te maken met 
onze eigen ZandName wemeer- 
min? Wei, wij kunnen 4& haast niet 
op papier krijgen, maar zij is 
''importy*. Jan hvies  ontwierp k 

begm 

vau.. . 
víjh voor de VW 

. . . Skhevenjqen. 
Deze opdrachtgever was echter niet 
temeden en M e s  weigerde de arm 
w de zeemeetmin te laten zakken 
om haar boezem te verbergen. Eiij 
bracht veru01gm enige wijzigmgen 
aan in tekst en skyline en...... in 
Zandvoort was men kennelijk net ietr 
ruimdenkender. 
mam 31ugs-Bikker 

Vanwege het specide karakter 
van dit jubiIewummer zullen 
de rubrieken ''Hooe burgers, 
hoort!" en "Meuwe leden" 
in het eerstkomende nummer 
gepIaatst worden. 



Als u spanning en ontspanning wllt combineren, 1t u bij ons aan bet juiste adres. €@fl L. -M!] 
Casiho is namelijk een compleet avondje uit! Heeilijk dineren, een gezellig drankje met.&nden e 
bovenal de spanrring van het spel. Waag een gokje aan de Roulettetafel, beproef uw geluk bij Black a 
of Poot0 Banco. Of waagt u liever een kans bij een van de vele sgeelautomatm? k m  dus vosra) eens 
langs in Holland Casin,o Zandvoort. De rode loper ligt alvast voor ti uit. .- .-.b 

. v  . J . - 

Jn war gratis entree 



vervok van p 2 

is immers vrijwiíiigemwrk, dat na 
werktijd uitgevoerd moet worden. 
Daarnaast zal meer en meer verwe- 
zen warden naar de website 
www.oudrandvaort.ni {daar d e n  
van u zich op het interna begeven). 
Het blad blijft natuwlijk wel als 
gedrukt product bestaan: het is ook 
behgrijk dat u thuis, of samen met 
uw ouders, buren of kennissen, weer 

gespreksstof hebt over d e  "goede 
oude tijd". 
Nummer 100 is een bijmndere uit- 
gave en mede door de a a m  adver- 
teerders zip wij in staat er dit keer 
een echt bewaarnummer van te 

maken. Nummer 101 zal echter 
weer een "gewone" uitgave zijn. 

i950-1960 
Voor dit speciale nummer hebben 
wij gekozen voor de jaren 1950 - 
1960. We gaan terug naar uw jeugd, 
toen u nog kind was en onbezorgd 
in de duinen spedde. Of misschien 
maakte u toen op uw Solex de 
Zandvoortse smten onveilig. Of zat 
u op het strand met uw kinderen, 
wltje rijdend of spelend in de altijd 
gevaarlijke branding, de verant- 
woording delend met de m d b e  
waking, compleet met roept oe te^ 

Ondersteund door de politie te 
paard, uitgerust met platte pet m 
stoere laarzen. De schelgerrvissers, 
de echte ijstuman, de fruitman met 
juk en twee manden, de haring 
{fiets)kar met zure bom uit blik. Een 
andere eeuw lijkt het, en dat is 
natuurlijk ook zo. Van een andere 
planeet, voor de jongeren van nu. 
Niks dineren,feesten, bungen of chil- 
lm on #he beach toen. Maar wij koes- 
teren onze eigen herinneringen. 

Ga in gedachten met ons mee en 
geniet van ons dorp zods het toen 
was. Kijk met plezier naar de beel- 
den van weleer en besef, met enige 
weemoed, dat dit a k s  voltooid ver- 
leden tijd h. 

Peser Bluijs 
Hoqfdredacteur 
Nummer 100, De Klink, oktober - decembt 

De Kerkstraat 
Op deze sfeervolle foto m de Kerksmat, die in 1960 gemaakt is door Cees 
van der Meden, zijn nog veel der& van inmiddels verdwenen winkels te 
zien. Aan de linkerkant (van voor naar achteren) nog een stuIcJe van de 
firma Bakels met daarnaast de sigarenwinkel van Drommel, vervolgem 
namurlijk het Prisma horloge m juwelier Lansdorp en ten slotte melksa- 
lon de Sierkan. Aan de overkant zijn nogal wat vcisseiingen geweest. In 1960 
waren er vanaf de hoek achtereenvolgens Vader de bloemenwinkel, 
Po-rtegits &Van Kampen de schoenmakery de Chocolaterie van mevrouw 
Van Nol, de sauvenirwinkel van A.J. Tesselaar en Albert 
Heijn. Oak nu nog bekende merken zoals Douwe p- 
Egberts koffie en thee, Droste chocolade en Prisma hor- 
lages w e n  toen al prominent in beeld. De feestverlich- b 
ting was  een initiatief van de Stichting VerIichr 
Zandwon en werd gemonteerd en onderhouden door 1 
Cees Koper een Cor Sporee. (AK) l r 



Zandvoort 
gefeliciteerd! 

Genootschap "Oud Zandvoort" bestaat 35 jaar 
en het kwartaalblad "De Klink" 25 jaar. 

In één woord geweldig: het Genootschap heeft haar ledend in 10 jaar zien verdubbelen naar ruim 
1600. En nog steeds komen er leden bij. Mensen die van Zandvoort houden, ook al zijn ze er niet 
geboren of wonen ze er niet meer. De spanning en het leven in Zandvoort rondom de natuur - de 
zee - de duinen - de wisselende seizoenen, dat is wat u en ik doen hechten aan Zandvoort. 
Het weergeven en delen van d die plaatselijke en persoonlijke emoties vinden in "De Klink" haar 
weerslag en kiankbord onder Gin grote noemer:"We houden dernaal van Zandvoort". 

Verheugend is ook het feit dat het aantal jongere medewerkers in de redactie gaandeweg toeneenit. 
jonge mensen die, door kennis te nemen van het verleden, meer inzicht krijgen in hoe het allemaal 

gebeurd k en waarom. Het lezen en herkennen van de emoties en ervaringen van andere 
Zandvoorters is het gevoel van weer wen terug te zijn in de tijd en j e  thuis te voelen. 

Ik wil mijn (onze) dank uitspreken aan al die mensen die in de afgeIopen 25 jaren een bijdrage 
geleverd hebben aan "De IUink", aan alie auteurs, redactiecomniissies en in het bijzonder aan de 
hoofdredacteuren: 

P. Brüne 1981 - 1985 
Th.B.M.HiIbers 1986 -1989 
H-Visser 1990 
M. Weber 1991 - 2000 
P.L.A. Bluijs 2001 - heden 

Hun gedrevenheid en Eefde voor Zandvoort - en om er een goed blad van te  maken - hebben 
ervoor gezorgd dat "De Ni&" a l  die jaren door de leden van het G.O. Z. een gerespecteerd en veel 
gelezen blad is p e e s t .  Helaas is oud-hoofdredacteur en oud-voorzitter Theo Hilbers eind augustus 
overleden. Hij was nog tot in het begin van dit jaar een gewaardeerde medewerker aan ons 
"Straatnamenboek van Zandvoort", waaraan hij vanaf 1999 zijn krachten heeft gegwen,Wij geden- 
ken hem met respect en genegenheid. 

Rest mij de wens uit te spreken dat het Genootschap ook in de komende jaren in het gevoels- en 
culturele leven van de Zandwrorters haar plaats mag behouden en vergroten. Dat de strijd voor het 
behoud van onze eigen Zandvoortse identiteit en cultuurwaardw, samen met het Zandvoorts 
Museum, de Wutf en de Bomschuitendub, in de komende jaren verder vorm mag krijgen! 

Ten slotte hoop ik, dat u d e n  met veel plezier en wellicht met weemoed deze n o s d p c h e  Kluik 
zult lezen. 

Numfnw f 00, De Klink, oktober - december 2005 



De Zandvoort Expres 
Eind jaren vijftig en begin jaren zestig reed er bij mooi ook een rijschool had. Het treintje vertrok van de 
weer een miniatuurtreintje door Zandvoort. Als gast Rotonde en ook van het Raadhuisplein. Hoewel ver- 
kon j e  dan kennismaken met Zandvoort door niiddel schillende machinisten en conducteurs op de "Expres" 
van een rondrit door de belangrijkste straten en over de dienst hebben gedaan, waren Dirk en Piet Delies mis- 
boulevards. De initiatiehemer was de heer Folkers, die schien wel de bekendste. (GC) 

D;e > .  W ,:&t f i @ g e b ; : ~ K ~  .., c w&i ifi 1954 het d u ~ l i  m .d12 
& m &  c FpO~leW,etd;~pm ,de batie  is 

Burgerneeer Van Fenerna-$* w wz&illende f6 ah gp te &en 
de opening in 1854 de p&_& 4 = ~ e s = . d &  fhg&oa'~~en ter 

: ~ > m " & - d & :  

Nummer 100, De HinkI oktobm - delembw 2005 



Interiei4r Hotel Bouwes 

Niimmer 3 00, De M i n k ,  oktober - decmber 2005 



r -  tel Bi 

Het eerste hotel van formaat dat ten op. Het &di dansant op zondagmiddag (ook 's winters) was zeer popu- 
Zandvoort, na de grote afbraak in lair en bestond ze& in de tachtiger jaren nog.Vele p t e  banketten en feest- 

de oorlog, weer rij k werd. Het stond diners werden het gehele jaar door in de verschillende zalen gegeven. 
op de plaats waar in 1826 het zo Dat het hotel in 1987 na e n i g  mislukte exploitatie-experimenten werd 
beroemd geworden Graat Badhuis afgebroken was een groot verlies voor Zandvoorc. (CK) 
was gebouwd, dat in 1942-43 door 
de Dui~ers gesloopt werd. 
Op de p l a a ~  van het huidige casino 
verrees in 1952, in opdracht van 
N.V. Bouwes Amsterdam, Hotel 
Buwes. Her onnverp was van Jan q 
W&, bekend als architect van het 

Omdat het deels g h c i e r d  werd 

mi OIympisch Stadion te Amsterdam. 

met Marshail-hulp, wenste de 
opdrachtgever ,een eenvoudige uit- 'u7 
voering. 
Velen d e n  zich "Bouwes" nog. ....- U ?p herinneren; het was - ook buiten 

+ 

Zandvoort - een begrip* u 
Gedurende het zomerseizoen speel- 
den in de dancing uitstekende 
orkestjes en traden er ~ieté-arties- e 
Nutmet 200, Re Kli&, oktober - d m b e r  2005 



1 Zandvoort Optiek - I 

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

Bloemenhuis 

98 g* 
De specialist in al Uw Bloemwerken ........ 

Hahestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-57 i 2060 

Wdbpeh 

t (t~oep 
&t@ / , J  

b@& ... 
loeew 

Kerkplein 6 
023 5713546 
www.cafekoper.nl 
Het gezelligste terras van Zandvoort 

De tnaalnrkeor 611 u tkrcír 

Grote Krocht 3-5 
2042 LT Zandvaort 
tel/fax U23 5779058 

Brilmode 
Oogmeting 

Zonnebrillen 

Contactlenzen 

h 
Kerkstraat 34-36, 2042 J G  Zandvoort 

Tel: 023-57 12466 

Xwekerij 

cp. u,, 31ieeti 

@ b v h g  
vereniging 

van hoveniers en 
groenvoonleners 

Van Stolbergweg 1 
Zandvoort - Tel: 023-57 17093 

Versteege's IJzerhandeI 
Verkoop van: Verhuur van: 
Verharen Kango Betonboor 
IJzerwaren Kango Breekbeitel 
Elektra Div. Schuurmachines 
Camping Gaz Nietmachines 
Gereedschap 

SLOTEN: EN 
SLEUTELSERVtCE 

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort 



Op weg naar het strand 

Nummer 300, De Klink, oktober - detember 2005 9 - 509 



~ ~ o p n _ l t q > a ~ @ ~ ~ & ~ $ @ n &  * 

E* &e s w w t t ~ w k  cao: veel d+ . L 

dan de &dies-~an-m-h&$h 

Z,~US"-= w k +t~+j*b. 
~ l s ~ e r u i , g r o ~ c ~ a i ~ , ~ i  j n . ~ & q g m ~ m e c m  bdedigwmeteen Bepdinsen ~&-~F&F&Y 

duij&d~,a& de vloedlik T- m&&k. m e 1  'kof& [in; een 't-ef~msfles) en gesmemkV b~tëd%@W& 
+p vui h&. Bij e* beet& wind Munk h& &m' vin &hl rnu-  ia te -W-~,$!~I$& zoad 





Te ver in zee! 
E h  van de manschappen van het 
Korps Rijkspolitie te  paard uit 
Bilthoven. 
Vanaf begin jaren 50 tot eind jaren 
60 hielden zij in de zomermaanden 
toezicht op het strand en in de dui- 
nen. De agenten waren in pension in 
"Ons Huis" op het Dorpsplein en 
de paarden werden gestald in een 
manege in het Kostverlorenpark. Dit 
tot groot genoegen van de kmderen 
aìdaar, die bij de verzorging van de 
paarden betrokken werden en ze als  

beloning mochten berijden. (AMK) 

Varen op 
de baren 
Deze foto moet begin jaren zestig 

genomen zijn, ter hoogte van 
strandpaviljoen 12 van de f d e  
Paap (Van Kee), toen nog uitgerust 
met de zware mandenstoelen. Het 
bootje zai op zomerse dagen veel- 
vuldig gebruikt zijn om badgasten 
van een rondvaarGe te laten genie- 
ten; één van de schippers wasJan de 
Groot (de Egmonder). Op de ach- 
tergrond zijn nog het oude Hotel 
Bouwes en de Rotonde t e  zien. 

Nummer 100, De Klink, oktober - december 2005 
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Haaarin kie, haaarinkie.. . . . . . . . 
haaarinkie met zuur! ! 

Net mals tegswaörchg was er ook ia de vijftiger jaren In tegmstehg tot de door 1 pk a a f z & e b  if5kar van 
de mageiijkbid tot &t -terken van de inwendige LRen Gasko was de viskar gebouwd op het onderskl 
mem. Op deze p a b r i e h a r t  staat - mgweer ter van een b&e$. Waar%hijnlijk g e d t  (m& d e  in 
hoogte van tent 12 - de viskar van Piet Keur. die tijd) door Jaap Laos, de wagenmaker. (AKJ 

De strandmuzikanten 
Een nostalgische afbeelding met de bekende strandmuzikanten ter hoogte van de Rotonde. Aan de linkerkant s ~ t  

t zijn accordeon. De namen van de drummer en de accordeonist rechts zijn nog-ppbgkend ( .  

r.. 1 

Nummer I OQ, De K l i ~ k ,  ohtaber - december 2005 



H-- 
Een Wt - door de heer D e  
Dccvidcstraat). Op de vaqrgrod. , met het Coca-Coh&&?& 
de " s & p e n h ~ W ,  M bh 

een B&k&..~ne~rweeg&&-~~~$&&'@&r . , e m  dubbel$ kon wegeit #!h& links de u&&&:~@@ 

Em groepje "hanzongeren,. bij de t o d g e  mmhalte. I3e mensen links rennend om de 
haien. Helaas een tafereeltje dat wij niet meer kunnen aanschouwen; de Iaatste tram kwam in de nacht van 31 augus- 
NI op 1 september 1957 om 02-35 uur op Zandvoort aan. (AK) 





Het eind van goede tijden 
Kort voor het opheffen van de 
mm, op 31 augustus 1957, werd 
een gedeelte van het emplacement I 

opgebroken om ruimte te maken 
%oor de autobus. Deze foto is geno- 
men rond 1960. Her wachthuisje 
met urinoir staat er nog, de boven- 
leidingrnasten staan nog fier over- 
eind met errussen de bloembak. De 
schapenhokken zijn dan al afgebro- 
ken. De eente generatie Iijnbus, niet 
de bout voorruit, staat links met 
daarnaast de touringcar. Ook de 
bebouwing aan de Tramsiraat is er 

"08- 0s) 

De muziektent 

Aandachtige toehoorders bij een mmeravondconcert vanuit de muziektent op het Tramplein. De tent is jarenlang 
in gebruik geweest voor talloze (zomer)concerten en andere optredens van onder andere de Zandvoortse Muziek 
Kapel, de Tirolerkapel, dansgroep Phoenix en niet ee vergeten accordeonvereniging Zandvoort. Op de achtergrond 
is aan de linkerkant de ingang van het gemeentelijk badhuis te zien, met daarnaast de bekende "diggelenzaak" van 
Hoyng, het magazijn voor huishoudelijke en luxe artikelen (Raadhuisplein 3). (AKI 

Nummer 100, DL Klink, okbbw - december 2005 



"De Duinrand" met de Whon-vlag in top. Op het mededeluigenbord 
aan de linkerkant staat dat er vandaag geen aardappelen te 

Caravanpark de Duinrand, gevestigd aan de Boulevard koop zijn.Te zien aan de ijskast achter het bord en de krat- 

Barnaart 47, werd geëxploiteerd door de fainilie ten rechts, verkocht de beheerder ook i j s  en dranken. 
Pomper. Op de afgebeelde foto, die verzonden is op 21 Mormatie over de toend ige  beheerder ontbreekt; wel is 
augustus 1959, is de parkwinkel te zien (ook wel Toko bekend dat aditereenvolgens h o  Bonkerk en WÎilem van 
De Bunker omdat deze op een bunker gebouwd was), Soolingen deze taak vervulden. (XK) 

I - . - -- - -  - - - - -  -. l 

bwgeme~~r Vm Ehema,  In gjn 
op&~tr):apak gges de b*. 
mester erop dat, zovnebd.$n m I 
hit perFoePen in e- 
bat,& Tete,&, -t' '%$"h& Ib$hbIr 
m dit pibod zqufien in die a;- 
w i q j  '(bossen en vijver) zeeeed s p o e h  

s@&n, mge~hm, canmrten, 
bdofim, &$p&ies+ kmk-er-topie 

:~?~&wg@p'tredens at mus 
2 <@$.~?e&&n, Is 1987 werd 
*"ir." *wiIjLV@dur'" &OT- 

78 ZW. ~elakbtak 
hi dat aeWe jazr &d .uir in het 
pMjae~i pffl werd lìgt a @ m h  
OîIì  p h b  te V O M  

Para. (GC) 

ongewenste toestmden ontstaan". 



Winkelcentrum Jupiter Plaza 

Nummer 100, De Hink, oktober - december 2005 



. , ,-:.,' .,, .,i:'- .. ... 

it. 

Het haie H m 1  "Marina" aan de Hogeweg 54 dateert uit 1882 en heette aarspronkelijk hotel Bui temt .  De 
naam was afkomstig van het hotel dat aan de Boulevard Paulus Loot stond en tijdens de Tmede Wereldoorlog door 
de Duitsen gesloopt is. Eigenaar was de heer De Jong. Het gebouw heeft in 1974 plaats moeten maken voor de 
huidige nieuwbouw. (AK) 

Hotel "Sonnewende" Di t aan de Troelsmmat 62 gelegen pand is gebouwd in 1 960 en was eigendom 
van de Nederlandse bond voor gemeenteambtenaren. Na de verkoop in 1972 werd het een hotel, dat eind 1977 
in handen kwam van de Bond Zonder Naam met ah bestemming vakantieverblijf voor bejaarden en mindervali- 
den. Het werd afgebroken in 1980. (AK, 
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Van der Valk sw art 
Notarissen 

Adres : Kostverlorenstraat l21 
Postadres : Postbus 286 

2040 AG Zandvoort 

e-mail : notarissen@zandvoort.hb.d 

Telefoon : (023) 571 68 41 
Telefax :(023)5712088 

Bruna Balkenende 

Grote Krocht 18 
2042 LW Zandvoort 
Tel: 023 5796033 
Fax: 023 571 65$0 
brunabalkBplanet.nl 

Winkelcentrum 
Jupiter 

I H It straat Zandvoort * - C- 
Een gezellig centrum voor: 

Speelgoed 
Kadootjes 

Meubels 
Heren kleding 

Kindermode 

Huishoudelijk 
Bloemen en Planten 

Kinderschoenen 
Sport 

Snoep 
Een hapje 

Voor ieder wat wils 
KOM EENS LANGS!! 





(advertentie) 

De 112-jarige TJmrhmdd Lip" feliciteert het CLslechtsn 35-jarige Genootschap Oud Zandvoort 

Dr. Ir. S.L. Louwes 
Een fraaie opname van reddingboot Dr. Ir. S. L. Louwes die in april 1959 werd overgedragen aan de Koninklijke 
Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij. De nieuwe motorreddingboot w a s  door de gebroeders Taat uit 
Katwijk aan Zee gebouwd van teakhout en was 10,32 meter lang. De boot was een geschenk van de geaamenlij- 
ke Jandbouworganisaties, ter herinnering aan landbouwpionier Louwes. Omdat de ruimte aan de Zeesmat te klein 
bleek voor het moderne reddingmaterieel werd een nieuw botenhuis gebouwd aan de Thorbeckesmat, dar op 
3 oktober 1953 officieel in gebruik werd genomen. 
De boot werd in januari 1995 vervangen door de Annie Poulisse. (AK) 
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Camping de 
Zeereep 
Camping De Zeereep, destijds gele- 
gen op het terrein naast de 
Kabelloods aan de Van Lennepweg, 
is, blijkens een krantenartikel van 22 
juni 1951, ingesteld als terrein voor 
caravans. In dat jaar hebben 29 cara- 
van bezitters gebruik gemaakt van 
de daar aanwezige faciliteiten, een 
aantai dat in de loop der jaren 
enorm is toegenomen (in 1955 al 
meer dan 24.000 overnachtingen). 
De heer en mevrouw Van Breemen 
waren in de periode van 1953 tot heten vanwege het ernaast gelegen Ba ~ri-ef m r  he3 pakeren 
1963 de beheerders; na&en Piet grote dennenbos, dat doorliep over van een aute, L e d e  voor het 
Keur en daarna Wim en Atie devondeilaan tot aan de Thijsseweg. #&&P ~m '=n kat &j de m a  
Buchel. In 1963 hebben B&W van ,l,-, 
De naam Iuidde overigens niet altijd Zandvoort, omdat de exploitatie in De 4naWt mn het Gmdorado-pak 
zo: bij de oprichting was de camping gemeentelijke handen overging, &d &&tipet jaka beekende het 
naamloos, maar op I 1 juni 1954 besloten om de naam te veranderen eiud wp ,&ze c ~ p î u g .  
kwam de camping "Deunendai" te in "Caravancamp Zeereep". PK) 

.b -, , -- adem 
k;!%. LL 

"Riche-Bad" Een uitnodigende opname van "Rrche" uit het begin van de zestiger jaren. In die tijd ws de heer 
A.H. Pomper de eigenaar. Op de foto is in feite het 2e Riche te zien; het eerste was het in 1950 herstelde m m -  
bassin van het t o e d g e  Noorderbad uit 1934, dat na de oorlog zwaar beschadigd was overgebleven. Tijdens de 
zware stormvloed van 1 februari 1953 werd het bad opnieuw verwoest, maar op 17 juli van datzelfde jaar feeste- 
lijk heropend Helaas zijn de bassins verdwenen, maar veel Zandtroorters d e n  goede herinneringen bewaren aan 
de zwemlessen &e zij her  gehad hebben. (AKj 
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Haltestraat 54, Zandvoort 
Tel: 023-57 12451 

Garantie voor Topkwaliteit 

Luxe Brood- en 
Ban ketbakkerii 

Paap a 

Raadhuisplein 2 ,  Tel: 023-57 12865 
Potgieterstraat 24, Tel: 023-57 36957 

1 Analoog Bn Digitaal, Menno kan het allemaal I 

Krocht 26 Zandvoort Tel 023 5730600 

www.fotomennogorter.nI 

-- 
WIELERSPORT 

Bojeno bel gntiek 
diverse tafels in grenen of eiken klokken 

verlichting o.a, Tiffany g nachtkastjes 

kasten kapstokken 
stoelen schilderijen 
spiegels vee1 klein antiek 

Gasthuisplein 6 Zandvooe tel ; 023-573 1787 

@m van 12.30 - 17.30 uur aok op zondag. 

dinsaag gesloten 

s Grafische Produken 
straat q*, 2041 CE Zandvoort 
Tel & Fax 023 - 57 125 o5 

Verkoop van: 
Aquarel- en Acryl materialen 

Lijsten 
)iass, Partouts op maat gesneden 

Boekbindatelier 





CENSE I & I 
van LINGEN 

w m  O.G. 

Jhr. Qmles van Uffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 

023 - 5 n m 5  
info@cvl.nu I www.cv1.n~ 



Kort's IJzerhandel 
De foto is gemaakt ter gelegenheid van de feestelijke heropening na de verbouwing in december 1954. Het betrof 
Kort's IJzerhandel, Haltestraat 1 en eigenaar was de heer M.M.J. van Seggelen. Aan de linkerzijde stonden de huis- 
houdelijke artikelen zoals potten en pannen, bestekken, afwasborstels en blikopeners uitgestald. Aan de overkant 
stond een grote toonbank waar je terecht kon voor de aanschaf van gereedschappen en ijzerwaren zoals spijkers, 
schroeven, rails voor gordijnen enz. enz. Nieuw w a s  de verkoop van kachels en haarden van toentertijd bekende 
merken zoals Jaarsma en Becking & Bongers. (AKI 

I 

Schildersbedrijf A. Kromhout 

zaal in de etalage stond. Herkenbaar 
zijn o.a.: de scheerkwasten, 
BryIcream voor het haar (de vetkui- 
ven), Eoldoot eau de colagne, 
Schwarzkopf shampoo en 
Bitkenwasser hadotion. Ook waren 
er allerhande huisbou&Ljke artike- 
len verhijgbaar, van bezem tot stijf- 
sel. Maar je kon er ook j e  vijfliter- 
vaatje met petroleum laten vullen. 
De kwitantie uit 1950 is voorzien 
m een Nederlandrch phkzegel van 10 
cent (een vorm van belasting). 
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Plattegrond Zandvoort (1 952) 
(Zie middenpIaat, pagina 30 en 31.) 

"Moeten wrJ u nog vertellen waarom Zandvoort de zandbouwwedstrijden, de zomerconcerten, de vuunver- 
ideale badplaats is waar men zijn vakantie kan doorbren- ken, zij exploiteert het Circuit en de piaa~elijke sport- 
gen? Moeten wij u nog wijzen op de d o z e  attracties velden en zij zorgt voor de propaganda van de badplaats. 
die Zandvoort biedt, en waarmee wel een heel seizoen Zandvoort heet u welkom!" 
zou zijn te vullen? Waar toch vindt u zowel de uitzicht- 
toren met restaurant, als het enige zwembad buiten de @""' '" plattegrond Zandvoonn 

duinenreeks in Nederland. beide unieke dinaen. Waar Uitgave Touring Zandvoort 1952) 
" 

vindt u elders een circuit van Zandvoort, nationaal cen- 

trum van auto- en motorsport? Waat vindt u een vijva- 
park; waar ruim 3000 ha natuurreservaat waarin u naar 
hartelust kunt zwerven? En waar tenslotte is de omge- 
ving mooier en afwisselender? Om nog maar niet te 

spreken van het breedste strand van Nederland en d e  
mogelijke strandgenoegem. Dit d e s  en meer nog vindt 
u in Zandvoort. Ga er heen voor uw vakantie, voor 
enkele dagen, of zelG maar voor één dag. In d e  jaarge- 

tijden is Zandvoort gezehg en de zee mooi. 

De 5tichting TOUMNG ZANDVOOFCï kan u >alle 
;iiEich~@n geiten en Wt altij,d mor u Maar met hotel- 
kamer- 'en pensionlijstent met auto-, en wdd- 
tochten, met het maken van plannen, met het org.ariise- 
ren van kortom met raad en daad. BI6uritg Endwart, Mhuispld~,  Zarzdwutt. 
Verder o m e m i  T O W G  ZAN#VOQRT de TelefPan K 2507- 2262 

De technische dienst: van Beach Net heek r& 15 jaar ervaring met computers. Met gepaste trots 

kunnen wij stellen, dat u de meest exclusieve en exotische computers kunt bestden bij Beach Net. 

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

Ze& de moeilijke taak; uw data terug te haien bij een crash, is 4th van de s p d t e i t e n  van onze 
technische dienst van Beach Net. Kortom, B e d  Net het adres voor u en uw computer. 

R e p a r a t i e  & O n d e r h o u d  
V e r k o o p  & A s s e m b l a g e  

I n t e r n e t  

Haltestraat 61 2042 LL Zandvoort 
Geopend van dinsdag t/m zaterdag 12.00 tot 19.0 uur 

Tel 023-5730749 1 06-41286175 Email: info@beachnet.nl 
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Café "Neuf" 
"Even een Iraartje of een biijartje 
leggen bij cafe Neuf" was ooit een 
ved gehoorde uitspraak in ons dorp. 
Hoeveel phtsgenoten zouden dit 
bij "Ome Kees"(31uijs) en "Tante 
Gree t" (Bluijs - Honschooten) in de 
Haltestraat 25 regelmatig gedaan 
hebben? 
's Zomers. 's morgens vroeg een 
kopje koffie op het zonnige terras 
pakken en - kijkend door de 
Haitest~aat - de middenstanders hun 
stoep schoon zien vegen. Op het 

I grote terras genieten van het zonne- 
Comelis Gerardw Wu?js, "Ome Kees". 

tje, maar vooral van wat er langs liep. 
S Winters behaaglijk bij de grote uitbater van café "Neuf", harde populair terras. Indien u leuke of 
patkachel, aan de leestafel de laaate werker, meesta1 vriendelijk, kordaat interessante verhalen kunt verteilen 
dorpsnieuwtjes uitwisselen. en nogal recht voor z'n raap, over "Ome Kees" (Bluijs), dan zou 
"Ome Kees", in zijn onaGcheideLj- Wie kende hem niet? ik dat graag van u horen. 
ke stofjas, achter het buffet, scherp Het pand heeft een lange en bijzon- Uw hoofdredacteur (Peter öiki$) is 9 
lettend op de beginnende biljarters, dere geschiedenis: van schuilkerk namelijk zijn kleinzoon en is bezig 
opdat zij geen gat in het strak groe- (tot ca. 1850), via woninkjes, koffie- de historie van het pand en van cafe 
ne biijartlaken zouden stoten. huis, cse,  tot het huidige grand "Neuf" op schrift te stellen. (PB) 
"Ome Kees" (1891 - 1970), 50 jaar cafe-restaurant, met nog steeds een 

- .  

ha.- .$ k y  

i 

l - 
I 

Tk @ - - < > v m y , , L m ,  Cap " N e u t  en het wondeel ,  g m a m d  "Kleinzorg", 1954. De deur geheel links wrcs ue wurmuitge rrzciigmrr ur sLnuirwrx 

m h e r  van het koflehuis. 
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"Chong-Hai" 1 

In februari 1958 opende de heer dan moest je we1 op de verlichte bel 

ii !?m K.Lock ("baasie"), vader van de drukken. In 1966 vond er nog een 
d .  

-,ekende Zandvoortse horeca- verbouwing plaats, maar helaas 
ondernemer Lifa Lock, aan de moest de heer Lock in 1977 zijn 
Ywaluëstraat 2 en 4 zijn Chinees- deuren sluiten. De bebouwing op 
,ndisch restaurant "Chong-Hai". de hoek van de Kleine Krocht / 
Het was in die rijd een fraaie Swduëstraat moest plaatsmaken 
ianwinst voor het "buiten-de-deur- voor de uitbreiding van het 
etende" publiek. Je kon zelfs tot Raadhuis. 
24.00 uur loempia's kopen, maar (GC) 

Ze stonden erbij en keken ernaar. 
r Op de rotonde of in de directe omgeving kon men bijna dagelijks de oude garde Zandvoorters aantreffen, alwaar 

zij zeker de laatste gebeurtenissen in het dorp doornamen. 
Van links naar rechts: Jacob Kerkman (Oepiej, Jaap Paap (Rossie), Kees van Duijn (Broek), Arie Molenaar (ientje 
van de "Bokkum"), Kees Koper (de Koekoek) en Wdlem Koper (Judik). (AK) 



Het Seinhuis 
Het seinhuir is bijna neb xti oud dis het 
huidige rtation; het heeft echter de 
modernisering niet overleefd en was het 
ook fliet waard om bewaard te blijven. 
De gehele bediening van de seinen, wis- 
sels en spoorbomen geschiedde met de 
hand. 

Tot vlak voorbij de Sophiaweg 
werd deze beveiliging vanuit 
Zandvoort geregeld. Dan kreeg j e  

een snik niemandsland en daarna 
had je weer een bediening in 
Overveen. Onderhg stonden ze in 
verbinding om elkaar te waarschu- 
wen voor aankomende treinen. 
Tot b e g n  jaren vijftig was er enkel 
spoor omdat de Duitsers étn spoor 
hadden weggehaald en was men 
bezig er weer dubbelspoor van te 

maken. Het seinhuis heeft ook een 
stukje automatisering meegemaakt: 
de spoorbomen konden d.m.v. 
knoppen bediend worden en er 
hoefden geen handeb meer 
gedraaid te worden. Tot havenvege 
de jaren zeventig heeft het seinhuis 
dienst gedaan. Toen heeft de auto- 
matisering het hdemaal overgeno- 
men. De beveiliging werd toen 

Patattent 
Molenaar 
De afgebedde patattent van de heer 
Molenaar stond aan de Zeestraat en 
was bekend om zijn uitstekende 
schashhck. Uiteraard werd er ook i j s  
verkocht; dit is duidelijk te zien aan 
de Errni-ijskar die naast de zaak 
gestald stond. Direct rechts hiervan 
ziet u de voormalige Redschuur 
waar autosmeerstation Rmko 
(eigenaar Jongsma) in gevestigd was 
en direct aan de overkant van de 
straat cafe-restaurantvan Houten. In 
de zomer stond naast de patattent 
een schiettent en aan de kop van de 
Stationsstraat kon i e  in de botsauto's 
rijden. (AKI 
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geregeld vanuit de M - p o s t  te 

Haarlem (het gebouw staat er nog). 
Een grotere regio kon vanuit dit 
seinhuis bediend worden, waamn- 
der dus het baanvak Haarlem - 
Zandvoort. Mijn vader heeft zowel 
op het oude seinhuis ais op de 
moderne NX-post gewerkt. In 
2000 is ook de NX-post opgeheven 
en wordt heel de regio Haarlem 
aangesmurd per computer m u i t  
Alkmaar. Wil je de oude vorm van 
beveiliging nog prowen, dan kun j e  

terecht op station Haarlem. (730) 

fito: collectie H. Konijn) 

2005 
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VAN IIIIIERLLI113 "113 KT I -m-mC ' I 
Terreinkaarten in voor-verkoop van 2 Juli af tlm Zaterdag 21 Juli ad f 1.25 en f 3.50; (op de 
wedstrijddag: f 2.- en f 5.-) verkrijgbaar bij het Secretariaat de Bijkantoren en Agentschappen 
der K.N.A.C. en bij de kantoren en agentschappen van Reisbureau Lissone-Lindeman. Kinderen 
en militairen in uniform b e r d e n  de rang van o#ieier f 0.75. Tribuneplaatsen van 9 Juli af ad 
f 7.50 en f 12.50 bij het Secretariaat der K.N.A.C. Den Haag en het bijkantmr k Amsterdam. 

I r . .  4 



Een "Le Mans" start 
Deze opname is gemaakt door Pad 
Huf en laat de start zien van een in 
1 954 gehouden internationale 
sportwagenrace op het circuit van 
Zandvoort. De KNAC organiseerde 
de race en de winnaar van de snel- 
ste klasse was Ninian Sanderson met 

een Jaguar. 
p- 

(advertentie) I 

Circuit Park 
Zandvoort 

- 

Grand Prix formule 1 
Op 23 juni 1963 staan de bolides Maar voor de start van de Grand Prix. Geheel achteraan, met de witte heim, jonk- 
heer Carel G o h  de Beaufort (Porscht 718).Vlak voor hem staan van links naar rechts: Jim Haü (Lotus 241, Joseph 
Siffert (Lotus 24) en Gerhard Mitter (Posche 718). Tussen deze laatste twee rijders ziet u met donkere helm Dan 
Gurney (Brabham BT7) die, met een ronde achterstand, als m e d e  over de finish kwam, achter de winnaar Jiiii 

Clark (Lotus 25) 
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Vroeger was WC$ aan huis de normaalste z a k  van de 
wereld. DB melkboer, & scbdlenher, de kolenboer ... 
Allemaal kwamen w bij u thuis. 
Inmiddeis is het begrip "service aan huis" lagmam m 
het verdwijnen. 

Wd laten n nieslepen met uw camputer wanneer daar 
problemen mee ajn maar komen bij u thuis om het op te 
bssen. 

ACTIE!!! 25% m o p  hetemteuar. 

- oudemets vdmdedijke &aa 
- gem vpsricljkosten bimm regio Kenurnerland. 

- M b e l e  tijk ook 's a& en m. in kt weekend. 

Bel voor meer irrf~matie of het maken m een a&@: 

(023) 57 36 250 
of kijk op: www.kennerndlgrn1 

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

VAN DER HAM 
Administraties en belastingzaken 

.... bel dan de Klussenman! 
Voor ondernemers en particulieren 

Klus- en onderhoudsbedrifi Voor de verzorging van onder andere uw: 

Ton Bakker 

Van Lennepweg X31 
S041LM Zandvoort 
023 - 57 201 52 
06-40295213 

E-mail: Bakker202 X @zonnet.nl 

financiële administratie 
* loonadministratie 

* aangiften loon- en omzetbelasting 
aangiften inkomstenbelasting 

* aangiften vennootschapsbelasting 
* fiscale adviezen 

Burgemeester Engel bertsstraat 8 
2042 KN Zandvoort 

Telefoon 023 - 5736028 
Telefax 023 - 5736029 
Mobiel 06 1 i 32541 0 

E-mail hampaap @ hetnet.nl 



N.og veél meer over 

Oud Zandvoort op het web! 

I 



Toon Hmans ,  Ze@ortrei rnd papieren muts, olie op doek, 60 x 50 cm 
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~ o r d  Fbileumuitgwe van Ile Klink', waarmee ik de Naart succesvol anierr en verdienstelijk dichter, was Toon 

redactie vart hartefelicitq werd mij gewaagd mijn artikel te Hemms ook iemand die grau8 schilderde. Een deel van zijn 
wijdm aan een q r a d h a k e n d  persoon uit de jam ui$&. schildet~jen, die op de hrettse tentooiartellitg in 2001 waren 
Mljn g e â a c h ~  gingm direct uit naar de levenskunsterzaar te xitn en bij het A w r d a m e  veilinghuis Ch~istsrie's in 2004 
Toon Hemans (191 6-ZOQO), &e volgem het bw01kiwg~- werden geveild, is in Zandvolort gmaakt. 

ter op vier verschillende adreisen in Zartdvoort he# grnatad. 

De jonge 

Antonie Gemd Theodore Hermans 
werd op 17 december 1916 in 
Sittard geboren als tweede van vijf 
zoons. Zijn vader was  bankier en 
bet gezin had het goed totdat - als 
gevolg van een verkeerde speculatie 
tijdens de economische crisis - eind 
jaren twintig het hele famaliebezit 
verloren ging. Noodgedwongen 
verhuisde het gezin van een chique 
villa in Sittard naar een kleiner huis. 
Toen Toon twaalf jaar oud was, 
overleed zijn vader.voor zijn moe- 
der werd het een zware opgave om 
het hoofd boven water te houden. 
In zijn Mda-tijd was Torn liever 
bezig met versjes maken en tekenen 

Mdrisssraat 45 
dan met rekenen. Na deze opleiding 
had hij een baantje air etaleur en deze periode leerde hij Rie j e  (Rita -d 
letterschilder. Hij moest daarvoor 
ook wel eens de kwast hanteren, 
maar echte schilderlessen kreeg hij 
van George Tielens. 

Carrière op 
de planken 
Toon Hermans deed in 1942 audi- 
tie in het LeidsepIeintheater in 
Amsterdam en hrj werd geënga- 
geerd door het cabaret van Carl 
Tobi . Vlak na de oorlog begon Toon 
bekendheid te krijgen door zijn 
optreden in het rndiogrog~amma 
"De Bonte Ditardagavondtreitz ". In 

Weytboer) kennen, met wie hj in 
1946 trouwde. Uit dit huwelijk 
werden drie zoons geboren: Michel, 
Maurice en Gaby. 
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In 1950 verhuisde het gezin 
Hermans naar Zandvoort. Ze 
bemkken in januari 1951 het huis 
aan de Marisstraat 45 maar verhuis- 
den in datzelfde jaar nog naar de 
Thorbeckestraat 44. 
De Zandvoorters kenden de nieuwe 
inwoner al van zijn optredens in 
theater Monopoje. Hij oogstte daar 
in 1946 succes met zijn creatie "De 
Dwnm" en in 1948 stond hij op de 
planken met de artiesten van het 



T h e a m  Plezier' uan Haris M d e r  
in ha cahm "w ..,.H=!'' In 
latere j m  hij in Monap'ole op 
met zijn eigetr k~lder~:kb;lret 
'Wdrtendwaqs?' (1.95f) en met zijn 
meer e q e r i m e d r  pmpmmi3 
rcatllfit (1 953) en "z;lzan (1 954). 
Ze stonden aan & vooravond .van 
zijn emté onemmhm in 1955. 

clown 
Toon HW 

ook wel em :%;"b&9B 
Zandvoorhe Jaqu~s Zfi werd 
genoemd, haalde temMendt 
kerm de Zmdvooqe kanten, 
Z o  werd op zodagmond 23 jmuä- 
ri' 1953 kwart avei: zes de b d -  
weer geaiarmgeqd voor een brand in 
de * r i n g  aan .de Thorbedcmat 
44. Ret M e k ,  dat de v b  in een 
p m  met w w g e s l a p .  Bij w- 
komt hadden ,de -n &t heia 
van een bmd ree&.gedd&,m@ät 
de brandweer nie t  in actie hoefde te 
kameheia De s- aan het. huis m 
Hermarrs bleef gélukkig bk?p~k& 
h de periode voor zijn e&k ene- 
manshows Toon ~ & - . i 4  m&d 
ap@&t in Zand~p~qgt, q yi~h 
horen. Zo.&&kij &d uit vai de 
jury tijdens de Miss Zadv~rt -%r-  
ktzing in 1951. De winmms W 
Kok heeg een ml bjj "Theater 
Plezier". Jaren later werd zij 
Hermans' ascistent in zijn derde 
aneinamhow,Verder W hij jurylid 
van het Concours d"E1Sgmec voor 
honden, dat de Kìnologenclub 
b e m e r I a n d  tet gefrgmheid van 
het 25-jarig bestaan van de vereni- 
ging in 1955 op de t ~ m m  van 

hotel Bouwes had ge~rpkewd. 
Daarnaast gaf hij in 1953 in 
Zomerhst een cabimtavond, ten 
bate m het trainingsfonds van 
v~etbdclub Zandmort Meeuwen. 

Nadat ,de A m  óg 12 april l958 hjn 
tweede u n e d m v  live op tde- 
sie had u i t g è d e n ,  w;xs de komi& 
9 dag e n  natiatde bekerftbeid 
Hij -,het erg &k en had daar- 
door stee& minder tijd Mot her 
s d e  &n ip Z a q d v o ~ ~ ,  In de 
kranten lezen we dat hlj in t958 
dog Uil W W het S b - M i c ~ h -  
in&hx&t~. In- 1963 di& ,zij@ 
naam op in *band met het l aprfl- 
&t& en in I966 WTmm aanwtrtr 
4g. l$j de a p e n ì q  v p  50- 3;o& 

h P965 To'w flerman3 
benp.an:$q,t:Rjbde;r in. ck ,d 
adj&Mmu, W W ~ ~ S  v= 
Eenaaa, .&' ver&erselen 
opspeldde, 64- 'een me- 
naar mer Mtd@k 'Ei:m$fl. Hij was 
zeer m e  &t ^ ' & B b m d e  
kumtemmf iawong'van -Zandvoort 
w. 

en liedjes 
In 1956 vestigde h ~ t  gezin zich wen 
in Bennebroek, waar in datzelfde 
j a r  de jongste telg Gaby werd 
geboren. Na twee jaar kwam het 
gezin alweer terug naar Zandvoort 

en xswe zich voor &h maand op 
de Prins hlauritsstraat 3. Daarna 
werd het l 3 o u l d  'Paulus h o t  91, 
de G&lag, waar het g a i n  tot 1968 
bleef wonen. 
In de= Zmdvoortse periode werd 
in 1959 @n eerste en h o t e  ñim 
getiteld "Mou6ade va9t Soximea" 

m-~t  e& g m t  deel in Zandmoa 
iJpsnqmtn. Hierin verschenen 
Si&ortse inwnkrs als betaalde 
~f onbetadde acteurs en actricn 
voor het m g  van de canrem, onder 
Me ile nu bekende beeldhouwer 
Kees Verkade. Zelf stond Toon 
Hamans ais acteur voor en ais 
regisseur achter de ciamera. 
Zandvrlort inspireerde hem ook bij 
het schrijven van liedjes. AI bd zijn 
aankomst in Zandvoort in 1950 
&&k hij: 

f i  huur een po&@hram 
in Zandwort mn de &E, 

MUM taeem m'tz hart vul li.$de 
wor Mokum mee. 

Uok over de oude blauwe tram, die 
hem vóbr zijn grote doorbraak 
waarschijnlijk wel tem vanuit 
Amsterdam naar zijn opaedens in 
Zandvoort heeft gebracht, schreef 
hij enkele dichtregels: 
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Botllafard Paulus h u t  91 

I 
Als je per 2.6 
de zee wr'l m>&, 
Moet j e  mm ~ n d u a m  g$mJ 
Met die owe, blauwe tram 
Vm hts Spui ita Amsterdm, 
JP neemt eetz heen en eer t je  

En dan ben j e  klus4 
h het S p ~ i  in Mokum 
Nam de boulevard! 

Toon de 
schilder 
T o a  was niet alleen een b r m w  
ap die planken. %k mkt pemeql,, 
da& ml eaxla .&Li& m9m- 
In het he& pq.i .J~ q&p~&ii- 

Tam j@. w 
decm. i s e r  tCR B@ 
op de achterpmd, maar pr&@ T S ;  
$tijd bEjwn tekenen m s&ld@&; 

Toen zijd %&h, SE& hagr van 
hem gine,n en hij het 
almaar h k k w  krew het 
schílderui .ten m& b&@jhre 
p b  in zijn priv81mn k, III zijn 
schilderkunst kon hij zich ahage- 
..ren, her impulsieve schilderen gaf 

Prls m u l ~ i ; f p ~  klqm@&E w: 
'Zbm Wermaas~&@&fgdli&hQ . T --- -% 

hj ~&b& &@&&d,( :%k B& 
5 a . w .  %j.s&$${gg#* @x 
mdex &ti &&E tti U& leeen, 
vergoxgtk t t t  -lied@ en 
mwp-cpr& -J &~k. Zander 
%e kmis e hebben ~ a n  schil- 
dette~hieken, hij in zijn 
j1ow jam4 met ddderen, omdat 
.&d dd ~~ cgemm rood, 
y&. *qws b aanspdm. De 
WC m&cìe in zijn werk & 
&m@& impdsief en kiemijk, 
n $ k d i p # t  amar emdpned. 'Ah 
?k E&& hoe het d e d  m moe- 
&pg^at: me de lust tot schilde- 
$n,:' zei hij mm. lXedd% Eirui- 

Meteit ,  vitditei% en optl- 
&&&e l w e n 5 b w  uit het 

h ook #rug te vinden in 
zijn ~s&8dew&k;. 'Medkrhné-e,. . 
m?; ~ e u 4 , .  z9 bhuw.. . ' z- +Ikw. 
k hij A Tin een wed liedje zie 
j e  áe kleuren, een mooi schi2derij 

:b een gewei van mt en dj- 
h&?. Zijn ideeën deed hij vaak op 
.$,M, m %a shows naar huis reed. 
'W kajg. hij m u i t  de auto een 

2 p wi. alacht: 'He, even 

, s r r ~ ~ ~ ~  voor eep schrlderij.' 

Thuis,, ìa Zmdmgrt, mBte2 hij 
deze ideeën d direct uit, zonder 
het van témmn eerst te  *hetsen. 
Het h d eens voor dat hij 
direct ri-a iien. ihow de heie nacht 
ds.cirs~hrie.  

Zandvoorts 
werk 
W$nneer Tqam Geii krgen$ in. het 
&d uphad, schilderde hij. Ile de- 
veke mtkn zaak N i w  M, C@ 
en $%rat$ i jn  .h Zandvagat tq~- 
Wdgekomen. O& het scMddj 
gti&d h d ~ m e  h h r & l  is 
een vroeg &ewtillm &'&za 
periade, Waarschijnlij k schilderde 



Toon Hermans, Strand, olie op hek ,  24 x 3% c m  (O Stichting Toon Hernmi). 

ToofiHemans, l 

cap, 
olie op doek, 
55 x 38 cm. 

Toon Werrnans, Eenzaam huis, gesigneerd en gedateerd 
(linksonder), olie op doek, 50 x 60 cm. 
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Toon Hermam, Zandvooftse ketlkmt418 olie op daek, 80 x 100 m. 

T m  dit werk toen hiJi aan de bou- 
l e d  woonde. Daarmast wandeide 
hij veel over het Zandvoortse 
strand, voord in de lente, he& m 
wiriter. De impressies die hij 
opdeed, m e r k t e  hij in zijn lied- 
jes, caderences, schilderijen en 
gedichten. 

De zomer iF~estoiwt 

m e n  
De w o k  gam 
aís katsjúkn h g 5  tnijtz ramen 
Eetz tmtst~ blote badgast staaf 

te hoestefl b$ dektes-&fit 
en dmkt: &t komt e m  

als je de laatrtt 
blote k t .  

Naast stiüevens en landschappen 
waarin Toon veel aandacht voor 
bomen had, schilderde hij een enke- 
le keer een portret, zoals van zijn 
ouders, van zijn jongste zoon Gaby 
en van zichd Zo is het &#$o&t 

rnet witte muts (lijkt op een hulletje) 
in Zandvoort ontstaan. 
Taon dateerde en signeerde zijn 
werken nauwlijks. Feiten en jaar- 
tallen interesseerden hem niet. 
Slechts enkele schiîderijen, zoais 
Eemrlcfm h t k ,  zijn voorzien van zijn 

signatuur en d a m .  Het schilderij 
wed door Tmoii in 1964 gèschan- 
ken aan een fan. De v m u ~  e n  
poppenmaakster, had bij de receptie 
van Cafré an~niesn een pop voor 
T o ~ n  e g e v e n  omdat clie m leek 
,op Sientje uit het gelijknamige Eed- 
je. Toon d d e  haar g m g  bebken 
m bij toeval hij ssoo@jke 
poppen liggen in een hippe 
Amsterdamse kapsalon, &OOI 

hij haar identiteit km achterhalen. 
Als danlc gaf hij h m  dit schildexij 
en op speciaal verzoek schef7bon 
zijn mam en het jaar q het doek 
en achterop: Uit dmk w de mooie 
popperi. Toon in Zandmopt, 

Toon 
Hermans, 
levens- 
kunstenaar 
Hermans' oeuvre was tot m,or kort 
tarnelij k onbekend. Hij exposeerde 
vrijwel nooit iets, uitgezonderd een 
enkde keer voor een ,goed doel. 
Toon, die eind 1999 door het 
Nederlands publiek werd gekozen 

tot ' d s t  yan de eeuw', scMderde 
erikel en deen voar zichzelf. Met 
het wir~chijnen in 1995 van het 
grote kunstboek Toon Hennam, 
Schilderijen, =keningen, Gedachten, 
waarin ruim honderd van Gijn schil- 
derijen zijn opgenomm, gaf Toon 
zijn kunstw&ken bIobt. 
Een jaar na zijn wetlijden or&- 
seerde het Singer Museum Li Laren 
samen met de Stichting Toon 
Hermans een exposine van Toons 
schilderijen en tehningen. Een deel 
van de geëarpaseeede schilderijen 
kwam bij het Amsterdamse veiling- 
huis Christie3s in 2004 ader de 
hama. De belangstelling was over- 
weldigend en veel van zijn doeken 
gingen weg voar recordprijzen. Z o  

leverde het schilderij C@ 32.000 
cum op, terwijl het op ongeveer 
5600 euro ws geschat en het doek 
Ze@m met pqiuen muts behoor- 
de ze& tot één van de duurste doe- 
ken m de d i n g :  hèt ging voor 
56.000 eum van de hand. Een groot 
deel van de opliren~t werd door de 
mm w Toon *taan aan de 
Taon Hermans Huizen, open 

doapwntra voor mensen met Iran- 
ker en hun € d e .  

Met dank aan Maurice Hermam, 
Christie's Amsterdam, Ger en Am 
Cense. 

D e  gedichten zijn geciteerd uit: 
Toon Hermans, Toonboek, 
Umcht, 1968. 
Mauri~e Hermans, Míjn vader, 
Baarn, 199 1. 
Frans Valeyen, Tdon Hemarss, 
Schilderijen, ZTenip1~ep1, Gedachten, 
Amsterdam, 1995. 
Toon LRwtukufzstenaar, Stichting 
Toon Herrrrarrs, Amsterdam, 2001. 
Schilderijen door Tobn Hermam, 
Christie's Amsterdam, 22 a m b e r  
2ûû4. [mlmgcatalogus] 
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W4 zorgca wmor &t de bwmtigde h a  emtdgdt nummer ran "De Klids" irr de bus gmjgt, 

74 
m M e m  ktelijk k+ej&nd alwij-, Sn & m M r k E & t  de mam m we gever gemed. I -  - 

Bent u p ' i n rmqsd  in de his~nrric van Zandmort? 
Staat u sympathiek tegenover ha behoud van het culturele erfgoed m om dorp? 
En . . .. mg gem lid vati het G e n w ~ l i a p  "Oud Zandvoort" (EQZ)? 

Meld$ u zich dm riu aan! 



Genootschap "Oud Zandvw. t' 
t.a.v. "De Klink" 
Antwoordnummer 2 14 

2040 WB Z andvoort 

Genootschap "Oud Zandvoort" 
t.a.v. ledenadministratie 
Antwoordnummer 214 
2040 WB Zandvoort 



"De Vliegende Schotel8' 
De goede oude tijd 
I 

"Schnt dit keer 
e m  over de petio- 
de 195& í9603', 
was het m e k  
van haofdreddc- 
t e w  Peter BIu~s. 
M~dr war is er in 
die periode izon 
zo belang@ voor 

~ - ~ ~ "  

p p p 

Een waag waar ik even over moest 
nadenken. Enig naar die tijd er% een 

didik in kén varn mijn dagboeken met het 
jaartal 1955. Er kwamen al snel wel 
herinneringen naar bove~a aan wat er 
toen allemaal niet was en nu zo  va~izelfi 

u 

spreketzd is. Een klein voorbeeld: we 
hadden thtiir noggeen telwisie, het vaat- 

uierk werd met de hand a&ewassen in 
een teiltje en het wasgoed wem' in een 
p o t e  pan gekookt. We hadden geen tele- 
foon, laat staan een mobieloe en ook 
feen computet: Op straat spelen was heel 
geimoe en voor het verenigi~gsleven was 

wel meer animo dan tegenword@ 

Eén van deze verenigingen uit de 
vijftiger jaren heeft een bijzonder 
plaatsje gekregen in mijn leven: 
namelijk "De Vliegende Schotel". 
Daar heb ik, en met mij vele ande- 
ren, mijn echtgenoot leren kennen. 
Daarom wil ik dit keer deze vereni- 
ging in het zonnetje zetten. Met 
hartelijke dank voor de foto's die ik 
te leen heb gekregen van Jaap 
Brugman en aan iedereen, die 
samen met mij een zoektocht he& 
ondernomen naar de namen van 
degenen, die op de foto's staan. 
Helaas hebben we niet iedereen 
kunnen mceren. U wel? Laat het 
mij dan weten. 

F L '  

Een bestelauto van een onbekend merk, met op de achtergrond het huis van Ger 
Ceme in de Kostverlorenstraat. Vooraan: Mimi Dirken en Bwt Hartmaa, Ze n ~ :  
Elly Wouters, Trix Brugman, Lien Ktrkmu~1. 3e rij Hil Kroon, ds. Oideman en 
daamawsr 3 onbekenden. 

den, een bepaalde band en vriend- bed. "De vaders", Gerbrand Poster, 
schap ontstaan. Men besloot toen Ger Cense en Hans Coehoorn, 
om ook na de catechisatie bij elkaar noemden het kind "De Vliegende 
te komen. De huidige voorzitter Schotel". Als we Ger Cense moeten 
van het Genootschap Oud geloven heeft het hem zeker twee 

Zandvoort, Ger Cense, vertelt dat schooljaren gekost, omdat al zijn 
uiteindelijk "het kindje" op 20 vrije tijd erin ging zitten. 
februari 1955 geboren werd op zijn 

Het ontstaan Deze sticker wed verkocht met de slogan: Denk b# uw vacantievreugd aan het huis 
Tijdens een aanmmingscatechsatie voor onze jeugd. Het tranrfet (de sticker) vergde een speciale behandeling.Je moest 
bij Ds. Oldernan is er bij een groep het circa 1 minuut in water onderdotnpelm waarna het kon mrdm afieschoven op -- 
jongeren, die elkaar nauwelijh hu- een v o o w r p  of op glas. 
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waarom deze zonder aicoholische dranken! Dat toch nog 1700 gulden. En dat was 

naam? was toen nog mogelijk. In het: begin uiteindelijk het doel van deze 
"Omdat er mart in de naam zit, want was dansen taboe, maar later werd de avond.. . 
als er geen g n g  in zou zitten m er schade gewoon ingehadd, want ik In 1968 heeft Ds. Mamheru, samen 
geen gmgmakers zouden zijn, dan herinner me heel fijne dansavonden! met de jeugdouderling M. 
werd "het kindje" een ve De duitîngstijd was ook zeer christe- Rooynlans en het nieuwe bestuur, 
oude sok". Maar.. . zo gaat he iijk: om 24.0 uur was de avond besraande uit Emmy Bier, Hans van 
haal verder, de naam heeft lopen. Daarna gingen we wel met der Veen en W. Spaargaren, nog 

schoteis. Gaan we 

denken aan het werkwoord SC 

of beter gezegd ie 

nissen voor de naam 

maken met ie& mystiek en ge g- een p e g  jongeren nog even naar geprobeerd om "De Vliegende 
zinnig rond UFO'S en vlie de bijvoorbeeld De Schatei" vliegende te houden. Ook 

ie maandelijkse s c h o t e h t  "de 
F~uimte" werd nieuw leven ingebh- 

zen. maar het heeft nier geholpen om 
r.. 

het vqSarig in de lucht te blijven. Uiteindelijk is 
niging in 1960 het 14-jarig bestaan gevierd mes de 

de avonden goed bezocht prijswlinaarc van het ctudemencaba- -w 
werden. Er waren op dat moment ret "Don Quishocking". N i  deze 
191 leden, die jaarlijks een bijdrage vliegactiviteit is er in de Krant eigen- 
betaalden, en als lid dan ook bepaaide lijk niets meer te lezen over de jeugd- 
voordelen genoten boven de 3467 vereniging. W61 ws er 1977 nog een 

bet-leden. Het eerste lustturn werd drukbezocht 22-jarig jubileum 
:vierd met een "schertsmaaTtjd". (eigenlij k een reünie) in gebouw De 

De vereniging beh 
Nederlands He 
daarom bestond 

mensen dichter 

en iedereen was 

1965 is het tienjarig feest nog Krocht, waarv~or iedereen werd ver- b uit gevierd, waar & slogan zocht om in witte kledij aanwezig te 
een kop van de. schotel" in zijn. 
b uitgevoerd in de m m  wan 
k kop m schotel. De TenigbI i k 
'kt dorp. waaronder bmge- Hoe meer ik zit te wroeten in het 

=t 
[*Van Fenema, kwamen het verleden, des te meer Ik tot de ont- 

liciteren. dekking kom dat ik dankzij deze ver- 
F -  -1.41 

eniging terug kan kijken op een a- 
* ' b o e k  valt He tal geweldge jaren. Veel mensen uit 

pde  j t modj- deze periode zijn nu (nog) actief in 
" te diverse verenigmgen, politieke partij- 

komen 

kt van de televisie en en b e s m .  
en de jongeren kre- Jeugdvereniging "De Vliegende 

&&re interesses. Er kwamen in Schotel" heeft ertoe bijgedragen om 
mdvooa discotheken, waar men de jeugd van toen bewuster te maken 

wel alcohoIische dranken kon kopen. van het feit, dat vriendschap en eens- 
In het jaar 1968 staat "De Vliegende gezindheid zeer belangjk zijn in je 

ngen Schotel" neptief in de h t .  Men Ieven-Natuurlijk is niet d e s  over de 
wijze te leren kennen en een onder- 
linge band vim vriendschap te stich- 
ten. Nu moet u niet denken dat "De 
Vliegende Schotel" ontzettend caai 
was. Integendeel! Er waren feesten, 
vaak met een thema zoals een Franse, 
Chinese of een piratenavond, toneel- 
avonden, gezamedij ke maaltijden, 
dansavonden, weekends, lezingen, 
eigenlijk té veel om op te noemen. 
Ontzettend gezellig en dat a l l d  

had een tieagmd#n geoorgaruseed in de 
voormahge kabefloods aan de Van 
Lennepweg, voor de hongerende 
bevolking van Biah. De politie heeft 
de zaal ontruimd omdat de 400 jeug- 
dgen niet op de dansvloer te krijgen 
waren en toen maar uit balorigheid 
met bierflesjes gingen gooien. 
Na aftrek van de schade aan een ver- 
nielde auro en het ingegooide raam 
van een woning, was de opbrengt 

vereniging belicht en ook het aantal 
foto's is m i n i d .  Toch hoop ik dat 
de lezer van De KLink een beeld heeft 
gekregen van het reilen en zeilen van 
een verenigng, die aandacht schonk 
aan de jeugd én wcd gedragen door 
de jeugd. Helaas is er tot op heden 
geen jeugdvereniging meer geweest 
&e dit heeft kunnen evenaren! 

Nel Kerkman 



In september: f 9 3  %-,:de m ik ke-, m & legmis- 
torie achter de h& ssmenge~&en tot een &f$e uinet p h b  
*,r ofigmekx 150 personen, Aaá. de dáidtre &J&-wE~ .er een 
vleugel bijgb'ouwd, die toegang gaf@ haf, hden ,  &-bil, 
tafletten, hergEhasten ei een &a&&. Dit ds $astte veel geld 
en door verkoop van een stick& aan i n m ~ e r s  w beZoEker~ m 
Zandvoort ondersteunden de leden yan Ï k  Schotd dm-actie. 

Anno 2005 zijn er plannen om het 47 ja& oude ke&nLje en 
de toiletten van het jeugdhuis te mmgen, 

Toneeluitvoeringen 
De toneelgroep van De Vliegende Schotel gaf één keer per jaar 
een voorste11ing.AUe toneeluitvoeringen werden tot 1958 in de 
gebouwen m Monopole en Zomerlust gespeeld. Daarna werd 
het toneel van het vernieuwde Hervormde Jeugdhuis gebruikt. 

De jazzgroep met o.a. ap trompet Peter van Litsenhmg (die tegei 
nog steeds actief jazzmuziek speelt) en Gerard de Wit. 
De namen van de andere muzikanten ontbreken. 

v 

4 Muzíelqvmden 
In 1955 gavm de Sm.@ een 
ulwoariqg h het gebouw Mmople 
met op & t q r o ~ d  de mgoi 
b w U d d e  theathgodijnen, waarin een 
&j-& .&t. 
De-q W d y  Rcgs b m n g  
J&p Bi;FTl;ian, Láura M d e m a ,  onbe- 

@nb$itd. 

Oprichting 1955 
Programma van de openin@-propa- 

nwoodg ganda-avond in gebouw Zomerlust 

op 16 aprfl 1955. 
De avond werd een groot succes en 
in de recensie van de h t  stond: uit 

l de gedegeta voorbweiding ontsbond een 
programma, dat uitúíode door oorspron- 
kelgkheid en humor m in dlle opxichfm 
verantwoord was. Er tuas aardige 

avnatmr-kteinksatzst, dedamatie, een leuke 
eenakter (Harry Visser), pianomuziekj 
solozatag (Carla en een kunstjlui- 
ter Oaap 3npmn). De avond werd 
geopend door vomzittw C;er Cwt en h$ 
vmeg de jeugd (ook toen ui) om roe te tre- 
den ah lid ~apn  de nieuwe verem@tlg. 
Ds. R.H. Oldeman spmk e# slotryoard, 

umrin h6 memde mogen mtstelh 
dat dit debuut dtstekmd was geslaagd. 
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CabaretvoorsteUirig (1959) v 
Een groep jongerett wilde eens iets anders dan alleen wimr tdneeluitvaert'ngen. 
Ze beslot# een cabaret te gaavi samens&llen. Allei verliep goed tafdat #h van de 

jongeias, Rob Benjamins, in het stuk 'De Missverkiezkg" in badpak her toneel op 
kwam als Miss Ruiland. &humde! Em m m  ais vrouw verkleed, dat was ~ i t  den 
boze!! Ah w J q ~  werd de gmep op het matjè gmqen bij de jeugdaudeding 
De cabwetgroep heg3 h ~ h a s  maar één keer opgetred&f~. . . . . 

I 

W e e i n  gp het hd$oad ,k 
Thqlizigekhs $957 
Mei& W - X&& 

gehikelijk 1 ~ 1 ~  - in n&& shpx&. 
De n@ja@bq op em s t q é k i ,  :V& 
b&qt &r etí m fit& w r  
redtb: Ti~b &deI, fi.esbe& Keq . .? 

&ft S t m ~ ,  Tm Eian Duin. &t 

kd vap li& napir pchfs: 9 ~:ffbqk& 
d m  tussen ligr Mini r;iiiAtFen;hWei;cjaa 

rij: uin C+$ $B $C@,. 

Bdnk , Fpoukjti tie R! m *,HW- 

V Het 10-jarig bestaan (1965) met het toenmaíige bestuur: 

Wn link naar rec!~ts: Jan uan der W& Henk Hoksteyn, Charles Dusseau, Marijke van Vessem, Kees Klomp (voorzitter), 
Ankie Brokmeier, PieterJoustm, Ria WYI der S c h 4 ,  Keu van den Owei; Emt Brokrneie~ 
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Kogei in de K o n t  , 

TE kmp 63s Bruna Balkm& 

GENOOTSCHAP "OUD ZANDVOORT" 
& 

DE OPENBARE BIBLIOTHEEK 

P RESENTEREN: 
de stamboom van kdvoortse fadies.  

Leden van de Nederlandse Genealogische Vereniging laten 
u zien dat veel Zandvoorters familie van e l k .  zijn. 

Heeft u gepens van Sandvoortse voorouders? Neem ze mee! 

Dinsdag 8 november 2005 o m  14.00 uur in de bibliotheek 
- 

Uw partner voor Aankoop - Verkoop - Taxarie - (Verlhuur - Beheer - Advies 

Meer info en ons woningaanbod: 

74ww.GREEVENMAKE~IJ.nl @ 

VERVOER 
MUSEUM 

Max Euwestraat 19,2042 RA Zandvoort 
Tel. 023-5739 234, Fax. 023-5739 227 VBO @ MAKELAAR 

- ' Gevestigd op het terrein van Comemion, 
Leidsevaart 396 te Haarlem. 

iedere zaterdag van f 1.00 tot 16.00 uur 
en na telefonische afipraak. 

maandag en donderdag nissen 09.30 en 12.00 uur 
Telefoon 023 - 51 52607. 
Zeker een bezoek waard! -- 
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geleverd aan het behE3utl ,&I het c d d b  ,&&ed 

Straatnamenboek 
van Zandvoort I 
Eind dit jam zal het SPIaurttlim&oek vrur Zandvoort wrschQm. Aan ket In den bm'nne door f5 leden 
van het ~ o o t s c h q ;  de taatste jaren door teui redactie van 6 leden. 

Het boek bevat een uitvoerige 
inleiding met plattegronden, die 
de groei van Zandwort weergeven. 
Bovendien is de redactie erin 
geslaagd de hand te leggen op de 
eente tekening uit 1826 waarop 
de weg naar Zandvoort met veel 
bijzonderheden vermeld is. 

Ia totaal zijn es 321 straatnamen worden gew~.&z-i22 
verklaard, te weten 240 huidige, * !m 
70 v d e n  en 11 ludieke. Het boek d worden verkocht doar 
Van bijna alle straten kon de B m a  Balkenende, . 

geschiedkundige achterpnd wor- Grote Krocht 18. 
den achterhaald. Slechts in &$n Omdat werkzaamhedm door der- 
p d ,  te weten de Prinsenhofitraat, den nog niet zijn afgerond, is de 
kon geen bevredigende ver* verkoopprijs is nog niet bekend. 
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ZANDVOORT - Statunspkin = Tel. 2550 

MONOPOLE pop&it+Tat wtudjk & W a izs 
~ d a o r d e o p k : ~ m d e t a ~  
bexgelxekaiwniwW%m,~t& 
Mcmophtegindepgmwmhg 
altijd aë:Irtex, 1 T o n i i ] E n 6 j n e e ~ ~ ~ &  

Mom@ Ir- had ppuw- 
=r$ h "z* r$Et F*?', 
& d e k a t , & & h  de b&& 
ap de. Dr. G e r b t  M sn m een 

kmge MW me q h@ 
hadge b &m, Die rnijnhmx 
k ~ í k r n a a r a l ~ ~ ~ m a a r ~  
w ~ , D i t ~ d c p i k ~ U i t & e  
Mmopoie bk#p h m de 
we h &e: m &jd d djn 
~ e l ~ h ~ & n e r . a p  t*m&M- 
deren niet %i& ergem dm 
ginp~rn*%e:&mtn,d;Ur 

bamh$ri&gm--je  
plaats, vrmg om je kaar+m skuur- 
de je  subiet kmBB ~ i c  %t ~ i -  
w man {&àjd b3 hm* *' 
m&& in& m lmmem& atzag 
in. Mäar nu - &&i v$iig$p 1- - 
w d i e m q ~ h p - w k l  
*t outie h .@n; Deze 
w* w m & S g  ,q d3 
hoek =R de T o h g  m de 

G e r k a ~ t ,  -u wel men &m d j  
hi$.&tKj d$ m m &  b ~ j d  
van zijn l m n  haù gehad. Zo'n d- 
tig w ia Tf Manopde Waf 1941, 
Vlak na zijn -uwent Efij had i$~- 

ten m &t tWaS een pmckige hjkw3. 
M ~ ~ ~ $ I j n a a r ~ & &  
~ ~ d h e p " m ~ ~ ~  
k e r h s r &  &h dit . M e  -t in de ban van film 

-&h& ~ p ~ w t - @ d r n w -  
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<&g. D e  Ie& kgmde  met 
I W e t h  Moik,'*De b& del.& &I met J- Cagtiq'aE9 de &m@h geren tuften verre &tanden ~p bun 
de buhr'' heeae in het En@, Iws venetssmjdar die van brmdcrrm HU wekdijkst 
"The ahiqihle Qíghtana'; m aphoden. w&.Wdde ik b,&& d&, de b l . w ~ ~ p , ,  dus m&'aan de 
dakcsp& -her nie~ajb. maar ja, ' to~h weer TOOT ,de Mwopqle (ongeacht wat er draai- 

achttien.Wm bcht aan de b vm de$.; werd +CM Ik heb nog een 
Dubbel spannend & Monneip;o1e de barí$es' eff. me- moie oude poster (gehegen van de 
Toen ik dettiem Jm w. Mde ik kwani het modijh-rnmnent;q& zanger van Het Goede Doel, Henk 
w -r b.om de veertien m naar b h m  e l o d n .  Ik -de T&& van de Motiopde bios- 
dat Ilukte<weL M m  torn ik &eh, d t e r  heiir - -j1 & h&& o w p  rxic (vermoedelijk) 1964, met 
-Mntien -.die ~ , o r  b m a  had, d;rt het-+n gmdecw~ z~u,&jn de b '"ciste" en 'The sev~nth 
de achbaim. Ik w e t  nag dat ik met om eê n te ,l&ri, .Dat was *ge 'd Sindbad", die deen in het 
mijn vader en de buurman (W&  tufd dijk. wqn&ri& +&tt mekend draaiden. Door de week 
Ortdei m de MohopoIt gk~g~pm De hge slungel met diilirachter & geen k mee, het hegin pan het 
" Q p g a ~  mpr de M' te Pen, wmt kleihe jo- dik K1 l e d  de-'& in einde. Midden jaren zesti$ M& de 
&k eed 1-é dmuniataire stapt.Wi &m d m  e@ bdusw&, programmering op en werd de 

her'Neurmbwgpmcm w de dus op  een wat duurdere plaats, en'& Monapole een dancing. Ik hen nag 
nm-c~orlopníschbge~. Ik wed b l è & m  &-Toen kwam eir een keer in het gebouw gewqest en 
we@simurd, want het dddelijk een dame, een  uweme me, die P& ontdekte dat het interieur er eigi3n- 
:&t & de ju&@ le&jd ni& had. hter over ,de Musmde I i w ~  en mafmijn u k  pk&& za uitaag, En ik 
,:ging jBE-mt'mijn s&mlvriend Wim mwkt in mijn bok-dwk en wr' het eerst bven in de 
Gzd&iuk uit BmWd W de z&:"a2 ik wea wel &t j e  geen acht- kleine pmjtctie~a'bine. Er stortdm 
flm. Wmt bij F erg h g  en h d  tim:bent; maar bwf zitten.!" nog mee oude projectaren en daar 
geen mlel probleem om een fllm @b&& nag na s&aamte, t e d j 1  omheen lagen s ~ & k  fïìm ,ge&- 
%-L b-m dé. &ttiea b e n  te haPa1yg~pnjoymaal het begin van peerd. R o k  d i ~ @ m ,  uitekt 
komen. in de Luxor in Haadem de avandm~rsteikgiduidde. bdbaar- ik zei tegen de w e n  
lulat M me &k bij "Haoda 'of die me de bioscoop lieten ;dat 

kt', m "De vogruìtgang" ze dat m~e~teri wegMen, =t het 
H o d  geel. Erg spmend, moral T- ik zeshm wed ia 1962. h e g  bmdgeww m. WQE, M e r  dat 
tdii midden -h dk ~ a ~ t d h g  m ik voor m$p verjadag :een bmm- gebeurde niet. Een paar maandm 
onduidelijke ted.wq het d i c h t  sets, een Kapt- moklette en dat later brandde het gebuw af en ging 

en ik- diep weg? maalete bet hdemad gemkWijk de Morr0pol.e w e d  d o r e n .  
do& in bioscmpstoil, qm&t om de m - e  bioscopen te Geen b meer op ten terugkeer 
ik zeker wist .dat Ik de d weg- bezoeken. waar de nieuwste W van de bidscoop en &heb ik altijd 
@pt zsu worden. Het was lms , M d & .  De Manopole verdween b¢rsreiae& 
darm, n a r  de achtergrond. Het ging goed 
in . Z W  ..&&ie de s p i n d e  met de economie in Nederland. Thys Q b e f i  
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Een groots gebeuren en 
Zandvoort van slag! 

cours te parkeren o m er zeker van 
te zijn dat men Zandvoort kan ver- 
laten. Andersom zijn er ook strenge 

verkeenmaatregelen genomen om 
het binnenkomende verkeer te 

Het wereldkampioenschap (WK) wielrennen, dat platsvand op 15 { i o r  amateurs) 
weren door middel van diverse 

en 1 6 (voor projssionals) augustus 1959, he$ wel ipnpact gehad og Zandvorirt, sluitposten. 

voorul in depmiode voora&m~d aan het m e m e n t .  Op verschilleprde manieren werd 

het WK wielrennm beleefd, de& hierby niet a l l e n  aan de Iokb öndwnemers, de 

gemten te en andere overheidsinstellinget%, ket openbaar d t  vrijwill~tts, de 

stundhouders, maar ook aax de bevolking. 

De lokale ondernemer 
Makelaar S. Awem (Hogeweg 64) 
bood een venekering aan tegen. 
vernieling en/of beschadiging door 
derden van onze eigendommen 
tijdens deze dagen. Premie voor een 
woning was 5 gulden. 
Schade vergoeding tot 5000 gulden, 
met een eigen risico van 10 gulden. 
Henk Schuilenburg (Grote Krocht 
5-7) vertelde, dat het wereldkampi- 
oenschap gewonnen zou worden 
met een Lacomotief-rijwiel, bij hem 
verkrijghaar voor sIechts fl 138,:. 
Philips-specialist EH. Penaat 
(Kostverlorenstraat 7) vond dat men 

augustus zou gaan plaatsvinden en 
ook wel nimmer zai beleven. 
Op geen enkele wijze is een 
inschatting te maken van wat er op 
Zandvoort afkomt. Alieen d in 
België blijken in de voorverkoop 
30,000 kaarten verkocht te zijn. 
De gemeente heeft geen idee van 
de grootte m de toeloop, want die 
is mede afhankelijk van het weer op 
die dagen. Inwoners en badgasten 
die zich op welke wijze dan ook 
binnen het parcours ophouden en 
willen vertrekken op één van beide 
dagen, dienen in ieder geval vó6r 
acht uur hun auto buiten het par- 

Bewelrers van het wielergebeuren 
moeten hun auto parkeren in 
Haadem, Bloemendaal, Heemstede 
~nnaeushof)  of Vogelenzang. Men 
kan Zandvoort alleen bianenkomen 
via een buspendeldienst van de 
NZH, op de Be& of op. de brom- 
fiets. Speciale parkeerkaarten >zijn te 
bestellen bij elke wielervereniging 
in Nederland. 
De spoorwegen doen ook mee om 
een verkeerschaos te voorkomen: 
maar liegt 130 extra treinen worden 
ingezet voor dit weekend. Op her 
perron komen een inlichtingenbu- 
reau, speciaal voor buitenlandse gas- 
ten, exm loketten en drie nieuwe 
ingangen: één voor mensen met 
kaartje, één voor mensen zonder 
kaarge en één voor de buitenlandse 
reiuger. 
Bij voldoende deelname zouden 
bwendien nog extra treinen uit 

de renners het best kon volgen met 
een PMps grootbeeldtelevisie van 

43 cm, geheel nieuw voor fl. 725,=. 
Ook via de radio - uiteraard van 
Philips - kon dat, waarbij een oud 
exemplaar een inruilwaarde had. 
Brdienspecialist Laoman (Haltt- 
straat 6) adverteerde om het W K  
te bekijken met een Prisma kijker 
10 x 50 voor fl. 12730. 
De afdeling Bwolkrng van de 
Gemeente had zelfs aangepaste ope- 
ningstijden (in de middag- en 

avonduren) voor eventuele spoed- 
gevallen. Blijkbaar verwachtte men 
heel veel verontruste Zandvoorters. 

De media 
Een beeiü yapt & wed&$ op, 16 augustus I959,' wrlarby de wielmwrs de Van 

Op 7 augustus wordt er mstgeseeid, 
h-weg  &uhìen, linksaf via de W'ondelh langs het bos riEhtiiagB cimr't. De 

dat Zndvaort m g ,  nimmer een 
&a's zijpi met een h p e l e  Ckak camera g e ~ s o m  mmf her hlkon w de &n 

evenement m deze omvang, heeft 
bdeefd, m& &t op i5 en 16 

h n p g  42t3. 
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EUSSm de park€%plI~sm b a* 
gmdt: p- ten ni 

Vm =%M- Pg wi$ww&%* 
den er d b e n  r i , n .  
~ f i - e e t i ~ " W ~ ~ ~  w 
vraagt F Pch afb of W* 
-1 geschikt is v&& W7i @Glhkd 

&t, UwuI$t z a t d ~ ~ . p E t  & b?: 
$qats gpm geweld a p  Uit 
de &..k& vo&&& w* 
gelen i$ duid*k g&jeke& "&a 
zmdmbrt s;Is W$&@ n%& M' , . 

yd &&&i&i.~a &d@, 

scrijdsi~vaa M mmWP b4 
d"', h W&* @'$&&$m 
d,>m&&& w& &p.&m-&, 

a@ &&% 
b w t l  op dede w, 
Dag In* het. W@ wnd d& 
hói=m= C P , ~  vdl dw%, 
mahit ~ o k d  bie& dat de kit- 
wwhoingen d e% @wan- 
n&-- 
Ahmetst m he- @t & 
@&j& Ha, p w , ~  .M 
e e n l m *  10 hImzestartw38 
op het &tr;barr o m  de heule- 
d w z44 mna * 
En@lb&i&a& & Pa€&&&& cri 
de Vim ~ m e ~ w ~ l ' V m d k  
ti:rug-,b$ circuit. 
Het +al. t&chauwe?s 'wed 
p* $p >a $D;POo- Pat viel 
natu&jk n@ t+nr Tegen Beg- 
hng Wì &S$@ *kozi m&i &$ de 
b~*& Wd!.  
De tibrkten qp zitdag 
om 1 uur W* l8 md&JV&& mt- 
W P p k w w k P -  - 
in rap tethpw Er orír%:Wdem 
diverse We* k~p$saf:pja me# 
daarin d N+&@. k@ n= 
zeven M~~meter te @m hntsmpren 
wee rennen uit h e  pdomn. Het 
WM de 4 - i u e n  v m  hetjaar 
k o s q  de Wwr Schal en de 
Nedetlaqder B& @&tw. Op 
het cVCUit reden ze om beurten op 
hp ,rw=hdeehkqrint -na4  
uirr, 39 minufen en 2 sccandp - 

g&a w het %CL 

& t k a r r ~ . *  rne@a&, he*$ 
-'de. 
?e i h o *  (2-t *Cf 
'2md~00a B & ~ - e l " ,  Me% 
m& W:-25 ~ l ~ g @ ~ & ~ i a  
t e r m  m eea. nam dag m W P ~ .  

Weinig b&pkhg T i h x  het 
wi&- slecht s-*, wel 
d . m i ~ w + -  W -d- 
bodd&. Een & - w e l d e  &ca 
vanwege het matig bezoek w de 
..e*@ dag. ateinddijk blijft men 
&ten m e& eh-& 
Migde b g d j a  Nw vmld,zi jn 
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& w e +v&m ap ht b-- 
teiri traii bet &mit *".... 
Q@k\ap. m&dgf*'zm*~,,d6ier 

** 'Hofwil het weer is en 
er *-d ni:m&i .met: a&, %a- efi 

bmd'q< a a a ~  ZI&hon komen, 
p k  hei *'d ,mil 'bezoekers 
k e t m .  
V4eM hqb.tren q huq m-- 
pcringeh bv :&&- .De stamUibrrders 
,i k a ,  mm w% hUt:tm~~d. 
k - q  wc& e& ia;t&,gwit op 

&m&@ $tijkekk mm %&e 

.&d&@ f!, 'Z,$%, CO$ 4, bw, kffie 
was fl, @GO' tot fl. l,= en mor bier 
en h&&de fiqm ,de prij* op 
mts O;@J, 
@tdimwnd vm ook dat z d  
~z$lí&&mer~ & *m wme- 
zen -nn ktvakaophok- 
ja urn fl 3,= te h&, om het 

s t z d  i@ k mogen, mant. men 
h ten slotte hgs  het pamom. 
M& &m hht ;rAlrUreb v m  & m e  
~~ kdvoprt h& men wel 
hdptm weg wem te houden. 
Wbr 2-ET mrd het tien groot 
k q  & -+tie w wellicht t& 

god... 



G E N O O T S C H A P  

"OUD ZANDVOORT" 

Opgericht l i! december 2 970 

e-mailadres: ~enootschap@oudzandvoor t .n l  

Ledenadministratie: cor. draijer@oudzandvoort.nI 
Adreswijziging & 
aanmelden nieuwe leden: Jaap Kerkman h, 023-57 1 50 13 
mevrouw E. Hoogervorst-Schuiten 
Oosterstraat l, 2042 VE Zandvoort Jaap Paap, 023-57 I 5 168 
023-571 81 77 jaap.paap@oudzandvoort.d 
ledenadmtnistratie@oudzandvoorc.nl 

Na lid geworden te zijn van het 
GOZ, ontvangt u het eerstkomende 
(kwartaai)nummer van "De KLink" 

Contributie: 
Minimaal E 9,9S binnen Zandvoort 
M t n i d  € 14,75 buiten Zandvoort 
(incl. verzendkosten), per jaar 

Bankrelatie: 
ABN-AMRO te Zandvoort 
rekeningnr. 56 57 38 305 
Giro-rekening. 4206723 t.n.v. 
~enootscha~"0ud Zandvoort" Redactie "De Klink" 
Bestuur: 
Yoorzitter: 
ing. Ger Cense 
Kostverlorenstraat 1 15 
2042 FL Zandvoort 

Peter Bluijs, (hoofdredacteur) 
Brederodestraat 28 
2042 BE Zandvoort 

023-571 5715 023-571 82 92 (M 19.00 uur) 
ger.cense@oudzandvoort.nl peter. bluijs@oudzandvoort.nl 

Vice-voorzitter: Jaap Kerkman Azn 
Ankie laustra-Brokmeier 023-571 50 13 
023-571 5155 
ankie.joustra@oudzandvoort.nl Arie Koper 

023-571 84 41 

ir. Chris Wagenaar, 023-571 3999 arie.koper@oudzandvoort.nl 
chis.wagenaar@udzandvaort .d 

Thys Ockersen 

Secretaris: 023-57 1 80 27 
Arie Koper, 023-571 8441 thys. ockersen@oudzandvoort.nl 
secxetaris@oudzandvoort.nl 

Harry Opheikens 

Martin Kiefer 023-529 48 84 

archivaris@oudaandvoort.ni Nel Sandbergen-Kerkman 

Penningmeester: 023-571 21 96 
Matthé Crabbendam, neI-sandbergen-kerknzan@aud- 
023-571 2514 zandvo0rt.d 

Leden : 
Cor Drijer, 023-527 3730 Losse Verkoon "De Klink" 

J~~~~~~ G. 42 Bruna  alkene ende, Grote Krocht 
2041 HC Zandvoort 

Op de Algemene Leden 
Vergadering is toestemming aan 
het Bestuur gegeven om de contri- 
butie (voor het eerst sinds jaren) 
met een gering bedrag te verhogen 
van E 9,25 naar E 9,95 per jaar  
voor leden op Zandvoort. 
Voor leden buiten Zandvoort van 
€ 13,85 naar € l4,75 per jaar; 
dit vanwege de toename van de 
porti -en bezorgkosten. 
Het Bestusrr 

Het is weer mogelijk om uw 
5 jaargangen van "De Klinkntegen 
een aantrekkelijke prijs vakkundig 
te laten inbinden door de firma 
Alblas. De kosten hiervan zijn: 
band plus inbinden € 1 7,50 
Ontbrekende nummers zijn 
beperkt bij te bestelien á £ 3,- per 
nummer. Indien u hiervan gebruik 
wenst te maken stuur dan een 
briefkaart (met uw adres en tele- 
foonnummer) naar: 
Anne Miek Kol, Gasthuisstraat 1, 
2042 JP Zandvoort of mail 
g.kol@casema.nl 

Speciale dank bij dit nummer gaat 
naar Marianne Bluijs Bakker {o.a. 
teksten en correcties) en Arie Koper 
(o.a. teksten en scannen) 

Sluitingsdatum kopij eerst- 
komende nummer 'De Rtink' 
15 december 2005. 

O Copyright 2005 
Alie rechten op de inhoud van 
"De Klink" berusten bij het 
Genootschap "Oud Zandvoort", 
voor zover deze rechten niet berusten 
bij derden door wie materiaal 
bexhikbaar is gesteld aan het 
Genootschap "Oud Zandvoort" 
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E Digitaal drukwerk 

uthografie 

Digitale fotografie 

w Database beheer 

tot de modernste digitale druktechnieken 

- voor al uw handels- en familiedrukwerk 
- ook betaalbaar fullcolourdrukwerk 

Spaarneweg 12 Cruquius Tel.: 023 - 529 20 54 Fax: 023 - 528 27 14 E-mail: drukkerijQneder1of.d www.nederlof.nt 



. Het is tijd voor 
de beste l J I./-. deal d öp 
hypotheekgebied. 
 bent^ op zoek naar een (andere) koopwoning? Dan is het nu tijd om 

I 

een afspraak te maken met uw Rabob~nk voor een hypotheek- 
? adviesgesprek.Vooreen perfect advies, geede voorwaarden, in novatiew 
r hypotheekproducten m s&erpe prijs 
I 

i 

I 
Bel (023) 51 2 05 1 2 v w  een verhelderend adviesgesprek met w .- - 

J 
1 

hypotheekpecialist van Rabobank Zuid-KennemerIand 
', 

. - . - E .  .. - t1 : 
IK. 

Het is  tijd voor de Rabobank. 
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