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"DE KLINK"
Kwartaaiuitgave van

GENOOTSCHAP

"OUD ZANDVOORT"
26e jaargang, nummer 103

Adieu Raadhuisplein!
Dorpshart versteent.

Bij de
voorplaat

19'

Begin 2005 verscheen de brochure 'ïnrichtingrplan Raadhuisplein
Gemeente Zandvoort", geschreven in opdracht van de Gemeerite.
Eind niei 2006 is met enig vlagvertoon de oplevering gevierd. Het is een
mooie verkeersrotoiide p o r d e n , waar velen positief over oordelen.

Het raadhuis is gebauwd in 2911,
naar een ontwerp van de eoennialige gemeenteopzichterJ. Jansen
jr. en werd officieel geopend op 3
september 1912. De bouwkosten
bedroegen f 49.250,-.
Oorspronkelijk bevonden zich onder het bordes twee grote deuren.
Dit was de entree naar de Afdeling
Policie. Bij het afscheid van bucgerneesterVan Alphen van de Raad
(29januari 1948) werd hem als blijk
van dank de huidig fontein aangeboden. Deze waterbak Iieefi jaren
dienst gedaan als bIoeinbak, maar
gelukkig is de fontein weer i11 ere
hersteld en spuit het Zandvaortse
wapen weer prachtig haar twee
watersden. Het wachten is nu noh
op het herplaa~envan de glas-inlood ramen aan weerszijden van het

Het onderzoek is uitgevoerd door IMOSS,bureau voor stedenbouw te
Amersfoort (www.inioss.nI).
Recent attendeerde iemand mij op de plannen voor mndont d c j a n k mtoi~de.
Zodoende ging ik op zoek naar de brochure.
"Definitief,9 febmari 2005" staat op pagina 3. Op toegankelijke wijze
wordt akcbeeld hoe het Raadhuisplein zal gaan worden. De tijdelijke (nu
dus huidige) iiuichting en toekomstige situatie staan omschreven.Alles
over o.a. verkeersstromen, straatnieubilair,verlichting, kleur van de bcstrating en groenvoorziening.

'

spuitsnik.
De uitbreiding van het gemeentehuis werd in 1981 gerealiseerd.
De Iocatir is het Tramplein, genoenid naar het eindpunt van 'de
blauwe mm' die reed van ei] naar
Haarlem en (later) Ainsterdam (van
1 889 tot 1957). Het Tramplein
kreeg begin vijftigerjaren een
nieuwe naam: RaadliuispIein.

1
P~liliekseuenenie~zt
op Inet 7
r. C
dinkettt Reinier Baiinan van i Hof (1 929).

-
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Tamplein torn het nog plantsoen sua~.Opname uit ca. 1915
Lel op de aangesptde zeem@ h de tuin m de weduwe De fitting
- is van zeer p o t belang voor

Voorafgaand aan bet rapport is een
analyse +t
waarbij ik focus op
het Raadhuisp1ein. O n & r s W e
beschrijvingen gwen aan dat het
bureau voor stedenbouw het a%
volgt zitiec.
Het Raadhuisplein
- heeft een belangrijke
representatim h c t i e

me-

- is de wrbiidmg tussen

-

2 winkelconcentraties
(Haltesttaat- Kerkstraat)
is een socde en maatschappelijke onmt>e~$splaats,
waar
bijvoorbeeld de witte bankjes
intensief gebruikt worden.

nlusmtie uit 'htichring Raadkuispleh ', nieuw situatie
2 62

-

Maar er staat meer.
iaten we eens op de locatie gaan
kijkm. h a p t u even d We gaan
naar bakker Paap op het Raadhuisplein. Voor de winkel staand kijkt
u rond en denkt: "wat een prachtig
uimicht over dit niime plein". Een
echt plein met veel mogelijkheden.
Met uw rug naar de d a g e kijkt u
m i g e m in een rechte Ljn,langs
& twee witte Zandvaome badges
en de moderne Zichtpaal naar de

op de
kant zien dat het
een rechte lijn Is. Loop uemIgem
aaar het punt vanwaar deze "artist
Freezel I
impmsion" gemaakt is. Dari ziet
Weet u dat dit volgem diezelfde
u dat hooguit het (rechter)m
van de kaner er (op de
bmchure de lijn is tot waar q het
R.aadhuisplein gebouwd d woreerste etage) nog zichtbaar zal zijn.
den?& oves niet d te lange tijd het De tesi van het m&& is verdwe
pand van G d d i j k js +kroken zal
nen ach= een gebouw dat ,circa
er nieuwbouw gepleegd mWC)rden. 12 tot 15 meter hoog mag worden;
Volgens de tekening (zie afbedding dat aiJn minstens vier verdiepingen.
"inrichtingtij,deUjbsituatie en ip- Zo'm gebouw d het prachtige
richting delmitieie situatie''] .komt
raadhuis letterlijk en figcrwlijk
w
mn deze denkbeeldig lijn, geheel in de schaduw zew.Het
een hoecabestmmkg. Om een
raterende plein zal in de namiddag
indruk te $even van de bebuwing
gehel b schaduw gebuid zijn.
hecfk men gekozen voor eeri fbto
En als de toekomstige hamavan Grand C& Danzee (motheen
geiegeheid dan ook nog haar
het bekende restawant "Quee&el'
2 O I l t l d *t,~ ~ &U Ziet U
van de f d e V a n Houten).Het
vanaf dit punt nbg minder van het
pand is fotogdxh gespiegeld en
gemeentehuis.
za onrsraat een aardig gebouw met
ook mige gelijkenis met de PostVóór het toeho*
Gmd C*
straat 11. (U weet d,
het:beeldbepazal ook een terras komen. Kijkend
lende pand waar zmd over te doen is) naarde ~ ~ m o e t d a t w e l
hk&lsmal term worden.
"Artist irnpressionu
.Zouerdan net zo weinig trottoirraimte overblijven & bijvudxbeeld
Volgem diezelfde &ening. b l i .
men zicht houden op het gehele
in de Haltestraat, mor restaurarrt
raadhuis, Maar kijkt u,e-cris goed
' B e Albatrós", op een zomige
naar deze "artist impmsion":het
zomedag?En homd nut hebben
perspectief klopt niet!
dan de " m d m i n p p ~ k e r s Lin' het
De bouwlijn loopt terug, &j1 j e battok?
muur van ons raadhuis (iets links
van de linker trap).

k i i t i ~ i 9 4 d j d e l #sim&
k e (zo& die pur is) m inrfchfing tpekonis@
B,min&*nuturner 1O ! j ~ l t wptem5er 2006

-

Eenieder weet dat een "&t
impression" een aanmhlijke
mboptekening is.Ved p e n ,
geen autoblik, gelukkige mensen,
spelende b h m .Mensen die van
m'n plm & tekening m bijvoor-

beeld eentrinexwijk een huis
hebben gekocht kunnen ex over
meepraten:des wat het leuk of
bijzunder maakt wordt kaasschdgewijs uit het plan g e W d omdat
er wat finan&Ele tegenden nín
m al die exm's (mede een reden
waarom j e het vanaftekenhg gekocht hebt) wat duurder u i t d e n

dan oorspmakelijk gepland.
Werkelijkheid
Kijkt u nog even naar de afbeelding op pagina 5: &e meneer zit
zo relaxed leunend op het bankje.
De werkelijkheid is, dat hij op een
bank zonder rugleuning zit."Hangouderen"kunnen zo niet lekker
mon@pannenzitten in het zonnetje.
Observeer nu eens een tijdje het
gedrag vrijwel d e pleinbezoekers
kiezen voor de (nu nog aanwezige)
witte bankjes met sugieuning.

"Artist i m p d o n s " produceren
gem geluid. Fijn airten aan de rand
van de rotonde. In het lawaai van

situatie. D a a m r

het term,

panden

Iaatit,

imr oeoi Uw pmdbenilidrlsa wil pirne
nn af Ir di, todronaot

. ,A
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CENSE I
I
van LINGEN
Makelaars O.G.

Fr, Quades van Uff ardlaan 2
2042 PR Zandvoort

-

023 57l5T15

info@cvl*nuI www.cv1.nu

bww en
~Mn toelmratidërs,
c
h
~

rondciJ,lcnde,g&&

~
ï
die rot voor kort rechtstreeb de
Gmte Krocht op konden rijden.
D e burgemeester krijgt door zijn
m m zilht op een levendig tem
(inclflsief'rndek) en $e raadsvergadering k& s' won& @eten vari
een slevige discobeat g j d y s : ~
goed i n h ~ ~ debat.
j k
En de jeugd d& o a w w
'waar laat ik n@nbrommee?'
Voor het raadhuis' iiatù+k ....of

komen op & trouwauto.. ..
~Ruim* voor d pub&& voor de
fonteh7 Uptwen hops!Wäut om
de dtijd moet & gelede bus

.

inmde fontein rgeintje"....)
Over hoeveel m2 meter praten F?
Volgem een globale bërébning h
.dat,inclusief p n d W j k , cka
2 0 ~ 1 5 m e t e r =3 O O d x d e d
prijs.& we deze stellen op e 1.000
per m2 dm hebben we het a l gauw
wer ca. f 300.000.Zmel $rond
verkapen aan een projectonW&b
laar is mmwiijk heel aantrekkeiijk.
Daar kafi tbth c m maui deei van
de herinrichting mee gefhmcierd
womlen!Waarom zouden we het
pieh dan pleh ken?

Dan het uitzicht vanaf het balkon
van ons raadhuiS.voor u - dus v6ór
de fontein staat een p&mplaat;s
voor een trouwauto geprojecteerd.
dújd leuk voor op de foea.. .(?j.
Hoewel ...daar waar blik staatkmnen.geen m a e n staan. Bruidssui-

-

naar W e m de monde zonden.
Slaat u wat d e r afte k i j k h
ziet u niets m e e want de bomen
menemen u alie zich
AdPeu Raadhuisplein
F l d e n gevm een plaa~W.Op
pleinea v k h pabIi&bij&mstkh plaats, daar dngtmen mor de
kmingin, daar vertoeff men om
elkaar te ontmoeten, daar kuiert
men w;it &zit op eexi hankje in de
zon. Daar eet de toerist zijn ijde en
pm& de sfeer wui het dorp,
Pleinen ssymbool voor bouwk d q e Pisie,worniimteitr &
g e e b , voor lef om niet te bouwen.
Omdat we wn de oppositie weinig
mugcm v e m b - daar juist
tijdens hun regeerperiode dit plan
h t -d
is gekomen hopen en
verwachten wij bij de huidige coalitie bewustzijn te ,miken,v6Srdat
ktplein ~Igebouwdis. Heiaas
is er geen dorpsblad dat dit s.oort
o
n
~ kritisch
e vólgt~en
wil becommentariëren.
Dit ontwerp dientmorafin de
scbijnwierpen gezet te -den,
voordat het door echte schijn--

-

pers wgdt belicht. Als er ewmaal

ketsstmoien?Li~verniet.erkunrlen gestapelde stenen st&n'widthet

'Wr:iwpmsiunJw een qenschinlgk wim Rmdkuispleiipi

-
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nooit meer een echt pl&jc bent
het dan voor aitijd kwijt.

h c c d m d zaI het d 4 wei
kloppanVij.irx & burger zich ervan
b m t is, k,eral aóveel ambtdijk
m e l d dat er geen weg terug
me& &kt te zijn.Vanmege mijn
liefde mor 'Zandworewii ik bij dit
l o ë b mbes
~
toch een moment stilstaan,Wordeii de burgerij
en haar wrtepwoordigm in de
raad trog up tijd w a k of ontnemen zij & d e w r t e r s en de
toeristen voor altijd dit plein?
Indien dat kate het gemi is, dan iijkt
hetmîj~omhetñmdhhp b $een plein meer te noemen en
amanbnaamtegeven.

DagTrampkadieu Raadmi+
plein! Het .smooi,bedazllrt voor
de 6jne uien.

Peter Bhijs
Hooliiredacteur "De K b k "

p.bluij@hetnetd

W plan - incltniefde vele .afbeddhgenhHeur-btuinan
geheel ~~n op: www.zanhort.d,
Geme.mte ZandvoortTab Bestuurl
Beleid/Nob's, p b e n mrapporterv'Idchtin&pphRaadhu25pl&,
f b a r i 2005.

Brilmode

H6 ju, hael jai ewe
een blommetje
bai Jopie Bluijsl

Oogmeting

Zonnebrillen

Contactlenzen

Bloemenhuis

90 =w

l Zandvoort O ~ t i e k1

De specialist in al Uw Bloemwerken......
Haltestraat 65,Zandvoort,Tel: 023-5712060

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

=Vueberg

t

.P&@

9.u,

WV*..!~

Kerkplein 6

023 5713546
www.cafekoper.n t
Het gezelligste terras van Zandvoort

Xleett

@

vereniging
Qv

hg

van hoveniers en
groenvoorzieners

Van Stolbergweg 1
Zandvoort -Tel: 023-57 17093

Versteege's IJzerhandeI
Verkoop van:
Verhivaren
IJzerwaren
Elektra
Camping Gaz
Gereedschap

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

D e r m a r l i r a l ? ~Cif rc tkrcir
Grote Krocht 3-5
2042 LT Zandvoort
tel/fax 023 5779058

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19,Tel: 023-57 12554, Zandvoort

"Hoort, burgers, hoort!"
Rrnctics

vut1

lezers

door Peter Bhvs

herinneringen en is volgens het
stempel op de map "ingekomen 9
augustus 19Sû".

De Wilhelmilnaschool
GefeliciteerdI

Muleru

Twee van de leden van ons redactieteam "De Klink" zijn door HM
onderscheiden voor hun verdiensten:
1.kerkman, u welbekend onder
de afkortingjK A m onder zijn

'DeKlin kJ,nummer I O l , pagina 9
H e ~ kBwkhout uit Beesd mdde
bijpande aandiing.
Voor "Muleru"werden twee villa's
(genaamd "Riga"en "Lichttoren")
verbouwd en uitgebreid. Naast de
woonruimte voor de baron was er
ook een gededte dat ter beschikking stond van de Duitse
ex-keizerwilheim In de Eerste
Wereldoorlog had hij Dui~land
verlaten en was geïnterneerd in
Doorn. Zoals bekend kwam hij
ook geregeld naar Zandvoort en
nam dan zijn intrek in het pand van
baronVon der Heydt.

artikelen en M.C.&kersen, in het
dagelijks leven bekend onder de
naamThys Ockersen, van wie u
regelmatig een bijdrage in ons blad
kunt lezen wer het Zandvoort in
de vijfager en zestiger jaren, zijn
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Van hme gefeliciteerd met dit blijk
van waardering!

De Rozenobelstraat door
Max Liebewnann
'De Klink', nummer 96, pagina 1 4
Eind april is bij Sotheby's het schilderij dat Anue Marion Cmse beschreef h haar serie "Zandvoort op
linnen" geveild. Het gaat hier om
het doek Rozenobelstmat, met als
subtitel "Dorktrasse in Zandvoort",
dat geschilderd is in 1880.
Richtpri_fswas ca € 50.000.Dat
kunst uit Zandvoort gewaardeerd
wordt moge blijken uit de definitiwe vakoopprijs van E 120.000,-.

Helaas werd dit doek niet behouden voor de gemeente Zandvoort.

Belevenissen op station
Zandvoort in bezettingetijd
D e Kliirk', uiumiiter 102,pugiioa 's 8
t/m I ?
Bij het ter perse gaan van desbetreffende Klirik was her niet
bekend wie de schrijver was van
dit artikel. (Ons kersvers benoemde
Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
]nap Kerkman meldde mij, dar het
geschreven is door de heer Sonnenberg, destijds stationschefvan
Zandvoort.
Het document bevond zich in een
map met nog 4 snikken oorlogs-

D e Klink', numifler t 02, pagina 23
Van meerdere lezers ontvingen wij
ontbrekende namen bij de geplaatste jubileumfoto.

Aan &I

links naar rechts:
Mevr.C .Bosman - Molenaar (besmurslid), mevr. R.G. van der M i j e
- Hettehgh (bestuurslid),m m .
Diemer, mevr, A.A. Wagtendonk
- Geritsen, dhr.J.A. Wagtendonk
(schaolhaofd),dhr. C.de Ru (dominee - voorzitter schoolbesmur),
dhr.f.visser (bestuwslid),mr. H.M.
van Fenema (burgemeester),dhr. C.
Schouten (gemeenleontmger) en
dhr.J.ii.B.Brink (bestuurslid).
De burgemeester zat in het schoolbestuur, omdat men een vacature
niet ingevuld kreeg.
Scaand van W naar recha:
dhr. PJE van der Mije, dhr.J.H.
Hermarij, onb., mevr. H. (Heny)
van de Mije, mevr.J. go) de Windt
(onderwijzeres), dhr. N.(Nico) H.
van Wijk (ondemijzer),Jo Zuidervhet, dhr. D.L.NiewId (011dewijzer), mej. H.(Tine)Janssen
(onderwijzeres). dhr. H. Zuidema
(onderwijzer),mevr. R.van Toornburg - Meiboom (bestuurslid), dhr.
K.Platje, mevr. Dorsman - Loos.
Niet zeker is ofmej. Breulink (onderwijzeres) op de foto staat?
RUI

Goede herinnerfingen L
wijze raad
Van mevrouw A. Vccnliuysen vnn
Doodei~wduit Hardenberg ontvingen wij via een omweg onderstaand schrijven.
"Ruim 70 jaar geleden woonde ik
aan devan Lennepweg op nunmer
21 .Toen hadden wij geen huizen
voor ons, maar duinen."Wat een
uitzicht!" Daarvoor woonden wij
een poosje in de vakantiehuisjes
van de Spoorwegen,gelegen naast
het station.
Mijn broer en ik liepen door de
duinen naar Haarlem om aldaar op
de markt een appeltje te jatten.

Achter ons woonde de fandie
Stekelenburg (nu weet ik niet meer
of dat dezelfde is als van de latere
burgemeester van Tilburg, maar ik
geloof het wd.) De heer StekeIenburg werkte bij de Nederlandse
Spoorwegen. net a l s mijn vader. De
stationschef was destijds de heer
Bellaart en zijn dochter was onze
juf.
We gingen naar school A, die stond cover boekje
op weg naar het s m d , achter ten
horde - roodgloeiend verbrand
heel groot dantiehuis voor de
- weer w a s vertrokken.
stadse bleekneusjes.
Wij hadden destijds joodse kenAls j e uit het station kwan1 en je
nissen
en die woonden hoog in
ging linksaf de trap af naar het dorp,
de duinen aan de Brederodestraat
was er op het pleintje een snoep(fandie Blunlenstein) en hun buis
winkeltje. Daar kochten wij snoep
heette "Oog in Aì".Toen we wrvoor een cent en die cent hadden
huisden was de oorlog al uitgebrowe ge.kregen voor de ingeleverde
ken en ik heb heel wat radeloze
schíiien bij de schiüenboer.
joodse
mensen gezien die van de
Wij gmgen vaaic des morgens o m
aardbodem verdwenen zijn zoals de
zeven uur zwemmen of des avonds
f
a d e Bet, Roza Symbalist en de
na zessen ah de hele Amsterdamse

AI)

familie Bronkhorst (daar kochten
wij ome schoenen).
Maar nu de boulevard!
Daar stonden destijds prachtige
restaurants. er was des zomers bijna
iedere avond live muziek en er kon
een dansje gemaakt worden. Als we
nu in Zandvaort zijn missen we
&r gezelligheid, alleen hoge flats
en geen vertier meer. Succes met
de plannen voor de boulevard en

GREEVEN- Makelaardij
o.g.
- (Ver) Uw partner voor Aankoop Verkoop Taxatie

Max Euwestraat 19,2042 ñA Zand
Tel. 023-5733 234, F a . 023-5739 227

huur Beheer Advies

VBO~MAKEIAAR

Courant in de jaren 1950 - 1956.
"Neel"was pseudoniem voor Leni
Prins - van der Wdda Haar 80e
wrj*
was Mor de familie
Prins een mooie'gelegenheid om
alle stukjes boven mter te halen
en te bundelen tot een boelge. Het
verscheen op 25 december 2003
en w r d uitgeven door uitgeverij
Prins.

-BatterijhetNoordwijk

t 940

1945
Alhoewel

niet over Zandvoo~
wt wil ik toch het recentelijk

indien mogelijk: maak de b o d d
weer een beetje g e d g !
Tot slot nog em sIagzin:"Als gij
onevlucht de stenen stad, zwem dan
deen in het Nooderbad."

"Neelu
"Neei"is de titel van een bundeh g korte verhalen (150 stuks), geschreven door een Zandvoortse en
gepubliceerd m de Zandvoamcbe

onder deze titel verschenen boek
van de heren Paul en Dolf HarfV
verinelden. De overeenkomst
tussen kustgebied en bebouwing
van Zandvoort en Noordwijk is
immen groot en de gebeurtenissen
hadden ook op Zandvoort kunnen
slaan.

In dit boek volgn & auteurs de
Duizse artilleriebemanningvan de
stelling in Noordwijk. Er wordt
b e s c h n hoe de eenheid vanuit
Duitsland via IJmuidenin Noord-

-

gebouwde verde&ngswerken.
Het boek heft ISBN nummer 9080U49-6-X
Tk heb overiptis begrepen dat w
vergaande plannen zijn om in een
volgend ded van deze serie de fora c a t i e s in en mndom Zandvoort
beschrijven.

Op xoek naat:
Tiny m Sloten, kleindochter van
Catharina (Tiiy) van Aurich, is
op zoek naar informatie WL haar
potmoeder. Haar grootmoeder

is mgeboren op 7 febr&

1921 te
're-Gravenlanden overieden op 18
juni 1959 te Groningen.
Zij heeft van medio 1944 tot
medio 1945 op diverse acùessen in
Zandvoort geivoond, namelijk:
Hwle~merstaat22
- Dr. Gehskaat 21

-

I

I

wijk terechtkwam en cbronologisch wat ze daar zoal meemaakten

Haltestraat 31 2042 LK Zandvoort
Tel: 023 - 571 44 99 Fax: 023 - 571 63 85
www.verste~ewielersport.n1
De Hink, nummer f 03,hli rcpte~nber2006

o o r l o ~ ~ kone n
den zïen.Tot dot gaat de aaudacht
naai. de voor deze mepen
en varr de

l-

Mystery 's
Astro Art G Gifs
&&&mt 22 Zandvoort, tel. 023-5730m

Een winkel om in ts ontspanneri;
&&r bij jezeyk komen en
waar je energie weergaat stromen.

Hdt d m voor au.wiwook, aroma olign,
kaarsen, muztek,kristallen, d e d e n ,
b o e d h ' s en nog veel meec

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

Luxe Brood- en
Banketbakkerii
I

Een prachtig cadeau wiorjezerfof voor een ander!
Kom eens langs en laatje verrassen door ons assartimerit.

-

Geopend: woensdag tím zondag van 12.00 1600 uur:

I

-

diverse tafels in g r e m ~
of~e h
dichting o.a. l'íffriny

Paap

*kasten

nachtkastjes
kaptokken

schilderijen
veel klein antiek

st~ele~
4

klokken

spiepk

Gasthuisplein 6 Zandvoort, tel ;023-573 1 787

-

Open van 12.30 1 7.30 uur ook op zondag.

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

FOTO MENNO GORTER

dinsdag gesloten

I

1 Analoog én Digitaal, Menno kan het allemaal I

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

Alblas Grafische Produkten
Kochstraat q*, zo41 CE Zandvoort

Tel & Fax 023 - 57 125 05

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

- Hogeweg 57 (ahar haar moeder
Albetdina Maria Louire (roepnaam
Lom) van Sloten -Vegterop 14
mart 1945 is gebaren)
- Hogeweg 30
Tiny .van Stoten zou gig in tònfact komen met (oud) Zandvo~rters die in dezelfde periode nog
woonachtig waren in Zandvoort.
B e r k e h 14,9615 AW Holham
(Gr).E-mail: slotel41@planet.d

Met dank mor de reactiactia

Anne Frank
'De Kfink', m m e 101,
~ pcrgìm 9
"h'DeKiink' nummer 101 deed
ik een oproep voor intormatie övex
dr. Käthe Neumark m haar gelijknamige kindertehuis in Zandmott.
in dit kindertehuis keerden. de
mija Margat en Arme Frank in het
jaar 1934 gedurende enkele weken.
Op het fotootie dat bij de.oproep
gephtst was,staat Arme voor het
kindertehuis met een (voor ons)
onbekend meisje en niet, m& het
onderschrifi vermeldt, met haar
zusje Margot.

Dsnknj een wpi mtb:esis
het otid'aoek lr& oppchoten.Mede cip basis bieman d ik
n~gmaals%n opmep dqen aan,de
lezers van "e Klink''.

Ook van een van de redactieleden
kreeg ik de tekst van een de~gefijke
advertentie (ineen boekje uitgegeven door deVVV te Zandvoort in
19361, maar dan met adres Breded e s m a t 96.mthe Neumark he&
inderdaad gewoond op nummer 96
in huize Annie en naar het schijnt
kon je destijds heel gemakkelijk via
een landje doomelen van d¢ BRderodestraat naar het kindertehuis
in de Oosterparhmat.

De eigenarme van het kindertehuis
dr.Kädìe Neum& (gebom in
1871 Emden} w.inFmkfwt
am M& kindmm .eq schoolarts.
De f a d e Fa& h a m bokuii:
Frankfurt-amMain&~~
h~ Is niet
bekend of zij e+
daar kenden.
Als joódsè arts b n Bthe'.Neurmk Hoewel m een wrínocden is dat
m 1933 haar beroep ia-Dui&nd
m e Neumark is7om&omen
niet meer uito&nea Net ak de
ii~
int mncmtratiekamp Gun in
f&e
Frank m d e andere Dubt Praddijk, is het niet duidelijk hoe
joden wmk.zc naar Nederland.
bet eth~
N ~ w k . ivergaan.
s
&
Op 4 september 1933 werd Käthe
aou nogmaals een beroep d e n
Neimiark,ingeschrewnin de buldoen op het gebeugen mn oud
s t . van Zandvoort op het
Z;uidvoonem die & d i e n nog
adres Omq%thtraat50.
Mmeringen aan Käthe Neumark
Na de oproep in 'WeHltik"ben
af haar krndettehulc hebben.Ook
ik van de huidige bewoners van
~~~n
van mensen die In die
het buurhuis van het mdge
tijd in het kindertehuis gelogeerd
kindezehuis te weten gekmen, dat hebben, foto's m documenten uit
het kindertehuis (zie de foto's) op
die tijd zijn vow ons zeer waardede Oesterparktraat 54 gevestigd
val".
w.
Van een andere dame kreeg ik
Anne Frank. Stichting
een fotokopie m een advertentie
Afdeling couecties
voor het "kindmehuis Dr. Kathe
Erika MM
Neumark" aan de Brederodmtraat
telefoon 020 5567100
35.De advertentie stand tussen
e.prins@mefrank-d
andere advertenties aan de rand van
een voomodoge plattegrond van

Zandmotz

PENSION .KMDER-TEHUIS

31:
qathe j\/eumarkm

Voorheen Kinder- en Schdotarts in Frankfurt LM.
BREDERODESTRAAT 35 (Duinzijde)
Het geheele faar geopend
Stroomend water III mlla slaapkamers

UITSTEKENDE KEUKEN
BADKAMER

M A T I G E PRIJZEN

Vaarplezier op de eend.

Dorpsgezicht rond de vorige

De foto, geplaatst op de volgende
pagina's, is gemaakt net na de wis'wlíng naar de 20e eeuw, vanafhet
in 1879 gebouwde hotel Kaufmann, het latere hotel d'Orange*
.gelegen aan de boulevard. Het is
een bekende opname als Meurenansichtkaart of ais zwadwit
uitvoering in meerdere publicaties.
Nu 'De Khk' op groot &maat is,
-kande redactie deze nu ook eens
vier md zo groot afdrukken,zodat
.er ved meer te herkennen is.

-Liriksvan de toren vnn de Pm(de vroegere Nederhds
Hervormde) Kerk ziet u de huizen
gelegen aan de zuidzijde van de
Hogeweg. Komend van de RK
kerk zijn de rechterzijde van de
Hogeweg, Omjestraat en westzijde Grote Kracht nog onbebouwd. Daar lag t o a het 'landje
van Groen". Achter de voormalige
dominemvoningnaast de NH
Kerk lig de Poststraat, Ook schod
A (gebouwd in 1884), het latere
t-tse

palitiebureau,is goed te herkennen.
De fabriebpijp behoort tot de
broodbakkerij van Paul C.Kaiser,
later banketbakkerij en restaurant
Rinkei. Nu is er d¢ HEMA gevestigd.
Geheel op de voorgrond de Burgemeester Engelbemsmt. Het
reclamebord van de firma
E.Brokmeijer geeft de nodige
extra informatie. Daarnaast staan de
&s
Nova en Meia. Nauweiijk
i+htbaar, gehed rechts, is drukkerij
P.Saaf (van de Zanhortse Badcourant], later boekhandeIVJ. m
Petegem. Daarachter kunt u nog
een aantal gebouwen in de Kerkstraat herkennen.
Achter de huizen aan de B w p
meester Engebertsstraat zier u het
in 1898 gebouwde "Ons Huis"
(mek de tekst op het dak),VolL
koffiehuis, Lokaal voor Christelijke
en Maatschappelijke Belangen,
gelegen aan het Dorpsplein. In dit
pand was ook de School voor Nuttige Handwerken gwestigd. Later

was het jarenlang in gebruik als

Veilinggebouw 'De Zwaan' vari de
gebroedersW a t e ~ e ris . ~
het een horemgelegenheid.
%n bietuit kunt u evenwijâig aan
her dak van "Ons Huis" een denkbeeldge lijn trekken om te zien tot
hoever d e s in 2943 is afgebroken.
Ie&linlrs van "Ons Huis" ligt aan
het Gasthuisplein (ook alweer
'eens') de broodbakkerijvan Jb van
dm Werff. De echte warme bakker,
die in bakkmpak op zìjn bakCe&
l a q de demm ging.
Weer ie&naar links ziet u het toen
nog in gebruik zijnde Oude Mannen- enVrauwen&uis, gesticht
id 1583 en &ebroken in. 1929.
Het begin van de Haltestraat is
prima te herkennen aan het in
1839 gebouwde postkantoor.

Deze ansichtkaart is op 3 augustus
1910 vanuit Zandvoort verzonden.

cian de een&kunstemars die Zendwort op papier mtlqdepo, was de iaitgever en graveur ClaesJu~sz.
Vimher. Omstreeks
1612 nam Inij hueeprenten vm Zaduoort op in een reeks van ~ a l f e t s r nmei gekichten op dorpen en plua#ecen irr de omgeving vrrn Haarlm.Met ket uitgeven van deseprepiten was Msschcr eein Mn de m t e n die het Noord-Nedetlmdrelandschap op
tripqra$sche wijze in prent brachten, xick baerend op tekeninge~idie hij dra 1607 ter plekke had gemaukt.

Eh

Claes Janu. Visscher
Claes JanszoonVicher is in 1586
of 1587 geboren in Amsterdam,
waar hij zijn hele leven is blijven
wonen. Zijn vroegste premen zijn
te dateren in de jaren 1605 tot
1408.Het zijn grotendeels gefantaseerde landschappen met bijbeise
voorstellingen.De ontwerper en
tekenaar ewan was meestal David
Vinckboons (1 576-1 629);Visscher
nam deze tekeningen over in een
ets. Maar soms tekendeVisScher
zelf en gaf hij deze voorstelmgen

later in prent uit.Visscher heeft in
die jaren ook kaarten en boeken
galustreed voor wrscbiilende uitgevers. in 1611 kocht hij een huis
in de Kalwrstraat vlakbij de Dam,
dat hij 'in devisscher' noemde en
waar hij zich als zelfstandig uitgever
vestigde.

Plaisante Plaetsen
Uit de periode waarin Visscher zijn
fanmielandschappen naar het voorbeeld van DavidVinckboans etste,
dateert ook een aantai tekeningen

Claes Jansz.Visscha,
Inhoi4dsopgarue vuur de sm'e Pluisante Pluetsen en een pawrania

vrui

op schetsboekbladen met e c h t e n
op de omgeving van Haarlem en
Amsterdam, waarvan er een aantaI
'1607' of'1608' is gedateerd. Het
zijn met name deze zeer namuflijk
aandoende tekeningen dievisscher
djn faam hebben bezorgd als de
'uitvinder' van het direct naar de
natuur getekende Hollandse landschap.vijfvan deze tekeningen
zijn herkenbaar - waarvan twee als
zodanig als Zaadvoort: te determineren zijn als ontwerpen voor de
etsen in de serie Plairante Plaersen

-

de Ztrndworlss kust met her vsrutbuh, 1611-1 6 I2
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Piaisunte Pihetsen hier; meugt ghu ae~ckouwn,
rddt
U @ e b k d& g e e ~tijt m hebt om W Pte rdjsmt,

Ghelqhen b~íjtmde ghcnoethel'rjh Stad#,
Hadern gfdaer mtfent, koopt soder /mg te pijsen.

De strekking is duidelijk: wie
geen tijd heeft om lange tochten
te t e n naar de hier dgebeelde
'plakante' plaatsen in Haarlems omgwing, kan toch dankzijVisschers
prenten (door deze snd te kopen)
in zijn eigen huis genieten van deze
aangename gezichten.
Het is hier de eerste keer dat er

De Hazenjacht
In een ets die Visscher in 1612
maakte (enpubliceexde) naar een
tekening van DavidViackboons,
zien we opnieuw her vuurbaken
hoog op het duin en de kerk in
de achtergrond wmg. Het iijkt
wel alsof beide eIementen aan de
oorsproddijke tekening zijn toe-

Claes Jansz.Vkher, De Hazenjacht nabij Zandvoort, 1612
l8
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mars. ~~ansaP*&wsJ
uastnaker~n-meie
bekende s&.&h#te
P h p m Q&

UIwtrator van ' 6 ~ ~ ~ ? a a r t t m
.
opdab-de
p&t
Bg een
kaart wordt
mer &n &hagen, Het

de eiphjkephrepnd

bet-

@bied odjst doot &
1)&~ecmdhplvan.mensera,
pkm geheurmissq die ~p
datgebicd-b
hebhm.
Vimhm veaoqde rindetpieer de
m n d u ~ o d n van
p de 6gumrit= kaaxttvsn HoWd,
In 16û8, vanWtbrllenJatqt.B h u
(1371-16%). De
de xeeh PWante Pka&m duim
naacbos aan bij zijn panorama rran
de kustsmok van Hobd, die hg
mor de'buvenbt vari de
bark.

u w

Stevins 'wintmgen', waarin u h de
volgende regels de snelheid blijkt:

~p+sti;ypdyasi S&mhet mo@van 1602
m& p& Mawie een

-3n

Ik wWMe
&@mrt

sien te m,maargarns draes,

Wj W H
Wjck vod* m.yr dat tgdm wetet~,

voerm&, oak d landjacht genomd, d mor

De te?&%-

in 1603 door

W W w S w e n h & (15%
wqmornen in een prent,
S&n,ingmbr h diens m&
In de recordtijd van w e u w &e werdgem &-de
de enred & w
e
nmet p& M k d m
h& %n áe Het4tieqde eeuw
malenIs hadrukt m
,en27 v o o r ~ & & ~ a d e & j j A pmeerdere
s~
mm het strand m Sch-ti
gehpied.'tF6n de h d van Claes
Jatna.Vi&er.Zyn diverse variaties
naar $mm,mmbd h$ o ~ Ia
knp
Zaadmm kwam.
a p c b eberna bekendwwmder de
h ontworpen dom Won

k~s-j;y:ob
de Gbm n
(1565-Pt429)),& et veri~deqjk
&Gj wis,
het pekkikel irl
een-t
wx, H w d e Groor
( W h 15jak oud), die als wonderkinduivriendm~Findetocht
meemak, sch&f een ISdicht
DE

ag.er&nwnidermE~wkoaa

~ b g i n d e ~ g v è m d e
m W f l - j w A . B ~ UDe.
wagen wed een symbool voor

Hdhnd, een landwaarmee heit
war de wind ging itr de G o u h

Eeuw,
Dm.A w Madon Cew

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

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HAM
Administraties en belastingzaken

....bel dan de Klussenman!

Voor ondernemers en particulieren

Klus- en onderhoudsbedrijf

Voor de verzorging van onder andere uw:

Ton Bakker

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

Burgemeester Engetbertsstraat 8
2042 KN Zandvoott

Van Lennepweg 131
2041LM Zandvoort

-

023 57 201 52
06 - 40295213

E-mail: Bakker202l@onnet.nI

-

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

De technische dienst van Beach Net heeft ruim 15 jaar e r v a h g met computers. Met gepaste trots
kunnen wij stellen, dat u de meest exclusieve en exotische mmputers kunt b e d i e n bij Beach Net.

Ook wor het aanpassen van uw computer naat de huidige staadaard kunt u terecht bij Beach Net.
Zelfs de moeilijke taak, u w data terug te Men bij een crash, is één vau de specialiteitenvan onze
techdsche dienst van B d Net. Kortom, Beach Net het adres voor u en uw cumputer.

Reparatie & Onderhoud
Verkoop & Assemblage
Internet

Haltestraat 61 2042 LL Zandvoort

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 12.00 tot 19.00 uur
Tel 023-5730749 I 06-41286175 Email: info49beachnet.d

Gertenbachschool 50 jaar!

Het nieuwe gebouw van de openbare ulo-school,de Wim Gertenbachschool, werd op 22 november
1956 oficieel in gebruik genomen.
De grote toeloop van leerlingen
noopte sedertdien driemaai tot
uitbreiding met twee maal twee en
eenmaal drie lokalen. In september
1962 werd aan deze school een
3-jarige afdeling toegewegd.Vo1gens de uitgave "Zandvoort 1945
- 1965" waren er 1 1 leerkrachten
aan deze school verbonden.
Vanaf 1926 was "School A gehuiswst in het latere politiebureau aan
de Hogeweg (gebouwd in 1 884)
en na WO I1 in het Gemeemchapshuis. In januari 1948 besloot de
gemeenteraad de openbare scholen,
tot dusver aangeduid met de letters
A tot en met D, zinvolle namen te
geven, nameiijk van verzetsstrijders; de ulo-school werd vernoemd
naar de Zandvoortse verzetsstrijder
WUii Gertenbach. Hij werd op 5
februari 1943 voor zijn gepIeegde
daden door een Duits vuurpeloton
geëxecuteerd.

Tijdens een plechtigheid op 5
februari 1948 werd het postuum
toegekende venetskmis van Wim
Gertenbach aan de school overgedragen.
Thans heet de school Noordzee
College, locatie Wim Gertenbach.
Ter gelegenheid van het vijftigjarig
jubileum zuilen er de nodige festiviteiten plaatsvinden. Deze foto (uit
1967) van het docentencorps van
de Gertenbach U.L.O.zal bij zeer
velen herinneringen oproepen.
Orde en gezag waren toen gemeengoed en het was ongehoord
om de docenten met hun voornaam aan te spreken, muwens je
wist het niet eens en alsje het al
wist haalde je het niet in j e hoofd
deze te gebruiken. Maar er kwamen andere tijden. ...Daarom
nu de nanien voluit (voor zover
bekend).
Van links naar rechts:
directeur Marien Sulke (Frans en
Nederlands),de heerVeld (geestelijke verzorging). mevrouw M.

Loevendi (handwerken}, Herman
Swanink (aardrijkskunde en Engels), Marijke Sinke (Nederlands),
inevrouw Van Kampen (secretariaat), Huub van Kampen (Nederlands. liij w a s ook lid van de
internationaal bekende muziekband
Exception.),Engel Karsr (Duits),
Dick Leeksma (Duits, Engels en
Nederlands), Willem Nijboer
(wis- en natuurkunde en biologie),
Wiechert Keijzer (wis-, schei- en
natuurkunde),]o Van Pagee (sportleraar), Bert Van Sc hie (handelskenn i s en Nededands) en adjunctdirecteur Jan E e d (Frans en
geschiedenis),
Mevrouw Band (secretariaat) en
de heer Mulder (aardrijkskunde)
ontbreken op de foto.
M e t dank aan

Siuanitrk.

Peter Bluijs

de heren NJboer en

I

X C L t J B
BEACH
T

I

E

N

Winkelcentrum
Jupiter
Haltestraat Zandvoort

) bruna
Bmna Balkenende

Een gezellig centrum voor:
Speelgoed
Kadootjes

Meub8ls
Herenkleding
Kindermode

Grote Krocht i 8
2042 LW Zandvoort
Tel:
0235718033

Fax:

023 5716540

brunabalk@planet.nl

Huishoudelijk
Bloemen en Planten
Kinderschoenen
Sport
Snoep
Een hapje

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!

De Klink, n u m m 103,jidi

- september 2008

De volgende nieuwe leden heten wij

van harte welkom:
Borst Mevr.
Carree Fam.
Cruijsen Mevr. S.van
Gillian Dhr. PJ.
GraafDbr,R.H.Nde
Holten Dhr. L.S. van
Longaymux-van Stavereu
Os Dhr. en Mevr. B.van

Pellerin F m .W,
Schohnlo Dhr. E.
Suyk Dtir. D.R.
Veen M n Nassau Dhr. H.M.

WenGnk F m .
WerfFJ.L-n der
Zwaanenburg Dhr. AJ.E
Zwemmer Dhr. J.
Slag Fam, L.

Passage 3/41

Paradijsweg 10
Lorentzstraat 445

Burg. van Fenernaplein 4/11
Nicolaas Beetslaan 27
Boterbloem 16
Tolweg 22
Chemin des Bregui61 10 LE CANNET (Cannes) Frankrjk
Helmersstraat 26
Burg. Beeckmanstraat 20
K o s ~ l o ~ n s t r a 50
at

Dr. Poolstraat 110
Teunisbloem 9
Burg, Nawijniaan 14
van Galenskaat 84
DLJ.C. Mmgersmat 102
Koningstraat 35

2042 KR Zandvoort
2042 GC Zandvoort
2041 RP Zandvoort
2042TA Zandvoort
2042 NR Zandvoort
1689 RD Zwaag
2042 EL Zandvoort
Recidence les Terrasses du Soleil
2041 PG Zandvoort

S041 PN Zandvoort
2042 PH Zandvoort
1718 PD Hoogwoud
21 16 TC Bentveld

2042 PM Zandvoort
2041 JTZandvoort
2041 HC Zandvoort

2042VG Zandvoort

Van der ;Vhalk
. Swart

Notarissen
Adres
: Kostverlorenstraat 121
Postadres : Postbus 286
2040 AG Zandvoort

e-mail

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

Wat foto's ons kunnen vertellen ( 2 )
de vorigc Klink stond dc geschiedenis van de Wilhelmii~usc~~ool
met een &to vaii het schoolbcshiirr iiit 1951. Dmr toeh e t t mi7 alerte lezers xu~ter veel penottcn getrareerd (zie 'Hoon, biigcrr, /~raor~!'J,
Via n i i j ~zus Liertke Bngtnan-Kerkii~at~
ontving ik eenfoto van de klerite~~cI~nol
WH. Sirringar. Op zoektocht riaar iuaptneer de eenie bciuaamhnol in Zatduoort uias
oyg~tiiIïr,kiuuni ik i13 ceii o ~ d cZnndvoortse krant eeir artikel tegen. lil eet1 gesprek met Chrisricn Kemp q n i k e i i iirj over de
olide bewacirschool. Christien Iiad hierover uil de m11imi1
vat1 i? wt der M& KCrit isog IIrecr i n j o n ~ ~ a Hieroitder
ti,
leesr ri
Itet verslag itr de kmt~r,geeottibiwerd rnet liet verhaal vnn l? van der Mije KCrn. Tbdetts de booiiiv yati de Wil~~elitrirtascliool
in 192 7 tiierrf ctpnlacatic fchuurd i t ~"Ons Hiris" om de vele leediiigcn op tc witgefr. Itj liet archiefvaii de keer Ai~rh.Brikels
liwii~derizich mooiefoto's vriir " O u Hliis" die zeker her beziclltiget~i~raardrijn.
Iri

Zirteild: Frcd ScliiIpranA, Ben vaiz dcr Moe, G d 0 Meijer, Flip Halderrrran, Pieier de la Court, Eddy Krai~scncri Jacob
Kon ing.
Tuved~rij: orili., orr6, Mn@ vatt Wiipcti,Jok~de Mir itick, j$ Lieir Kerkman, oi?6, orrb. en Mnrco vair Cennb. Dede rij:
oiali., Leitie Scl~riiten,JokcBal, anh, Aitke vnri Sltrisdnrn, m b . eir Odilia Riickert.
Bovenste rij van liizks naar reclr ts: I-lans Kcrkman,j a n Bakker,on b., onb., onli., Krijna Loos, Hans Nooy enjan Pel.

De oudste bewaarschool

22 augustus 1843

voor kinderen te zijn geweest.
Echter de eerste Zandvoortse (er
wordt zelf5 beweerd de eerste in

voort in 1843 bezochten, ergerde
hg zich aan het gebedel, en in overleg met de plaatselijke predikant

Weliswaar was er ai in 1805 door
C.van der Schinkel en Aaltje
Schilpzaild een kiliderschooItje opgericht, niaar dat was weer spoedig

Nederland) "bewaarschool" aan de
Duinweg is door toedoen van de
heer Suringar opgericht, met als
doel de bedelende Zaridvoortse

Ds.Swaluë zamelde hij geld in bij

opgeheven. Het schijnt trouwens
niet meer dan een bewaarplaats

kinderen van de straat te halen. Als
één van de badgasten die Zand-

van Zandvoort

andere welgestelde badgasten voor
een bewaarschool. Zij kregen veel
giften binnen tn zelfs de Prins van
Oranje schonk bij het openen van
de renbaan in 1844 in de waterlei-

dm$duinen, een b'.jdra@. in t
werd er 4650 gulden bi

d

gebracht.
In 1846 werd de sch~o1met een
toespraak door de heerVV.H. Suringar geopend.Ds.S d u ë had poar
deze gelegenheid het zogenaamde
Zandvoortse voikslïd gemaakt
op de ~ j van
s "Klein vogelijn op
groene tak'' wat nu nog wongen
wordt bij speciale gelegenheden.
M m u w L. &os-Kracht werd als
hoofd van de school aangesteld en
haardochter fiuigeerde met Anije
en
Koper als helpster.
To! 1833 bleef m m u w Kloos
hoafd van de school,waarna ze
werd opgevolgd &ar mej.JA. van
der Ende. De school stond op het
terrein nabij de Hogeweg aarn.de
Duinweg, hoek Duinstraat en bleef
als zodanig in gebruìk tot omsae& 1929, waarna hij vehwwd

&me

werd tot verenigingsgebouw m
vergaderruimte. In 1940 is het
ingericht tot d i e n o b t e voor
de plaatselijke luchtbachermingpdienst. Ma de oorlog werd het in
gebruik gegeven aan de jeugdver-

dgingen. Het geme~ntebestuur
liet het verder verpauperen t6t het
van oudexdom instortte. in 1959
is het gebouwtje, beter bekend als
"het poppenschooltje",afgebroken.

KleuterschoolW,H.Suringar
Onderetssen was er een nieuwe
kleutemhool aan de Heerensfcaac
(zie Staatnamenboek Zandvoort)
gebouwd op het land van D&
huiken aaa de Grote Krocht.De
school kreeg de naam vari de oprichter van & eerste Zandvoome
bewaarschool,de ,heerSurinm
J a u w Keur (beter bekend als juf
Jama) was vanafhet begin leeriaacht aan deze kleutemchwl.
In 1951 werkte-Lien K d a m er
ais kwekeling.De l&&$ (juf*%
j u f e e en (ho& ~ a de
n school)
jufv.d. Bag)) 'wilde niet 'opde
schooifoto en
&''juf' Lien
tussen ae klam.

'Ons Huis'
In 1898 werden d& uitspamingen
gekocht om m66n gebouw te
maken.De opri~hterDs.H&rnan

noemde de locatie een vohkofiehuis en het doel van 'OmHuis' was
in de eerste plaan o m het drankgebniik tegen te gaan en &jeugd
onder andere op te leiden wor een

ambachtsschool, Ook maakten diverse verenigingen gebruik van het
gebouw.Maar mede door de bouw
mn nieuwere en moderne lomties
in Zandvoort w a 'Ons Huis' dusdanig verouderd, dat men bdoot
om bet gebouw te dopen.
Op 7 juni 1933 was de opening
m een nieuw 'Ons Huiskp
dezelfde plek als.het oude gebouw.
Nog steeds s t a t 'Ons Huis' op
het Dorpsplein, d e e n het doel is
veranderd.
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