Voorwoord
Oud Zandvoort leeft
bij de bevolking!
Liefhebbers van oud Zandvoort
moeten het afgelopen kwartaal
genoten hebben van de diverse
activiteiten, onder auspiciën van het
Genootschap Oud Zandvoort, dat
in 2005 35 jaar bestond.

Straatnamenboek
Het verschijnen in november van
D e Ehk, nummer 100
het "Straatnamenboek van ZandHalf oktober verscheen het jubile- voort" was het volgende hoogteumnummer van "De Klink", dat punt, Een prachtig uitgevoerde,
gezien het overstelpende aantal informatieve en aanmekkeiijk
reacties erg in de smaak gevallen is. geprijsde uiIgave. Het prikkelt ook
En dat geeft ons natuurlijk ook veel de nieuwsgierigheid, want bij veel
voldoening en inspiratie voor 2006, straatnamen wil j e méér weten, het
Zelf werd ik door mijn vroegere meer in een historische context
overbuurvrouw (mevrouw jansen- kunnen plaatsen. Bijvoorbedd: hoe
Metren) gebeld met de uimep:
belangrijk was die straat in de ont"Peter, ik was weer hélemaal terug wikkeling van ons dorp? Hulde aan
in de vijfíiger en zestiger jaren. zes jaar noeste arbeid! En zorg dat u
Prachtig!" Zij sloeg hiermee de er snel bij bent,want er is maar één
spijker op z'n kap, omdat dat juist druk, waarvan er reeds 600 verkocht
de doelsteiîing was van dit nummer. zijn. ('Het zal dus niet herdnrkt uw niet^)
Aan dat tijdvak wil het redactieteam
overigens meer aandacht gaan Verjaatdagskidender
schenken.
Na doop van de gezegenootVelen hebben een extra nummer schapsavond (met ìive muziek en
gekocht om naar een familielid of diverse films) werd aan elk lid een
kennis in den vreemde te sturen. verjaardagkalender, ntet foto's van
Ook in de plaarselijke bladen en op gebouwen uit de periode 1881 ZFM werd veel aandacht aan oud 1930,Wcgereikt.
Zandvoort geschonken.
Helaas moet ik u ook enigszins www.oudzandvoort.nl
teleurstellen: een jubileumriummer Over onze site www.oudzandis éénmalig, want het kost heel veel v o o r ~ dis veel te v e d e n , maar
vrije tijd (plus alles er omheen), dus beter is dat u zelf n a r deze goed
nu moet u zich weer tevreden stel- bijgehouden site gaat en u laat verIen niet een "gewoon" nummer.
rassen.Wist u trouwens dat er steeds

Bij de voorplaat
Een sfeervolle wintempname mde Z a n d v o o genomen
~ ~
rond 1900.
Deze foto werd in de zestiger jaren ingeiùeurd door de heer G.N. de Heer,
inderrijd chef van de afdeling interne zaken ter gemeentmemetarie.
Hij heeft de grondslag gelegd voor het gemeentelijk foto-archief. Na
zijn pensionering in 1959 werkte hij aan de samensteiiing van een eigen
verzameling foto5 en prenten op het gebied van Zandvoort-van-vroeger.
Een gedeelte van zijn verzameling heeft de heer De Heer met de hand
ingelded. Ook bij de foto's op de recent door het GO2 uitgegeven
verjaardagskaiender kunt u het fraaie resultaat hlervan zien.
Peter Bluijs

-
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meer senioren on line zijn: van alie
Europ~se landen heeft Nederland
her hoogsce percentage ouderen dat
gebruik maakt van internet. Maar
liefst 54 procent van de gepensiolieerden was in 2004 on line!

En dan liggen er nog meer pmjecten op de plank vaar dit jaar!
Dit d e s werd beloond met liefst 70
nieuwe leden. Qak hen - net zw1s
die andere 1750 leden - ligt kennis
en behoud van de cultuurhistorie
van ons dorp na aan het hart!

Nu maar hopen dat er van die grote
interesse van de Zandvoome bwoIh n g in het behoud van historische
panden ei1 dorpsgezichten een
goede vertaaidag gemaakt wordt in
de partijpolitieke programma's. Met
de naderende gemeenteraadsverkiezingen valt er dan war re kiezen.
Daar worden wij d e n én de volgende generaties rijker van.
Mede namens het redactieteam
wens ik u allen "een Klinkend
nieuw jaar!"

Atcr Bluijs

naar de toekomst.
''Gort met Stroop''
Het jaar 1968 zal de meeste
Zandworters weinig zeggen, maar
de titel 'Gort met Smop' des te
meer; het boek dat in dat jaar
onder deze naam is verschenen
fungeert nog steeds als een historisch manifest waaraan deskundigen riir het hele land hun bijdrage
hebben geleverd en dat nog niets
aan kracht heeft verloren.
De Gemeentelijke Monumentenc o n d e heefi bij haar invenmisatiewerkzaarnheden ten behoeve
van het samenstellen van de
gemeentelijke lijst regelmatig
dankbaar, gebruik gemaakt van
&z¢ bundel studies.
Het verleden wn Zandvoort wordt
in een negental d e l e n op een
positieve wijze belicht en de kwaliteiten van het dorp worden
bezongen; het is d e e n opmerkeiijk dat de schrijver van het 2 n
frleidc in dit boek daarentegen e w
pleidooi houdt voor een p o t schalige vernieuwing van het dorp
en b e c feitelijk de nog zichtbare gebouwde geschiedenis wil

uitwissen.
Deze schrijver, burgemeester A.
Nawijn, wil Zandwart opstuwen
in de vaare der volken en bepleit
een. 'sanering wan oude aftakelende

kwaliteit~~
hn, dat duidelijkheid
ge& over de mate van beschermingswdgheid van delen van de
gemeente: daarbij is vooral de aandacht op het oude darp gevestigd.
Een kleine bijsturing van het
besremminpplan voor het centrum is het positieve resultaat
geweest, maar met de essentie van
h e pleidooi is nimmer meer ie@
g e h . H e t oogmerk van de commissie is geweest: het wekken van
belangstelling van de Zandvoome
gemeenschap voor de eigen
geschiedenis, het vele waardevols
dat deze heeft nagelaten en nog
steeds bijdaagt aan het specifiek
eigen karakter van Zandvoort.
Meer nog dan de keurige huisjes
van Nawijn zorgt de eigenzinnige
bebouwing, die een vissersdorp zo
kenmerkt, voor de kleumjkheid
waar de toerist voor valt. Juist dit
aspect - en de ogenschijnlijke willekeur van het stratenplan als
gevolg van het oorspronkelijke
duindorpkarakcer - zorgt voor een
afwisselend en gevarieerd straatbeeld dat z& kunstenaars als Jozef
Israëls, Hendrik Hulk en v& buit d a n d s e schilders inspireerde.Vee1
Beefdkwdt&tsplan
In 1993 heeft de Monumenten- van wat toen tot inspiratie diende,
commissie al gepkit voor het is ondanks de oorlogsschade nog
opstelien van een historisch beeld- steeds aanwezig.

dorpsgedeelten, welke gemandormeed d e n moeten worden t.ot
prettige sfeervolie mmdelwijkjes
waar toeristen,mug van hun iirenin-de-nam, een weldadige rust
zullen ervaren bij een goede kop
koffie of wat anders op een mn de
terrasjes ...:
Zou deze burgerneeter zijn zin
hebben gekregen, dan zou de
gemeenteiijke monumentenlijst
nog maar een heel klein IijsQe rijn
geworden.
De opvatting van deze bestuurder
iilusmm duidelijk de p t e tegenstelling tussen de opvattingen bij de
toenmalige politiek over het
omgaan met het mleden en die
m d e p e n die pleiten voor grote
voorzichtigheid en zeìfi het
behoud ervaa.
De heer NawÎjn stond bepaald niet
alleen in zijn opvattingen en juist
in deze periode is landelijk zeer
veel verloren gegaan; de schade in
Zandvoort is geluldag redelijk
beperkt gebleven, maar het gevaar
blijfi aanwezig, u> leert de actualiteit.

h& met kWr te; brnaen (en D e lokaties die belangrijk zijn
h e beho,ud .dad &eJ@&
m g ,m$ m hktori- bevonden zijn de omgeving van het
& W# C& & Ga&uispleittrRozenobeisaaat, het
doar he-,-w.
& $&Fl&*d$,
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mogelijkhedep om dit te b e ~ & e n
en het shuI&ri vab de aandacht
voor de ruimtelijk-VxSueIe kwaliteit
van de gebouwde omgeving.
In 2004 is de Wehandsnota
Za&oort verschenen; de belangstelting m de Welstandscommissie
voor de pmblematiek van ondermeer het oude dorp is vanouds
groot; de rnogdijkheden van deze
cammisie' om vanuit baar werkterprocessen ten goede te b&vloeden zijn echter zeer beperkt.
Wel kan ge~bnsateerdworden dat
de b.eim@&g voor het behoud
van het 'oude Zandvoort' groeiende
L, betgeen mor de Monumentencommkia een +uians is om het
o'onpmt&eBjke Wthtief weer op te
pakken*
De negatiw benad4rs& van het
oude maakt stee& meer pbts voor
een nrciardering.~ervaq;deee&emiq
van de positiwe inJloed van de
oude bebouwing op de aanwkkelijkheid van Zandvoort als badphyts
m

wint terrein.

De behoefte

van mensen

om een

de .-open

jamm

& n ' b w k e n zich,daorr een hoog
p w n w hi&oris&e bebouwin&
Bes,chetmdeloeaties
het bija6ndete karakter van de
Naast,het aps@en van een lijst van openbare ruimte en de typisch
beschermde monumenten (waar Zandvoorme sfeer van het geheel.
niet alleen bebouwing op staat maar Voor de toekomst van Zandvoort
ook enkele bijeondere bomen) en de aantrekkingskracht van het
he& de cominkie'voorgesteldom dorp op bezoekers is het bijzonder
00.k &Ie lowa te heshemen, belangrijk om niet alleen deze
bataande uit een aantal oude pan- aspecten t e behouden maar- worden m hun o m p i h g Het voor- al - om deze te venterken zonder te
deel is dat npar een bepeda a a n d vervallen ia kitsch of slechte
panden op de monirmentedijst namaak.
beha& te worden geplaatst en de
overige panden bes&mmd worden
naar gegelang hun cultuurhistorische
dat wü zeggen & beddbepalend pand ofI&e n dan als bdiff m t pand wardm gehnh6ceei.d.

w,

In tegensteIlingtot<- wel eens vari
de comnlissié wordt gedacht .streeft
zij niet naar een zo groot mogelijke
lijst, W d is zij een m r s m d e r van
bachmmhg m 'de pandea. die
bekmgijk zijn voor de añeabaarheid
m de g d G &
van het dorp of
daarin een rol hebben p p e e l d

1

Onze bemiddeling kwam voor deze panden te laat,
maar voor Uvr pnd bemiddelen wij gaarne nu of n
I de toekomst

CENSE I Ifh I
van LINGEN
Makelaars O.G.

Jhr. Quarles van Uffordlaan 2
2û42 PR Zandvoort

-

023 5715715

inf o@cvl.nu I www.cv1.n~

Een afbeekîing uit de zestiger jaren van Vishandel
Molenaar (Blub) in de Rozenobelsmat(?).
vraagteken omdat we niet zeker weten of dit zijstraaEje van de Swaluëstimat toen a l deze naam had. Het
straatje loopt m de Swduëstpant naar de Haltestraat.
Ik herinner niij nog gued dat in de aquaria aan weerskanten van de "winkel"levende vis zat.vaak paling. Het
gebeurde wel dat de ad in het straatje op de grond hg
te spareelen. Aan dezelfde kant van het stfaatje, op de
hoek met de Haltesmat, was de Gmwe Lan~aarn~
een
&n

winkel in kuastniJve~hei.ds&kelen.Aan de overkant

De Mink, trummw .l 01,jmtuari

- maart 2006

was voor de oorlog schaenmaker Bmnkhorst gevestigd,
daarna de beddenaaak van Arie Kemp.
Op de achtergrond is nog het "Wonder van Zandvoort"
te zien, een zaak w a f .van alles re koop was. van huishoudelijke &Ien
tot de bekende Schueo-autaoja,
die j e moest opwinden en awr een lange veer kon laten
rijden.
Eigenaar was Jaap Molenaar. Zijn zoan Arie woonde in
tiet huis ernaast.

Arie Kaper

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

op vrijdag 10 maart 2006
D e avond zal zoals gebruikelijk gehouden worden in
gebouw "De Krocht". D e zaal is open o m 19.15 uur.
Vanaf die tijd kunt u genieten van de doorlopende
diavoorstelling over het Zsndvoort van proeger.
20.00 uur: Welkomtwoord door voorzitter C.A. Cense
20.10 uur: D e geschiedenis van het circuit een presentatie door Rob Petersen,
speaker m het circuitpark Zandvoort, en Ankie Joustra. Zij d e n
vertellen over de bijzondere band &e het circuit met het dorp heeft.

21.15 uur: Pauze (waarin nog loten te koop zlJn)
21.35 uur: Verloting

21.45 uur: Zaudwort in de vorige eeuw, deel 4.
Een 6h-n samengesteld en bewerkt door Cor Draijer uit ter beschikking
gesteId privé-materiaal. D e beelden laten het Zandvoort zien van de jaren
vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn n i e t eerder vertoond door het G O Z .
22.15 uur: Sluiting

De Klink, niimmer I O 1 , j m a t i
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"Hoort, burgers, hoort.I"
door M Biti@
In verband snet de uitgave van her
jubiieurnnummer van "DeKIink",

hebt u deze rubriek in nummer
100 moeten missen.%or zover
magdijk hier uw meties, hoewel
ik er een aanmi heb moeten *rren vanwege & beperkte ruimte.

Inbinden "De Klink"
Het is mm mag&jk o m uw 5
jaarpigen uan '?)rKlink" tegen
een aaatrekldjke prijs dskun,&g
re laten inbinden door de
Alblas. De kosten hitman <zijn
17,50, inclusief luxe band.
De in te binden Klinken kunt u bij
Jan en h e Miek KoI inleveren
vanaf26 februari t/m 4 maart, tussen 18.00 en 20.30 uur. Indien u
niet in ,staat bent tot aanlevering
dan Inint u contact opnemen met
Jan o f h e Mi& Kol om de
Klinken te laten ophden.
~e1efoon:
5738287)
Adres: Gasthuisstraat f . Zo Klink
nummer 100 is een storende fout
d o p e n inzake het e-máhdres
wn de f i d e Kal: dit moet zijn
kol@casem.nI
Indien u nog nummers mist dan
kunt u deze nabestden voor 9,60
per nummer ( z o h g de voorraad
strekt).

De heer H&

uit Beesd
heeft een aantaf keren con- met
iaij opgenomen over de juiste
mmen b1J de foto van 4
h d m m t s e muzi&pei, Eiij
heeft de mokte genama rim d m
nogmaals voor ~~flz~sJwers
op e@
rijtie m men.E-Idiaimah&,wege het biJm&~ jriti%iu&
mmniet e j k o m dit ebt
eerde$ te pla;izsen, d a k l ~ e r die
s
W o s i i

hun K i b h laten inbinden dán
wen moeten temggrijpen naar een

eerdere bad.
1 L.NSvande Bos, 2 B.Balledux,
3 J,Wng, 4 C.de Vriw, 5 Dirk
Berkhout, 6 AJ. Holienberg
7 Dirk Kopper, 8 Piet Berkhout n.
'9 Fioor Zwemmer, 10Voerman,
11 C.Fhon, 12 G m i t
Gertenbach, 13 ??, 14 M e
Zwemmer, 15 Heek Berkhout,
16Wdem Keur, 17 CUTBOS,
18 Pad Komentiroek, 19 Hcrnian
Dees, 20 Jaap lit&hout,.21 Rebier

van 't HOE2s' Get.weber,
23 Jan webeq.24- e é s
25 Jaap dk Gmot, 26 Jan Berkhout,
27Wiïiem Weber, 28 H&
%pel& 29 S.v.d. Bos sr.,
30 k&Iiedux SK, 31 CBdchuis,
32Jàap Weber, 33 Krijn Kerkman,
34 CorPie Koper, 35 Cor Hogenes,
36.Jm Schaap, 37 Gerrit Weber,
38 JopieTk'ebeq 39 Nee1 de Vries,
40 MientjeWeber, 41 A d
Zwemmer, 42 lies Kerkrnan,
43 Arit Weber, 44 Jan Haìiedux,
45 IEruy~izeel,46 Cees Schaap.

Toneelvemniging
"Utile Dulci"
DE Klink numlrrer 99, pagina 8
Mevipiuiu Kerir (geboren 19 17), uit

De Zanahroortse

Muziekkapel
De Klink izitrtinrer 90, pagina 12, 13
en irirriiiiter 9 1 , pagitra 3

opmedrligen wer het mikel m
& R.K. Gemengde Tonedvewniging "U& DUIci!'Tijdens het;
p p w k gaf zij mij een aantal knip
d,
waadt bleek dat: ook zij meespeelde bfi de uitwering "Er was
een s t d o u w e r " (mmdijk nog
onder haar meisjesmm:mejd&OW M.(Mies) Ge-,
zij staat
2~ van &. Ook liet zij het iidmt~&pskq'e eien. In een der
k&seJs3 .wd z a , .dar het toneelh k " ~ ~ I l d w e r d ~ ai
Ikt
vlot gq&iild In her bijzonder vicbv o; ,deh e r B,vaa-&ee~en de
&mi
M.#&ken TV6rk''. En
zo h u e n .wbet inkmiatimemet
het aarqpam: mmipndwaha lidmaatschapskaartje hier af te bedden.

de Kerkmanflat, belde mij in
augustus naar aanleiding vati her
artikel met foto over de toneelvereniging. Zij wilde graag dat ik
even langs kwam.want ze had

Een groots gabeuwn en
Zandvoort van slag!
Klink nummer 100. pagina 57
Van Bevr REurts ontving ik een aanvulling op de in de film (GOZavond w 4 aoveniber j.1.) gememoreerde WK-wielerwedstrijd in
Zandvoort (1959).

H4 ju, hael jai ewe
een biommetje
bai Jopie Bluijs!

Brilmode

Oogmeting

Zonnebrillen

Contactlenzen

Bloemenhuis
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De specialist in al Uw Bloemwerken........
Hakestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-5712060
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Kerkplein 6
023 5713546
w w w . c ~ ekopar-n1
f
He+ gezelligste terras van Zandvoort

Kerkstraat 34-36,2042 J G Zandvoort
Tel: 023-57f 2466

Zwekerij

9.oan Z l e e t t

@

-ishg

&hg

van hoveniers en

groenvoorzieners

Van Stolbergweg 1
Zandvoort Tel: 023-57 l7093

-

Versteege's IJzerhandel
Verkoop van:
Verfwaren
IJxerwaren
f leùtra
Camping Gaz

Dc tmar&nr&e~t
Gil z tkric

Grote Krocht 3-5
2042 LT Zandvoort
teMax 023 5719058

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

Gereedschap

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19,Tel: 023-57 12554, Zandvoort
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Margot en Anne Frank
zie ook Hink nr 83, pqim i f; I ; ~ W W85, pdgina 3 1;
nmm 87, pqina 5
"Voor een m h e k ben ik op zotik naas iemand d i e
hij Wormde kari versmkkm OT& hetbder&huiddqmtiehuis in hdvaort, war -hen
h e
Frank in de janm dertig @n de wrige e'euw)~gelogead hebben.
MmuwW eN
d m a a i d ~ e rde-weprn..Haar
adres was Q ~ ~ t e r p a ~ h m
50.
a tOfdat d& aá-t.&
van het fundex/wbtiehiris was ~UIS p&Mm
ah

-

inwoner pari Zandwort aan de
de biijge
wiegde foto btwaiga. De h
.b# f a d i &
album. ReAm staat h e Frank.
D¢ M e Frank maakte regehiig ui*pjes naar
Zandvoofi. In het fdeEor~albtmb M d t zich een
aaaral strmdkiekjes.
lk heb ook e n - helaas dechte - fotokopie van' de
voorkant m het huis -p
staat: -ERm s d' kaim d ? R{ Q & H ~ ) *& hoop dat
iemand van uw vermiging mij d e f kraa helpen".
h e Frank Stichting,
Erika Pijns, e - p r i n s @ m ~ * n l

Zandvoort

in de diertlger jamn

lbîkmw H i n k - Vher (gebren 1921 en ruim 45 jaar
wrromchtig in ~aadvoort)stuurde ons onderstamde
jeugdherinnering.
"Mijn oud& h u d m in pension "Zon en Zte"bij

Agit en Huig Malenaar op de Hogeweg 10, Ik was
De Hink, nrrmmcr 101,januari - Irparrtd 2üû6

in het zonnebad aan Gmot
Badhuis a Huig wis aldaar badman op :t m d . Ja ,de
badkoetsjes moesten we om omkleden om daa gehuid
in een badjas naar zee te -Je
h g die badjas aan
het grote witte rek. In zee dobberde de oranje houten
reddingsloep,mee daarin de hdman in mde baaien
broek. De bah bad een grote koperen toeter om
b e n 9 jaar. Agie wedm

z'n h&, waatmee hijjeTtemgtoetede

je te ver in
zee dreigde te g.aan (Toenwas ge4oomamheid nog
heel gewoon).Terug uit zee, badjas aarr en naar het
kaetsje war j e kleren bixigesi.
in badpak op het strand w x er niet bij, mut & j e dat
deed, heegj a van de stmd@aMea p a d Ren bekeuring",
Met wel plezier m tevredenheid denkt zij tenig.aari

deze mooie periode.

Zandvoorts Kinderkoor
Naar aanleiding van de publicatie over de toneelvereniging ontving ik van &#d Ztumnier (wonend in
Kortenhoefl een email over het Zandvoorrs
Kinderkoor. Dit oefende wekelijks in de
Gereformeerde Kerk,Vanz&prekenid had het koor
een lijflied, dat na d die jaren nog uitstekend in zijn
hoofd zir.

Voor oenamelaars a Zandvoortse

her sindsdien kwijt, aidus Dick

iiederen b i d i j de tekc
'%t hoor ik daar, mt hoor ik daac,
Wat boor ik voor een Eed,
Wat hoor ik d&, wat hoor ik daar,
Nou hoot j e dat dan niet,
Wat hoor ik daar, wat hoor ik daar,
In Zandvoort aan de Zee,
En ieder die nu zingen wik, &e
zinge mee?

Ruiter mBrandweer Zandvoort
(d.ntite@zandvoort.nl). Een Meine ramp, toeh7Vandaar deze
oproep aaa dorpsgenoeen om
beeldmateriaal m die brandweerKazerne aan de Edeine Krocht,

is niet duiwjk.De moeder van de
heerVan Keden, heefl zich op 19
september 1907 met zijlja grootmoeder - weduwe van Johmes
van Wichen - gevestigd op
Bentveldseweg 5 , de koerpienwonhg van Spes Bona.

R*iE
'#Wijzijn de -de
Zandvoorn
kinderen,
De een is groot, de ander m,
Maar och, die lengte mag nieL
hínd'ren,
W e zingen samen toch -zo fijn".

Gezocht: f a ' s brandweerkawme Klbhe Krocht
Tijdens ,de voorbereidingen van
het jubileumaummer van ' D e
Klink", leek het mij passend in het
tijdsbeeld om daarin ook een paar
foto's te plaatsen van de oude
brandweerkazeme.Toen (in.derijf+r jaren) gelegen aan & KTeine
KKicht. Ieder jongetje ging als de
sirene 3 keer Iaeide als een speer
op eijn fiets naar de brandweerkazerne, want j e wilde weten waar
die fiIc was! Tegen de tijd dat de
vrijvakgers zich verzameld hadden
bij de kazerne, was je ook net aangekomen. En dan startte een race
om de brandweerauto met loeiende sirenes bij te houden.Je Eieaee
je longen uit je lijf.Voor de brandweer geen verkeersregels, dus voor
jou ook &t! Naar g e h g de
&d
tot. (veehl) heet duinbrandje,
zakte j e temg tot in de -s
-van
het peloton. Daaraan moest ik denken toen ik op zoek was naar die
foto's.
Helaas. ..de braadweer heeft tot
zijn grote teleurstelhg geen historisch beeldmateriaal meer in bezit.
Ooit zijn zij bezig geweest met een
jubiieumuitgave, hebben toen a l k
wat zij hadden uitgeleend en zijn

Bkiteddweme zesli@ jaren

W e weet het?

-

Spes &m {Nieuw) Saxenbugk
De heerJob van Keulen komt met
de WIgende vtaag. d
j eerst
een beknopte ialeiding kj wil
graag meer weten over de levensgembiedenis van zijn moedei;
Chatlatte van Wichen en is ook op
zoek naar informatie over de adressen BentveldSeweg 3 en 5
(Benmld), Doar heeft m 1903
Johanna Bermdus Loman,
bankier te Haadem, een stuk p n d
van 3,75 ha "aan den Elektrischen
Tramweg"gekocht van Vrnuwe
H.J.E. van Lennep. HG bouwde er
een landhuis (huisnummer 3) en
meteen of iets later ook een koetsienwoning (huisnummer 5). Het
landhuis noemde hij Spes Bom.
Hij ging er in mei 1904 wonen,
vertrok in 1906 naar Zuid-Afrika,
alwaar hij in 1908 o d e e d . Wat er
intussen met Spes Bona gebeurde

Op 1 oktober 1908 zijn huis en
koe~ïierswoniagverkocht aan de
bankier De Marez-Oyens. Hij gaf
het huis een andere naam:
"S&urg.b"
en verhcht het een
jaar later aan de vrouw van de
commissaris van de Koningin
(Gijsbreg van Tienhoven),die het
huis de naam "Nieuw Saxenburgh"
&. Uiteindelijk werd het in 1930
eigendom van de Weodbmokers en
werd het een conferentieoord.
De heervan Keulen (jobephnet.nl of 071-5134801) wil graag
weten wie of wat er was in Spes
Bona, Saxmburgh of Nieuw
Saxenbqh in de periode
september 1906 tot juli 1910.
Andere informatie is natuurlijk
ook w e k m .
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Serrearchitectuur
bijzondere raamvormen in Zandmiort
ais badplaats
door ir. Chris Wagenaar
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is veel bebouwing door de Duiaers &ebroken, waaronder vele hotels, pensions en woonhuizen, die
karakteristiek -ren
voor Zandvoort, Aan
met name de Hogeweg, Haarlemmerstraat en
K o s t v e r l o r e ~ tstaan echter nog woonhuizen, die behouden zijn gebleven. Het meest
kenmerkende vari deze huizen is de serremhicectuur/bijzondere raamvormen met vaak een
balkon op de eersre verdieping en soms een
ingebouwd balkon, een zg,loggia.

2. Haariemmerstraat 33 en 35
Dubbele open serres zonder balkon met fraaie ronde houten
Aanvankelijk - ca 1850 - was er in Zandvoort profilering en dubbele entree. l bouwlaag met een kaa.
als badplaats sprake van open serres. Men wiide
van de buiteducht kunnen genieten. Het waren
dan ook stadsmensen uit Amsterdam, die in
Zandvoort gingen wonen dan wd naar
Zandvoort met vakantie gingek Later mk men
km de serre bij de voorkamer door deze dicht
te bouwen o m zodoende meer woonruimte te
ve~knjgen.

Hieronder volgt een (kleine) selectie n a de
serrearchitectuur met foto's en een korte
to&cht;og. Me?uitzondehg van de hieronder
genoemde nummers 2 en 6 betrefl het gemeenteïjke .monumenten.
3. Haarlemmerstraat 39
Dubbele open serres met accentuering van de entreepdj.
1 bouwlaag met een pannenkap.

l.Haademmerstraat 37
Een enkele serre zonder bakon met prachtige gebogen vormen in Jugendstil met aan de
zijkant bwealichten van geel glas voor (zonnige} verspreiding van het zonlicht. Zie ook
de gootlijst op fraai geprofdeerde consoles en
het pannendak bekroond met een pton.
12

d
4. Haarlemmerskaat 15
Grote open serre met entree in het midden. 1 bouwlaag met
mansarde kap (is geknikt dakvlak naar Frans model van bouwmeesterJules Hadoin Mansard).
De Klink, nummer I Of,janiiari - maarî 2006
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het hlcm deel is
dichtgebouwd, en een kroonlijst met in het midden een timpaan.

Dubbele serre met centrale ingang, n-

DubbeIe serres met balkon op de eerste verdiepîng
en begiaasde zijpanelen. met een geaccentueerde
middenpartij en een pannendak met pitonnen.

7. Haarlemmerstraat 23

Dubbek dichtgebouwde serre met op de
eerste verdieping een open bakon, geflankeerd door 2 hoektorens, Bakstenen gevels
voorzien van horizontale banden van natuursteen en accentuering van voordeur en kozijn
op de eente verdieping met 2 aanzebmkken
en gfäcetteerde duitsteen.Onderkant goot
van toren is voorzien van gedecoreerd b e s
met aatuctrsteen (rijke atchi~eemur)
.

-
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8. Kostverlorenstraat 5
Tenslotte een bijzondere uitgebouwde serre op de
Kostverlorensrraac met een gedeeltelijk origineel raam
aan zijkant en bovenkant met aan de randen gele
glasstroken voor bijzondere 1ichttoetreding.OpvaUend
is ook het terugliggende balkon (loggia) op de eerste
verdieping.

S etage's f i e E s p l d r

WleuRSPORT

HALTESTRAAT
31 2042 LK ZANDVOORT
TEL: 023 571 44 99 m FAX:023 571 63 85

-

-

WWW.VERSTEEGEWIELERSPORT.NL

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

Luxe Brood- en
Wil
sgeelgwâ
in
k
kopen mik uw inriek, oude

in grenen of eiken
verlichting o.a. 'I"ifhy
hstm
diverse &Is

+

en inboedels

klokken

nachtkastjes
kapstokken

schilderijen
veel kieh mtiek

stoelen

spiegels

Gasthuisplein 6 Zandvoort, te1 ; 023-5731787
Open van 12.30 17.30 uur ook op zondag.

Raadhulsplein 2, Tel: 023-57 12865
Potgieterstraat 24, Tef: 023-57 36957

-

dinsdag gesloten

FOTO MENNO GORTER
Analoog Bn Digitaal, Menno kan het allemaal

@
metw
w41aF
ud
e p ' bd
m~
de&-

euentueel-

Alblas Grafische Produkten

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

Kochstraat q*, 2041 CE Zandvoort
Tel i8. Fax 023 - 57 125 05

I

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

De Zandvoortse
Bomschuit

Bouwclub.
We zijn weer een jaax verder en de
Bomschuit Bouwdub maakt het prha.
W4 hebben er vee1 nieuwe actieve leden
bij geICregen; er is z& een wachtlijst.

I

i7

1

M

Toch d e n wij onder uw aandacht
brengen dat er ia opdfacht een bomschuit
km worden gemaakt, of dat wij de
onafgemaakte bouwdoos voor u wilen &den.

;

A , ! d ! m m - - -

Woont u in een monumentaal huis. Indim er fotomateriaal is, kunnen wij dat - op schaal - vuur u
nabauwen in de oorspmddijkre staat.Ook kunnen
H e h e voorwerpen worden gereskauteed.

-

Vaar € 1550 per j-

Het

;i

Dimdagm~ddag:eri. -avond wordt er gewerk in het
&bpb~vwaan demlmg IQa.Kom genist hgs om
w*erieh ;i4dmte beliljjn en te bapreken.
De-k&e .Wat
18~mwrt20Q6houden wij weer onze
Op
open dag in het dubgebmm aan &Tolweg 10a,
U bent van harte wJkomaatl14+00tot 17-00 uur.

h e n wij n ook hehrijven ais donateur van W uni&

Badvrouw M e t deze bijdrage gaat
een lang gekoesterde wens tot uitbreiding van onze ktedingschouw
in, w d n g .

De Wurf
treedt weer

wiî de accordeon
bespelen?
Wi zijn nog steeds op zoek naar
iemand, die bij ons de accordeon
gaat bespelen. Lijkt het u wat?
Aarzel aier en probeer het eens!
Verder zijn we op zoek naar mensen die of toneel willen s p e k ,
mee d e n doen aan een kledingschouw of weIIicht mee willen
Gansen (hoewel dit momenred up
een faae pitje staat). Laat u niet
& e e n omdat u denkt dat u
het niet kut~t.M e s valt te leren en
je beleeft er een hoop plezier aan!
Meldt u aan bij het secretariaat van
De Wurf!
me

,

ToneeIUitWeringen
De f o I k l o r e v e De
~ ~Wurf is
weer druk aan het repeteren voor
haarjaadijhe toneeiuimerjngen.
Deze staan gepland op:
mterdag 18 en 25 maart 2006
in w o u w "De Krocht" en op
zondag 26 maart in
Het Huis in de Duinen.
Het toneelstuk dat wij voor U gaan
spelcn is genaamd "Kinderen der
Zee" en geschreven door de heer
J.A. Steen. Het wordt geregisseerd
door Rob van Toornburg.
De uitvoering *t over een kunstschilder die ooit in Zandvoort vertoef&+

Zmdvoortse club-

L.,

Jobje de MVTQUW
in wttdkostuum+
Kaart werd verzondeti in juli 1907.
wkadkmtaurn

Deis bijzonder blij met een
bijdrage vari de Rotary Club
Zandvoort voor het vervaardigen
m een waadka&uww.&

"De I~~VTYISIJI", ivintcr 1986.Fora Arie Kopes.

&
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Leonard Johannes Eymer (1843-1895) in Zandvoort
In het Rijksarchief in H a m h bevindt zich een brief wria LeomrdJuhnna Eymq
die ~ i z ~ m oirrr rte
f j a m 1887-1888 he@ I ~ ~ O C Deze
~ C . tadgnrt hl
zich OP
nogal schertsende toon uit over Zattdaroafl en he@ in de kantlijn ullerki
tcktt~ingc$esvan Zaizdwome Mereletz gemaakt: spelende kinderen op hei sirand,
een botnschuit op zee, een man xiitettd in een strandstoel, eew wndelend echtpaar

Zand

~tuOWi0rts.

een aantal zaken verderop nader besproken. Maar met enige moeite zult u
het meeste ongetwijfeld kunnen begrijpen.

Portttt van

LJ. Eymw (1843-18951

De Mink, nummer 101,januari - maan 2006
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~ ~ e l i ~ h taij
ing
tia a.briet
Op een druilerige dag in augusn
schr$t Eymer in zijn woonplaat!
Amsterdam dezc brief. Hij heeft
die dag een briefkaart wn een kennis onmqen uit het Belgische
Chaudfontaine dat net ah het
plaa'tsje Spa bekend staat om b a r
bronwater en kuuroorden. In

-

M

:
.

.. .

.

noment ook geen mooi weer en
iij bemurt dat.
Eymer, die waarschijnlijk net temg
is van zijn verblgf in Zandvoort,
sdmjft dat de ontvangster van de
brief dat jaar in Zandwort wat
d e r betdl niet tree1 he&
g e e t . Over de voorgaande zomer

De Hink, nummer f Oi,jmwri maan 2006
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van 1887 was hij zo enth~usiast
geweest, dat hij het: p h had opgevat om zich in Zandvoort te vestigen. Maar het siechte zanierweer
gooide roet in het eten en de verhuizing ging niet door.Als h e s mens reist bij die zomer van 1888
tussen Zandwore en htsterdam
heen en weer om zo toch even te

~

dat

op een oud-Hollands

&iemand met &n bochel je
pad kruk je acht dagen slecht weer
hijgt*

Het Maliebaanlied
h de KWaal werden VOIgens
E p e r in 1888 geen concerten
de&
werd zo mi
m dan opgevrafijkt door een
o h van de 1W orde, waarmee
E p e r doelt op ten orkest van de
w.Het- F
bestond voer d e r d e uit het
Maliehadied. Dit vliolijke lied,
,geeidd Nmr de Patáde irz de
MuZiebarue, eá gedreven door
Chré.tiqm van Esse (1855-1921)
uitBmd,waïindejaren 1885&enen

succe in

Parijs.

Amsterdamse Uiputter, die in die
tijd op het strand muziek d t a
en bij he publiek veel bekijks trok(niet te verwarren met de

~andooomedwerg Slmon Jane
Paap (1789-1828)). harmast d e re& bij in zijn brie6aan een ontmoeting met de M
e Testa9 uit
Utrecht. Dit is hoogswaarschiJntjk
die vsin de schilderWillem De
fa mam Te sta^ (1834-1B96), die ook
kunnen geniet& van de sthofie en
'gene+Mge'
mluclit. Het k
bekend dat. Eyma aan het eind van
zijn lm-b overleedop8
augustus f 895 in Bxumsien - een
d&t& gezo~dheidhad. Hij tm in
die tijd 6-&I van de v& dagjesme
sen (met een ZW& gestel) die
Zandvoort panwegtz.defnsse, mte
zeelucht kozen voor ireh dagie uit.
Tijderis zijn vetblijf in Zandvoort
logeerde hij in Hotel Drf&&en,
waar men naast een 'bed & b=&-

fat'ia die tijd ook koud-en wam
(zee)waterbaden aanbood. Hier, aan
de kop van de Kerksmat en met
zi~htop de S U *
W Eymm
een prachtige plek gevonden o m
heerlijk uit te rusten en het -dleven op papier vast te leggen. De

spelende kindëti,i&&Smm~
aan het s-d
dkhif' de hItlijn
van zijn b~i.ef't&n&,djn .&ter
die natte xorrier;~W~iip
het mand
te visden.
Hij sctrrijff ui zijn M&:dár&

zadm0mme-d
&jd ophi&& $n en a i k a
slecht weer v o o m p d m : d e e r dj

ongewone wacEjgse1en q -C
strand waarnemen, bijworbeeid een
aaapxker die w a r één dag v,
en een bochel, die vodr 'acht dagen

wdde.~'=+=f~+w

die iemands domi hngs de huhm
vedwn*,enverdefmet-&Watie van h begtatenis b&€ is. Een
onheil&dm, deen lijkbidder. k & w e l &e voor
acht d q p regen geldt', doelt E p e r

De Ke~brraai gezien
Wehuken, dm 1888

vanaf Wokl

De Stradmggezien iavurf her .sfrand,met Hotel Driekuizm in de u c h ~ m t t ù ,
1888

meer geschikt geacht'aaos een

$@WP900 te qknverscheidene

Van d.erValk Swart

tarissen

Adres
: Kostverlorenstraat 121
Postadres : Postbus 286
2040 AG Zandvoort

e-mail

:notarissen@zandvoort.knb.nI

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

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

Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort
Tel: 023 5718033
Fax: 023 571654û
brunabalk@planet.nl

Huishoudelijk
Bloemen en Planten

Kinderschoenen
sport

Snoep
Een hapje

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!

benootschap "Oud Zandvoort"
en
de Openbare Bibliotheek
presenteren:
Foto's met onbekende personen en straatbeelden
uit het archief van het Genootschap.

Weet u wie en waar het is?
Dinsdag 14 maart 2006 o m 14.30 uur
tonen wij een aantal van deze foto's

in de bibliotheek aan de Prinsesseweg.
De toegang is gratis.

Verzending
Straatnamenboek
Zandvoort
,Q& v m r Zmdvoorters buìbn het dmp en "'h
d m kreemde'"k het
sftaatng~~&~ek
b e n bes.- h 8 , o a r i ~ I xGendo&chap
et
en m.dam
lamna in het b& b e n lp ,&tait:b..&
xla~gppmahgwan £ 2335

@azk 6 19,95 plus G 330 vix&i&st&jl'bp:-ngnummier
O.s5 227 t,n. v, ~ r n m t m d ;8{a.wG
e $mtnamenb&},
Gmte h c h t 18 te Zandmmti Het b& mdt u; goed verpalpc, per

I

.a.

omgaade cóegaondea.

Het bestuur G.O.Z.
- - -
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Verjaardagskalender
Ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan heeft het Genootschap Oud Zandvoort een verjaardagskalender
uitgegeven, met 13 afbee1dhgen in kleur van Zandvoortse gebouwen tussen 1881 en 1938.Het formaat van de
kalender is 21 x 30 c m De wínkeIwaarde is € 6,95. Het is een attentie van het G.O.Z.aan haar leden. Binnen de
gemeente Zandwort hebben bestuursleden ruim 1200 kalenders aan huis bezorgd. Deze kalender is nanruriijk
ook voor leden buiten Zandvoort beschikbaar, maar in verband met de hoge portokosten voor verzending buiten
Zandvoort, dienen wij hiervoor een bijdrage te vragen. Na overinaking m E 1,95 op bankrekening 56.57.38.305
of pcistbanknunimer 4.206.723 t.n.v. Genoomhap Oud Zandvoort wordt de kalender u toegezonden.
Het Ir~striurG.O.Z.

-

I
I

BEACH
-%LUB
T

I

E

N

'-Q
F

I

f5jzz d h e r e r s ixz
n
1 111

A.ri9trabcbe &'=r==

"De

Vliegende
Schotel"
De goede oude rijd, deel 2
Wordt wmkd in vokend tzumttttr.
staat er onderaan het artikel over
de jeugdvereniging "Devliegende
Schotel"in de h a i e jubileumuitgave en daar moet je je natiiuriijk
aan houden. in de speciale uitgwe
staat eer] overzicht van het ontsman
van de vereniging, echter in het
d e l is de toneelgroep, onder de
bezielende leiding van regisseur
Rob van Toornburg,onderbelicht.
Daar wil ik nu iets meer aandacht
aanschenken.

Toneelgroep "De Vliegende
Schotel"
Rob van Toornburg heeft destijds
zijn 3-jarige regisseursopleiding
met subsidie van de NATU gerealiseerd. De initiatiehemen van dit
project waren onder anderen de
ouders van Rutger Hauer: Arend
en Teunke Elauer. Na 50 jaar werpt
deze investering nog steeds zijn
vruchten af,want Rob van
Toornburg is tor op heden regisseur van de folkloristische vereniging "de W& en sinds vijf jaar
tevens van het Zandvoortse
Sinterklaastoned.In de vele recensies die er te vinden zijn op de
Cd-rom's (l 20 jaar Zandvoome
kranten) van de zeven toneeluitvoeringen staat onder andere: deze

jonge toneelpa die skllfg nog wel
m zich zal dom sprekpf, kan met
~ I d o e n i t gtmgzim op een geslaagde
avond. Ent t n r à van lof voor de t.egissein Rob van Eodacg en m r de
decprbihum die tta wkcptlan~w e .gen gen w a rjuwlQe op het toneel
,hebhengezet. De dvand werd bedoten
duat een gezellig bal, op muziekJ die
dmr de heerj Gebe WPI "Discoraria"
in eett mJk gruurieerde keuze met pk,t&wrd:wediend.
Het zou een uitdaging zijn om
met dezelfde personen (de meeste
oud-spelers wonen nog in
Zandvoott) nog één keer een
toneeluitvoering te geven onder
leiding van Rob van Toornburg.
Zou her nog lukken na 50 jaar?

Eeufito vun één trrfn de eerste t o n c e l u i e n g e "Jij wet...jij weet., .wat ik niet wet". Een blijspel in drie liedrijven, in
Zometlusl op 1 f inti 1957. @ie: Rob w r Taornlrutg m soufleur: Pad van Toorrsbtq. Spelers: eerste rij wn litsb naar
mhts WiItna de Boer, Erna de R i q h de Vries,&ap Bmgman, Hil Kraan, Ad Furth. Achterste rij: Fmd Engl, HennyJansen,
Rob van %árnb~rg,loohar Bmton.

-
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haard k wel wat hmrie ,wrdU.
Ew.bh*
in Her:b e d n j ~h~Z o d w t op 25j w r i 1958.
Dc t~fmlsritvwn'ng
mei^ w vetplichr om vier kdrijwn /mg te p l g n op een bo~iedxod~,&bUten, omdat het een oqgenreuMleerde w n kmar in r
a landhuisje voaaîeldr. W e w .dc mensia wf hL1 "mami~&~#k-ton+i
dat zonder hapering rneí wel
winri: wenl gespeeld". $$ei&$: m i e dj m Ilnb naar d r s In& KopecJaap Brtgman, Rob m Toornbu~(tqie).
Dauwkm: Wd Beek, Rita M o h ~ (souflwe).
r
Athtmte rij: &rtin H a m , CorryJackeny Geow Bmgmrln, Rert
EJaranan (iefhm'sch bq&idirg en dwxbotiw), Ena de R i q h de Vis,Paul wn Toomburg.

1;!v \'
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Tfiem-avonden
Er d e n heel veel avonden georjpkeefii met onder andere een
land als,thema. Op de foto van de
Franse ayond iii 1957 zijn ze& de
dominees verkleed, Ze hebben hun

k

'ra
I

l

cohertje binnenstebuiten aangetrokken en een pruik eh bril opgezet. Of er echte wijn in de $lazen
Bit is .onbekendwant destij'ds (werd

er geen alcohol gachonken..
Tijdens deze avond werd & simW

~ o n 9 s t ~ n oVto&
hf

tot een Frans pleintje en iedereen

nioest als Fmtmman verkleed
komen. Op die wond werden er
W e s opgevoerd en ,werd er
gezongen, gaar gespeeld en
gedansc.

Reacties
Ditect na het verschijnen van het
jubileumnummer kreeg ik via de
e-mail al een reactie van Joa
Hartmm en Trudie vaa
Toornburg, destijds xtieve schatelaars die ook een bestu-etie
hebben vervuld. Z e gaven a h n derljk een kleine aanvulling op
namen die niet cortect ijn bij de
foto Theplingerbos-weekend. Op
de eerste rij moetTinelre Brink
veranderd worden in Tineh Beek
en naast Liesbeth Ktrur moet de
naarn Gaet Schaap ingevuld worden. Dan zijn de twee onbekenden
vcioraan op het bed getraceerd :
W h Schaap en Yw>nneden
Oude. Op de achtaste rij nog
enige a a m d i n g : ineke van Caspel,
Joa Schaap, JokeBrink, (Fm&je de
R u en Elly Wouters),Tevensverteide Trudie,dat de bestelauto op

WWlink naar d n dominee Oldemm en dmimee de Ru, Elfy Woiitm en Ad
finh.
bla&ijde 47 een "Goliath" wds m
toebehoorde aan Paul van
Toomburg.

Paui Citroen *ageer& q de
foto v%n de jamgmep. Eiijzel€zit
achter de piano, bp de drum
Ruud Datekom en gitarist isJan
MoleWr.%de.r&rt& hij, dat
hij (net zoals Peter miJtsenburg)
nog regehatigjazz speelt. Elke
l a a ~ vrijdag
e
h n de maand in C&
'Wapen van Bakenes" te Haarlem.

werd er een drumstel in elkaar

+t.Gerard
kwam van de
Harmonie en zo is "T'he Seastars"
ontstaan.Verder schreeflaap van
Duijn dat de band, na een aantal
muziekavonden bij de Schotei,
wed benaderd door de Katholieke
Jeugdvereniging de Pit p} oom aok
bij hen (in het hmnaaligebouw)
te komen spelen.

Ger Cense was zijn garage aan het
opruimen om de honderden .straatmmenboeken te k m e n plaatsen.
een hief
Daar vond hij in een kartonnen
Ja@ D@ &s
met m e foto's en schseef &t hij
koker alle namen van de toenmali@ede herinneringen he& aan "De ge bestuursleden. Ook "DeKlink"
Vííegende Schotei".Jaap'gatin een heeft ruimtegebrek o m deze
ban4e "The Seastd' en -%de
namen te plaatsen. maar enkele
menige zaterdagimrid de dansmuspringen eruit: Gw Cense, Rob
ziek. Het bandje bestond uit
van Toornburg,Trudie m
Getrie Beeddker, G d de Wit, Toornburg-Herwijnen. Ankie
Corria Bos en Jaap mDuijn en is Joutra-Bmkmeier, Pieter Joustra,
onrscaan uit het Zandvoorts
Jaap Brugman, Elly Furth-Wouters,
TamboUrko'ps.% hun tmmmels
Hans Smaergen. Deze personen

4 Hef w Í d g bestuan (1966) wml p

t sg
e
v
M in kt jeugdkuis.
Vm h d e n war k n @
wh
a r wch&}
,
Ie r#: Ca Cense, Nico Uyh,Hany Vissq Ze rij 2: Nel& -fidman,&weke Cm-&,Ankie Brokmeier, Marijke win
Vasem, Marian Sw,Jan Bru@. 3e rij:Jaap Brugtitan en Diinie Koper. 4e rij: mbeizend, In& Mn Caspel?,Tmdie
Henuiìwn, CoqJockernF, Elb Wuters, &IKgrkman,Junny 5t&ri]w Schaup. 5e dj:AW Kemp, Chrh I%emp,Ruud
Sand&qen, Ri'en C o u w , Ham V d m u ,Ad Furih, HerrnyJrutsm man Galen, Kees uan den Om$o n k h d . Achtemte
BANrrrhwclfi, Ad Hendrik, o n b e h d , Ruth Jochems, PieterJoW, Rub r n Tmmhg,
~
onbekend, Chdes Dmeau.
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zijn na 50 jaar nog s ~ d ahefin
s
verenigingen, poliuek of op soud-maatschappeiijk terrein en dat
berekent dat "DeVliegende
Schotel" een goede basis is geweest
voor h& voortbrengen ván de
huidige b d v u o m e bestuurders.

Naschrift: Utîle DuM
Veel reacties zijn er binnengekomen op de foto's van Utiie Duld.
Jammer genoeg heb ik niet alles
goed genoteerd en daarom wil ik
vragen of degenen die mij (Ne1
Kerkman, 57 12196) gebeld hebben
dit nogmaals d e n doen. Dan kan
ik alsnog volgende keer de goede
namen doorgeven. Mevrouw
Dukkea (woonde vroeger in de
Haltestraat) vertelde me b.v., dat
het niet de jongensjeugdafdeling
"De Gazelle" moet zijn maar "de
Gezellen". De naam is afgeleid van
St. Jazef Gezden en dat waren
ook jongens die tot hun 14e jaar
leerplichtig waren en daarna naar
de ambachtsschool gingen.

Het HmrmdeJeugdkuis in 1960. b
Mn li& naar mhtr staan op het
yoditrtn Gerrie Beenhakker (drums),
Cemrd de Wit (s&gfoon),Jaap
- wtn
Duij'n en Corrie Bos op de elektdscht
gitaar. Het is kenmerkend voor die
periade, toen hkkebaaden m vetkuiwn d Ia Elvb Fresley in de mode
waren,

Het Mronaatsgeboirw Inia gelio~tu"De Krucht") tijdens reti iarriavalsavo~d.
Hei - kcf4rig geklede - edjtpaar dat aan liet dameii is, is onlicketid.
DEdarisavonden iuaretl eE *e@, w n t de kapelaars keek mee.

r

A
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De volgende 77 nieuwe leden heten
wij van harte welkom:
Akersioot Fam. W.

Pasteurstraat 17
Baan-van Alphen M m . A. van de
Passage 3/14
Balk-van Staveren Dhr. N.en Mevr. E.C. Kostverlprenstraat $1

Berg Dh*P.
Bol R.
Bohers Fam
Bommd Dhr.AI?van
Borst Mevr. A.C.
Bos Dhr. J. v.d.
Bouman H.
Castien Dhr.T.
Claessens A.
Demmers Fam. AJM.
Drommel Dhr. R.
D 4 n Mm.W van
Duijnhoven-Marrharid M m . W.van
Duyn Dhr.J. van
h
t Dhr.J.C.J.
Harder Mevr.J.J.
Heering Dhr. A.
Hermans Dhr. M.
Heyne-Lom M m .
Hobé Dhr. W.
Houten Dhx. D. van
Keesman I)& J.J.l?
Kieyn Mevr.M.E.
Kok-WilIernse Mm.A
Koning Mm. E.
Koning Mevr. EB.
Koper Dhr. M.W.
Koper M m M,S.
Koper-GerritJen Mm. B.
Korte Dhr. E
Krielen-van de KIauw Mevr. E.B.A.

A

)

Fahrmheistraat 23
K e a van Baardaan B
K
o 41
~
Keesommat 305
Passage 3/41
EìoterbIoem 79
Sijpestein 48
Dr. J.C.Magerstraat 106
Tmmpsmat 11
Kon+tmt
II
Nic. Beetskan 38
Sophiaweg 19
Gort van der Lindemmat 2/19
Hendrik Figamg i1
Kmtvalorenstraat 125a
Hogeweg 68
pJa Tjerk Hiddesstraat 153
de Camelaan 7
v01mmat 11
1394 SL Marie Ste. Marth6 QC,
Koningmat 36 rd
Koepoomweg 116
Brederodestraat 15/29
de Fava-lein
53/1
A.J. v.d. Moolenstraat 24
Huismanstraat 14
3e Loostemeg 50a
Lijstersmat k26

Herm. Heljermanmeg 73,krnr 145
Prof. Zeemanstraat 49
Haltestraat 41

VA
2042 KR
2041

2042 PC
2041 CG
2132 l
U
2042
~ NK

2041 XL
2042 KR

1441 m

IQ83 YJ
2041 HR
2041 JC
2042 VG
2041 NP
2042 PT
2042 CA
2031 BJ
2042 PE
2042 GJ
2041 JK
6191 KH

2014TW
JOP IWO

Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvaort

Hoofddorp
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Purmerend

Amsterdam
Zandmrt
Zandvoort

Zandvoort
Zandmort
Zandvoort

Zaadvoort
Haarlem
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Beek&)
Haarlem

Canada
2 0 1 1 ~ Haarlem
~
1624 AJ
Haom
2042 BA
Zandvoort

2042TS
2041 ND
2042 W

Zandvoort

2182 CW
2042 CJ
2042 XR
2041 CN
2042 LK

Willegom
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandmort

hndwort
Zandmort

GREEVEN Makelaardij o.g.

UwparrnervaorAankoop-Verkoop-TaxaUe-(Ver)huur-Beheer-Advies

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

....bel dan de Klussenman!

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HAM
Administraties en belastingzaken
Voor ondernemers en particulieren
Voor de verzorging van onder andere uw:

Ton Bakker

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

Burgemeester Engelbertsstraat 8
2042 KN Zandvoort
Van Lennepweg 131
2041LM Zandvoort
023 - 57 201 52
06 -40295213
E-mail: Bakker2021@zonnetmnl

-

Telefoon 023 5736028
Telefax 023 - 5736029
Mobiel 06 1132541O
E-mail hampaap@hetnet.nl

De technische dienst van Beach Net heeft ruim 15 jaar maring met computers. Met gepaste tmts
kunnen wij stellen, dat u de meest exclnsim en exotische computers kant bestellen bij Be& Net.
Ook voor het aanpawen van uw computer naar de haidige standaard kunt u &t

bij Beach Net.

van onze
Z& de maeihjke taak, uw data terug te halen bij een d,
is &n win de
A i s c h e d i a s t van I h c h Net, Kortom, M Net het adrrs voor n en uw comptiter.

Reparatie & Onderhoud
Verkoop & Assemblage
Internet

Haltestraat 61 2042 LL Zandvoort
Geopend van drnsdag t/m ~ r d a 12.00
g
tot 19.00 uur
Tel 023-5730749 1 06-41286175 Email: inf0~beachnet.d

Kuik Dhr. RJ.
Lieberom Dhr. hit.
Lopes de Leaolaguna-Jmen M m .J.
Mme Meur. C.
Middelkoop D k O.
Mije Dhr. L.wd.
M6Uer MevrJM.
Nusse Dhr. E.
O m r Dhr. M. van den
Paap Dhr. J.

Paap L.
Paap-Terol Mm. MJ.
Peters nbr,J.H.
Petmvic Fam. D.
Pieterse Mevr. MJ.
R~rnvielMevr. I.
Ruiter Dhr. B.
Saarberg-Hengeveld Mm. A.
Saase-hyenoord M m , C.van
Scheer Mm.X
S&&m Mwr. A.

Schilpzand Mem. K.
Schneider A.E
Smom AJSluisdam M m M.
Sol Dhr. H.
Steentja-Wensel MemN.

112W Kennedy Hdl rd.
Schuitengit 23
Gort. v.d Lindenstraat 2/26
Wabbe Wissastmat S&
V r i d o d e i 26, h.
Cumbridge,Apt. C3)
Canndnbiug 3
Thorbeckstraat 24

Hem. fleijemamweg 73
Boekweitstraat 37

Schoolsmat 13
Kromboomsdd 87

Vermolen R.A.N.
V1douwers Dhr. ET-M.
Vleahouwers-AgDhr. H.
Vörös M m . A.M.
Vos Dhr. O.
Vossen Dhr. G.
Wenrink B.M.C,
weyen Dhr. E
Woibeek Fam A. ter
Woude Mm.A. v.d.

n i ~ ~ f0,f
~ e ,rj m t d

Jan van Houthof 9
L i 80
Consr. Huy%erisscraac26
Keesomstraat 385
Koningstraat 32
Van Kenlpentiof 52
Jean Mome~craat312
Kxomboomsdd 48
RaveIrode 13
p/a Pasteurstraat 17
Celsimstraat 59
Ruimtwaartlann 60
Dr. de Vissersmat 3
Celsimmat 24
Stationsplein 17/7
Leeuwwikenswat 16/3
Celsiussaaat 21o
Kromboomsveld 73

Nagte@alstcaat SB

Stichting Zotgcantact
,(Afd.de Branding dagop*
Ter01 Dhr. E.F.
Tm Dhr. M.
Touw-Koper Mm. A.
Tsang F m .M.E
Veen Dhr.J.H.
der
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2042 CJ
1065 AJ
2105 WE
2041 NM
2041 XP

2042VJ

Zandvoort
Anisterdam
Heemstede
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort

2 111TP
Aerdenhout
1%3KZ
Heemskerk
2041 GE
Zandvoort
1717 GC
Zoetermeer
2041VA
Za~dvoort
2041 TC
Zandwore
1562 BE
Krommenie
2042 BZ
Zandvoort
2041 TK
Zandvoort
2041 M
Zandvoort
2042 CS
Zandvoort
2041 TR
Zandvoort
2041 GL
Zandvoort
61010 Byran, ILL, USA
2042 TJ
Zandvoort
2042 CA
Zandvoort
8401 R E
Gordjk
B-2930 Brasschaat, België

2135 CD
2042 GM
2025VK
2042 XR

Hoofddorp
Zandvoort
HaarIem
Zandvoort

Purmerend
Zandvoort
Zandvoort

Parelduiker 44

Monster

Mr.Zwiersweg 1

TweIlo
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort

Marisstraat 58
Burg. Beeckmamsmt 12
wn Speykstraat 2/67
WUem Drayerskaat 15
DuUiweg 25
Keesommat 319
Teunisbloemlaan 9
Corn. Slegersstraat 3
Dr.Jac.P, Thijsseweg 9
Spaorbuurkmt 18

Zandvoort

Bentveld
Zandvaort
Zandvoort
Zandvoort

Ledenadministratie:
Adreswijziging &
aanmelden nieuwe leden:
m m u w E. Hoogervorst-Schuiten
Oosterstraat 1,2042 VE Zandvoort
023-571 81 77
Iedenadministtatie@odzmdv0ort.d

GENOOTSCHAP
"OUD ZANDVOORT"
Opgericht I l december 19 70

e-mailadres: genoo tschap@oudzandvoort.nl

N a lid geworden te zijn van bet
GOZ, ontvangt u het mtkomende
(kwartaai)nummervan "De Klink"

Contribude:
Minimaal E 9,95 binnen Zandvoort
Minhnaai E 14.75 buiten Zandwort
(incl. verzendkosten). per jaar

hdm:
Cor Draijer

Bankrelatie:
ABN-AMRO te Zandvoort
rekeningnr. 56 57 38 305
Gk-rekening. 4206723 t.n.v.
Genootschap "Oud Zandvoort"

cor.draije@oudzandvoort.d

Bestuur:

Voorzitter:

3lr"

s

OB-527 3730

Folklorevereniglng

DLJohannus G. Mezgerstraat 42
2041 HC Zandvoort

"De WuW
opgericht 1 februari 1-

Jaap Kerkman Am
023-571 5013

secretafis:
Mieke Hollander
Const. Huygensstraaî 15
2041 NL Zandvoort

jaap Paap
023-571 5168
jaap.paap@ou&andvoort.d

ing. Ger Cense
Kostverlorenstraat 1 15
2042 PL Zandvoort
023-571 5715
ger.cense@oudzandvoomnl

yc

HiMcdie Modelbauw Vemniging

Redactie "De alinkm
Secretaris:

Arie Koper
023-571 8441
secretar@oudzandvoorr.nl
Martin Kiefer
archivaris

archimris@oudzmdvoort.d
Sluitingsdatum kopij eerstkomende nummer 'De Klink'
15 maart 2Q06.
Q Copyright 2006
Alle rechten op de inhoud wn
"De Klink" bermen bij het
Genmtrchap "Oud Zandvuort", voor
zover deze rediten niet berusten bij
derden door wie m a d k h i k b a a
is gesteld aan het Genooíxhap "Oud
Zatlrtvootc"

b s s e Vexkoop "De K h P '
Bnina Balkenende, Grote Krocht

'Bomschuit Bouwclub"

Peter Biuijs, (loofdredam)
Bredetodestraat 28
2042 BE Zandvoort
023-571 82 92 (na 19.00 uur)

secretaris:
mw. C.C.M. Kemp-van der Mije,

peter.bluijs@oudzand~~ort.nl
Jaap Kerkman Am
023-571 50 13
jaap.kerkman-azn@oudzand~)ort~nl

Tolweg 29
2042 EJ Zandvoort
telefoon 023-571 7201

c.vandenn~je@planet.nl

Arie Koper
023-571 84 41
arie.kope@oudzandvoort.ni
Thys Ockmen
023-571 80 27
thys.ockersen@ouhdvoorc.nl

Harry Opheikern
023-529 48 84
harry.opheiken@ou&andvoorr.nl
Nel Sandbergen-Kerkman
023-571 21 96
nel.sandbergen-kerlrman@oudzandvoort.nl

I):
Zandvoorts Museum
SwaluQctraat 1
a 4 0 AH Zandvoort
telefoon 023-574 0280

Geopend:

woensdag tlm zondag

-

13.00 17.00 uur

I@[~andvoorts~useurnua]
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R E P R O

tot de modernste digitale druktechnieken

- voor al uw handels- en familiedrukwerk
- ook betaalbaar fullcolourdrukwerk
5paaxneweg 12 Cruquius Tel.: Q23 - 529 20 54

-

Fax: 023 S28 27 14 E-mail: drukkerF]@ned~fl~f.nl www.nederlaf.nl

Het is tijd voor
de beste deal op
hypotheekgebied.
Bent u op zoek naar een fander@koopwni.ng?Dm is het nu tifd m
een afyrnak E maken met uw Rababank war een h y p h w k -

mms*Q ~ ~
hypo~~kpdrrcO
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Het is tijd voor de Rabobank.

