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GENOOTSCHAP 'OüD ZAMDVOORT' 

KARNEMELK IN 
! 

In 2005 werd aan de vemd@ngea, die zich met het historiech cuhmrgoed van Zandvoort bewouden, 
door de gemee.me v d t  h m  visie te $even op de toelromsi van het Zandvoorts Mnseam. Dat waa de 
eerete en mem laatsîe keer dat dit werd $e- 

Deppnbl&iedietmndoorh& 
Cenmdap is opgbddbeetond, 
k z a r t s a m ~ d v i j f ~  
l. S m m d c b g i a M z i n  

m e t ~ t o t d e ~ ~  
win bet museum. 
VBrmgevingyaneenbrede 
odqpmctuur, bi jvmbd 
d a m e w d ~ ~ v a s t e  
vert- 

2. V- van de missie van 
h e t - . A d g e v e n  
o p & ~ : ~ r n ~  
het museum m wat zijn de (uni$Ee) 
karakteristieken? 
Waamm bepdde ackivitehn? 

3. Visie op de toekomst van het 
museum. h echt CultMd 
Centrummeteenzobreed 
~ j k ~ i & i e f  
infomtii- Een 
m m  vwrdezarid-. 

4. De organidewm. 
De huidigebehoudenofeen 
stichtingvom met b & u d &  
uit deveddiende verenlgingeal 
oqpides/gmepen? 

5. A d v i t e h  die zouden kwuwi 
plaatsvinden. 

Zonderverderuii te weidenover 
deze punten kan gesteld d e n  dat 
E ! r n i d s , r n a a r d m u o k h ~  
niets, win ome $esp&othie is 
terug te vinden in het b&d van de 
gemeente. 'Zlasen het moment van de 
m k s r o t i t i e  in 2005 m nu is k 

Gemtschapweai.@didmeteirca 
309ledenanzijnwe~d&de 
1700 ruim g q m s e d .  De groeiende 
interesse van de bevolking voor de 

c u l ~ o r i e v a n ~ z o r i d e  
p p -  tot andere gedachten en 
daden moeten awmttm of hiestoe ten 
m i n s t e m .  

Het v m m m n  tot het verkleinen van 
het fqtwi-u uankdvmrts 
verIeden in het museum is en 
e e n ~ h t t e k e n r i t w i r d e ~ t .  
Op de ge;emeentei&e site staai wat er 
mmenteel speelt. Drie zaken vxrigen 
&88nda& 

1. De collectie A t m a  (een unieke 
0oIIect;e geluidd-1 
2. Wet ík&m-ts Museum (wanneer 
ishelvorirhetlmst~wd?)zou 
moeten d u n  aangepast 
3. Het Ga&&pIeia (de 
van e e r g h m  dampt nog na) moet 
w o r d e n g e w î ~  

Aan de vooravond van &m 
grote & p e n  zou de -te er 
~erstandig aan doen te odsdcen 
miaromde- 

laag&~mwaarom~mu,weini% 
Zandmrtse wijwagm te vinden 
zijn in het museum. Hek Juttemm- 
mean  laat zien dat het ook anders 
km. Hei pat om de liefde  MO^ 

Z a n h  en als die er niet is, kan die 
aok niet bmtwDOïd woden. 

De collectie Attema d e n i  een 
eigen plek en b r t  Wig.ns ons niet 
samengevoegd tewarden metde 
museumcollectie. 

Het is als karnemelk en kafñe - beide 
%makenuitptekend+maardmgem 
kamemek in de M e .  

Ger Ceiase, voomrzstter 
G ~ O O U C ~ ~ ~  Z ~ W N I ~ ~ '  
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IN MEMORIAM 
IR, CHRIS WAGENAAR 

Op 5 december 2008 overIeed architect Chris Wagenaar op 
79-jarige leeftijd. 

Eind jaren '50 vestigde Lr. Chris 
Wagenaar zich h Zandvoort als 
architect. Vanuit zijn achtergrond 
had hij een bijzondere voorliefde 
voor het behoud van het oude 
en het historische. In de jaren 
zestig maakte hij alk fasen vrrn 
de smering van de Noordbuurt 
mee, waar hij in 1974 zijn 
kantoor bouwde. D m  zijn 
restamtiewerkmambeden in 
Katwijk kwam hij in contact met de 
hi~torische vereniging Oud Katwijk. 
Dat was ook de inspiratiebron 
voor Chris bij de geboorte van het 
Genootschap 'Oud Zandwort*. 

Lu 1970 werd Chris Wagenaar bij 
de oprichtingwerpdering van het 
Genootschap 'Oud Zandvoort' tot 
vmnitter gekomn. Dat is hij tot 

1982 geweest en daarna was hij 
vice-voorzit ter, tot zijn overlijden. 
Chris had zijn hart aan oud 
Zandwort verloren. Als v h t t e r  
heeft hij in de zeventiger jaren 
diverse diapresentaties gegeven 
over hei ~ d v o o r t  van toen. Hij 
stimuleerde de contacten met 
andere kustdorpen, vooral om de 
oorspronkelijke klederdrachten 

vast te leggen en te behouden. In 
1975 pleitte hij voor de oprichting 
van een oudheidskamer om daarin 
voorwerpen, affieeldingm en 
kleding van vroeger te bewaren voor 
de komende generaties. 

Met bwekkimg tot de oude 
bebouwing pleitte Chris al in 
1977 voor de iiistdhg van sen 

monumentenlijst. 
Maar hij had niet alken intereme 
in alles wat boven bat maaiveld 
uitstak, ook bodemonderzoek had 
zijn Mm&ling: "Een ded van. 
Zlindwiorts archief zit in de bodem." 
Hij toonde ondermeer aan dat in de 
zestiende eeuw ook in Zandvoort 
gegeten werd van borden, gem& 
van Neder-Rijns aardewerk. 

In Chris Wagenaar verliezen 
we een erudiet man die veel 
voor het behoud van Zandvoorts 
cultuurhistorie heeft betekend. 

Namens k k t u w  van het 
Gerwot~chap 'Oud Zandvoort ', 
Ing. C.A. Ceme, uoorzhr 



Ah hoofdredacteur wil ik hier 
een aandimg geven op het in 
memoriam Chris Wagernar, 
geschreven door de voorzitter 
van het Genootschap. 

Vele tnalen heb ik tijdens 
besruursvergaderingen naar de 
wijze woorden van de vice-voorzitter 
mogen luisteren. Een aantal door 

I hem grnaakte opmerkingen wil ik u 

I 
graag meegeven. 

Chris was de man die immer 
een verband legde tussen de 
ontsteirinsgeschiedenis en 
ontwikkeling van de vissedaatsjes 
aan de kust en die wees op de grote 

overeenkomsten tussen bijvoorbeeld 
Scheveningen, Katwijk aan zee, 

f Zandvoort aan Zee en E p n d  aan 
Zee. Een verband dat bij van groot 
belang achtte voor de toekomstige 
vorsers naar (en liefhebbers van) de 
historie van Zandvoort. 

D w a a s t  was hij altijd vol laf over 
de wijze waarop Katwijk omgaat 
met haar lokale historie, hoe die 
tentoongesteld wordt in het museum 
aldaar en hoe m'n museum ook 

gerund kan worden. Graag wil ik u 
namens Chris van harte aanbevelen 
om dit eens met eigen ogen te gum 

Ter gekgenheid uan zijn 
SO-jarig jubileum als architect 
a u m i  op 19 november j.1. een 

overzicJtlstentaonstelEing van 
ztjn werk geopend. Hier w e d  
ook het eerste exemplaar w n  
"On~ruerprchtsene' gepresenteerd. 

I ChR15 WAGENAAR 

Het op het gelijknamige plein 
gesitueerde Gasthuis, het latere 
Oude Mannen- en Vrouwenhuis, 
lag Chris Wagenaar ook na aan 
het hart. Hij vond het 'eeuwig bedoeld wordt met het verankeren 
zonde' dat het uil 1573 stammende van de btorie van een kleinschalig 
gebouw in 1928 afgebroken was. vissersdorp m de hedendaagse 
Hij attendeerde ons er meermaals architectuur. 
op dat er s e n  replica staat in 
Amersfoort, het Sint Pieters Peter B l g s  
Gasthuis, dat zeker een bezoek H o o ~ d m t e u r  'De Klink' 
waard is. 

Zijn betrokkenheid bij het dorpshart 
van onze voormalige vissersplaats 
loopt ais een d e  draad door zijn 
loopbaan. h 50 jaar tijd heeft 
Chris Wagenaar het DNA weten 
te 'vermetselen' in de door hem 
ontworpen gebouwen. 

Wellicht kamt het ooit tot een Chris 
Wagenaar-route, waarbij studenten 
bouwkunde en (al d m  niet beroeps- 
matig) geïnteresseerden een goed 
beeld kunnen krijgen van wat 

' i ' - ~ '  P-. ' 



CENSEI Ih I b 
van LINGEN 

Makelaars O.G. 

Jhr. Quades van UfforcUaan z 
2042 PR Zandvoort 

023 - 5715715 
ido@ml.nu I www.cvl.nu 





GENOOTSCHAP ZANDVOORT' 
EN 

DE OPENBARE BIBLIOTHEEK 
PRESENTEREN: 

DE HISTORIE EN ARCHEOLOGIE 

VAN DE 

AMSTERDAMSCHE WA'CERL€IDING DUINEN 

DOOR 

HANS VADER . . 

DINSDAG 10 MAART 2009 OM 14.30 UUR 
in de bibliotheek aan de Priiisesseweg 

de toegang is gratis 

DE FOLKLOREVERENIGING &DE WURF3' GEEFT WEER 

H A A R  JAARLIJKSE TONEELUITVOERING: 

OP VRIJDAG 20 EN ZATERDAG 21 MAART, O M  20.00 UUR IN GEBOUW 'DE KROCHT' 

Dit jaar worden er twee korte stukken gespeeld, die in elkaar overlopen: 
"De water- en vuurwiiikel van Poppe Moeke" en "Koppiesdag't 

Bij de water- en vuurw iiikel werd warm water gehaald. "Koppiesdag" was een I~jjeerikornst, bijvoorbeeld voor 
tvani dal hadden de meiisen ihuis niet, en 'vuur* werd eeii trouwerij, rlie uitsluitentl bedoelt1 tvas voor vrtiuweti, 

in een tessie ghaald voor (Ie kachel en de stoof. Teveiis met uilzondering van de harnionicaspeler. En kw-am 

was t l i i  een plaats waar de Zandvoorters elkaar ont- er toch een man? Wat er dan kon gebeuren moet u zelf 
nioetten en er was aliijtl wel iemarid daar die de laatste maar konien zien ... 
nieuiietjes wist. 

naarren verkrijgbaar bij: 
Familie Veldwisch, Dorpsplein 9, telefoon 5716487 of 
Mevrouw M. Hollander, Constantijn Huygensstraat 15 
en indien v n o d i e  aan de zaal. 

OP ZATERDAGAVOND IS ER BAL NA 

Zie ook tle website vati "De W u r f  www.dewurf.nl 
voor in forniatie. nieuws en  fotss, die regelmatig 
vernieuwd worden. 



PROGRAMMA VAN DE 

CLGENOOTSCHAPSAVOND99 
op vrijdag 27 februari 2009 

De avond zal zaah gebruikelijk &ouden worden in gebouw "De &&tn. De zaal is open om 19.15 uur. 
Vanaf die tijd kunt u genieten mm een doorlopende diavoorstelling over het Zandvoort van vroeger. 

20.00 uur: Welkomstwoord door voorzitter Ger Cense 

20.10 uur: Presentatie "Het paard van Zandvoort" door Ger Cense 

I 

I 

I 
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21.15 uur: Pauze (waarin nag loten te koop zijn} 
21.35 uur: Verloting 
21.45 uur: Zandvoort in de vorige eeuw, deel 10 

Onlangs heeft hei Genootschap weer de beschikking gekregen over nieuwe 
(oude) W e d d e n ,  die niet eerder door het GOZ vertoond zijn. Deze beelden 
zijn gecompileerd en dgtaal bewerkt door Cor Draijer. 

22.15 m: Sluiting. 



DIGITALE GOZ-ARCHIEF 10 JAAR 
In mei 1998 vroeg Ger Cease mij of 
ik het leuk zou vinden om beelden 
van Zandvoort in te scannen en 
zodoende een beeldbank voor het 
Genootschap te gaan opzetten. 
Resultaat van deze vraag is dal er in 
tien jaar tijd M n  digitaal archief is 
opgebouwd waar we hts op mogen 
zijn, Dqphjks komt er materiaai 
bij ons binnen en dagelijks tikt de 
beeldteller door! Op dit moment 
hebben we bijna 21.000 beelden 
gescand en verdeeld over ruim 125 
cd'ddvd's. 

Een geruststellende gedachte 
is dat hiermee een groot aantal 
zeer bijzondere beelden voor rins 

nageslacht bewaard wordt, want 
alles wat wij archiveren wordt voor 

de toekomst veilig opgedagen. We 
bezitten overigens ook een groot 
digitaal filmarchief van d m  25 
dvd's dat door Cor Draijer beheerd 
wordt en daarnaast is  er nog een 
gewoon archief met ruim 1000 
archiefstukken! A l  met al een rijk 
bezf dat met zorg wordt beheerd. 

Dat we in deze 10 jaar zo konden 
groeien komt doordat w veel 
mensen ons materiaal schenken. Zo 
ook dit jaar, en ik wil  graag hier een 
aantal personen bedanken. 

Als eerste geldt dit nahuirljk Ton 
Bakeb mor zijn constante aanvoer 
van glasplaten, foto's en negatieven! 
En dat al ruim 10 jaar lang! 
Vernolgeris gaf mevrouw De Hoop 

ons het archid van het Zandvoorts 
Kinderkoor en mochten we van de 
f d e  van Ada Kemp haar gehele 
fotocoilectie ontvangen van de 508. 

van den Endeschool. harnaast 
hebben nag vele andere mensen 
materiaal geschonken, wamoor 
onze hartelijke dank! 

Als u dit jaar ook foto's, negatieven, 
dia's, documenten of ander 
historisch materieuil wilt schenken 
of in bruikleen wilt afstam om te 
scannen dan kunt u mij bellen of 
mailen .i (de andere bestuursleden 
staan natuurlijk ook voor u klaar). 

Martin KLefir, archivaris 
Gemotattap 'Oud zand voor^' 



Een winters kdkje op de Gasihuisstruat. 
R e c h  café "Het Wapen van Zandwoora" en het stee$l'e Achterom, 

Links tie Begord vriachagen van Expditiebe$r;#L.iV Weber & Zn. 
Het recanaebbrd vermuist maar de kruiden.ieminkel m Bertw Kemp 

(een praar meter naar links). Destids kwam de "kim rniddenstunder" 
wekeì@b op langs om de besMingen op te nemen. 

De op- dateert waarsc/ujd~k uit de iaweede he& zestiger j m n  vorige eeuw. 

r Da Rllnk, nummer 11% wlnter 2009 



H4 ju, hael jai ewe 
een blommetje 
bai Jopie Bluijsl 

Bloemenhuis 

De specialist in al Uw Bloemwerken .... 

Haltestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-57 12060 

Brilmode 

Oogmeting 

Zonnebrillen 

Contactlenzen 

Zandvoort Optiek 

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

Kerkplein 6 
023 5713546 
www.caf ekoper.nl 
Het gezel t igs te terras van Zandvoort 

@ vereniging Qvhg 
van hoveniers en 
groenvoonieners 

Van Stolbergweg 1 
Zandvoort -Tel: 023-57 17093 

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

Versteege's IJzerhandeI 

Verkoop van: Verhuur van: 
Verfwaren Kango Betonboor 
IJrerwaren Kango Breekbeitel 
Elektra Div. Schuurmachines 
Camping Gaz Nietmachines 
Gereedschap 

SLOTEN- EN 
SLEUTELSERVICE 

I Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort 



DE KABELWACHTERS 
Enk& honderdcm mmmdijke Het was pen sinecure om bij min 18 
Zindivoortse hiwoners spn 25 graden Acht te lopen, in d m  zeer 
jaar ei* ouder werden .verpH& fittenp;e wlnwln~van 1 W # .  Dat 
d d  te nemen aan deze e . rdans lach to fkv~ is iSe tm 
bewaking. Weigedep dj dit ver~oadedìjk. Ik heres, P. Oud en 
of geburde er iets tijdena de L. Bhuboex  Pjn na hun kabehcht 
wath,  d m  kon dit hgrQpnde ziek geworden m wdehn. De 
gepolgen hebba voor de heer Blaauboer dredsamen met 
betrokkenen. zijn vrouw een drogisterij in de 

Haltestraat. 
Er d e n  dwc de Duitsers 6 
qgesteld waarde zogebeten Sabobge moest bttaft w o d m  
%belwachtmn d& aan m dat deden de Duitsers door 
mgesten houden. Het was de "mengeMn op te leggm aan de 
wachtposten v e r b o k  te laat te bevolking. Een bedrag vm 
komen, dlmkaafns orinodig te f. 20,000,- wed wngeshgeri over 
g e w e n ,  alcohol te nuttigen, het aantal gdnshdden. De 
dus mk dränkaan te nemen van mmlag bedmeg in die tijd enkele 

m w o d e a ,  - O h  te E$, tientjes en momt in W e  g&jk 
o n d d & ~ k m  te.drag&n, achmemolgende maandelijkse 
kritiek te uiten, een hond bij zich te termijnen" d e n  voldaan. 
hebben, er eea m W W e  van te 
makm, een vervaqgx te stwen, een Na de wrbg bleek dat de 
protest te uiten, ta prat* rhet derden Irabelwohters door ai hun geleden 
en aplaapjes te vammden. (~h ellende een band hadden gekregen. 
=WW=%. Op hhtief van o.a. de heer 

DE KABELWACHKRS TE BENTVELD 



FOTO ì4 

Wakestraat 54, Zandvoort 
Tel: 023-57 12451 

Garantie voor Topkwaliteit 

In- en verkoop van sieraden 
Reparaties van sieraden, horloges en ktokken 

Haltestraat 39A O 2042 LK Zandvoort 
Tel: 023 - 571 55 74 

Analoog en Digitaal, Menno kan het allemaal 

Het 'Genootschap Oud Zandvoort' 
is op zoek naar ,.... 
Wegens de voortschrijdende digitnlieering wieken wij enthousiasie, 
zelfshndig werkende medewerkers die onze Genuo~uchapsbrigade 
kunnen vers iden.  Tot aanbeveling sirekt hei brzii van een 

computer en 7.a mogelijk enige kennis van Zandvocirt (iich~er niei 
nriodzakeIijk). 

Wij bieden: 
Drnirgroeikansen 
Geen salaris 
Crtitia kennisvergaring van Zrindvwrt 
Preilige collega's 
Werktijden in ovedeg 

UW hlangieIIing hiervoor kunt U melden aiin onze secretaris: 
Arie Koper, Willem Kloossiraai 9.2041 BK Zandvoort 
of per mail: wretaris@oud~.andvnort.nl 

k& er eene over IUI: 7~ iaeer je weer een aantal mensen kermen. 

Radio é,.phout 

Uw leverancier als het gaat om 
electronische en huishoudelijke 

apparaten! I ! 

Grote Krocht 34 - 36 
Zandvoort 

Telefoon 023 5732649 
www.radiostiphout.nl 

 te Krocht 26 Z andvmfl TA 023 5730600 

www.fotomennogorter.n~ II 

rroee- metw 
wv gaan lhm- 

h*- 
- 

1 uur service Analoog & Digitaal 
Afdrukken vanaf negatief, dia, 

foto of digitaal tot 30x45 cm 
Pasfoto's Portretfotografie 
Batterijen Fotoalbums 

r Lijsten op maat 

Alblas Grafische Produ kten 
Kochstraat qh, 2041 CE Zandvoort 

Tel & Fax 023 - 57 125 05 

Verkoop van: 
Aquarel- en Acryl materialen 

Lijsten 
Passe Partouts op maat gesneden 

Boekbindatelier 



Watdinkgr wd,er in i&& Een gezellig programma met o.a. Een van de liedjes begon als volgt: 
i946 m fe&tltmd.în 'hno@e! confexencier Koos Speenhoff jr., 
pqpkd. V$rr mm klavierspeler, een sneItekenaar, Zes en vijftig voile uren, 
Mpbd schhtedp m e  twee rijwielacrobaten en op het naar. een draadje staan te turen, 
Mjze d&,kabei-e: eind de verloting van een &&e Als een dooie KABELjauw, 
m m w d  d e p  d,e d e p m  zorgden mor een geslaagde avond. Is gem baantje in de kou, 
,-d, V ~ b ~ ~ d e  
&j m&&a hetpditielwp 
datmel@edipgenmarde 
Mmchers haidgdam. 

3m de -- 
P d ,  Êgmorwl, ZIuidmsirt, 

S,*-- VhardfngPi 

pgm, ImmBP 'h& &$je 
{vo;or& v a  diekselg vaa 

m -  -, met durin e&- 
.eii edge mdvaurraad, 

om&enwhd naar Sdliotld'  
wedep g & b h a *  Dam haddaw 
m gelu&kmn demeCq$tmomen 
d m Y L  I 
W n  kiatJe d "stop", behoorde in 
,die tijd tot de ~ u i t n i s t i n g  
wui iedere Hollandse visserman. 
De kistje8 werden gemaakt van 
&ut en daarna beschilderd. 

bevatte de om&ewlijke 
pijp- en priiimtabak, een kleine 
h o a v d e i d  ker, soms een 
snijkoekje, wat vermapiingen, (...l, 
eet- mi scheergereitzeep, een flesje 
bI-Ile (onder visserslui 
vrijwel het enige ,geneesmiddel 
k die dagen), een bijbeltje, en 
bovenop de kldiqptukken, die men 
onmiddellijk &j de hand diende te 

hebtien, d - p e t  en ~ d " ' . *  

In diverse van de voornoemde 
kustdorpen is nog steeds de 
herinnering aan deze kistjes 
aanwezig. Maar met het verdwijnen 
van de kustzeevaart ging ook de 
kennis van dit soort gerei verloren. 
In Zandvoort was hieromtrent aileen 

nog wat bekend bij leden van de 
'Bomschuit Bouwclub'. 

Sinds kort beschikt Zandvoort weer 
over zo'n stoppekistje, geschonken 
dwr het Genootschap Oud-Katwijk 
aan het Genootschap 'Oud- 
Zandvoort', ten behoeve van het 
Zandvoorts Museum. 

bron: Ir. C.J. Wagenaar, 
vice-voorzitter van het 
Genootschap "Oud-Zandvoort'. 

* E.W. Petrejus (1954). 
De bomchuit. Een verdwenen 
scheeptype. 
Museum voor Land- en Volkenkunde 
(nu Wereldmuseum Rotterdam) en 
Marikiem Museum eveneens te 
Rotterdam. 

De Klink, nummer .?l$ winter 2009 



DE 
HYPOTHEEK 
SHOP m 

Hypotheekshoppen I • 

John Wiedenhof 

Petra Geusebroek 

Kostverlorenstraat 100 

Hypotheek 
adviseu: 

DE .... 

HYPOTHEEK 
SHOP m 
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. .Zan,wof$ -. -- _I _ _  .. . . .. .. .- , . .. op* - - .  i.innen 
Zeventiende-eeuwse familieportretten van 

Dirck Dircksz. van Santvoort (1609-1680) 

en Isaack Luttichuys (1616-1673) 

In D e  Klink nr. 105 (2007) las ik het verhaal van Dick 
Scbiipzand, die naat het Duitse Awich afreisde, op zoek naar 
meer informatie over de genealogie van zijn familie. D e  zoek- 
tocht werd in verband gebracht met een schilderij van Xsaack 
Luttichuys. Dit was voor mij de aanleiding om dieper op het 
werk en op een vergelijkbaar zeventiende-eeuws familieportret 

l 
in te gaan. Het werk van Luttichuys wordt in deel 2 behandeld. 

De trek naar 1 buiten 
Halverwege het voorjaar, m in de l loop van mei, was. er in de zeven- 
tiende eeuw in veel steden sprake 
van crn nerveuze d1:ii~~e. schuiten, 
kaetsen en karren werden voIgela- 
den met m e m ,  serviesgòed en 
kledmg. De x- was op kamt en 

I de wdgemd& burgerij maakte r:& 
op voor vertrek naar h& buiten- 
plaatsen; ver weg van de bmppwd.e 
stad, waar in de zomer de grachten, 
die als open riool gebruikt verden: 
hevig konden stinken 
Dat deze s& in de 3taù mht on- 
baglijk was, bchríjfi: Patrick 
Sìiskiind zo treffend in zin in SOQ6 
verñhde boek Het Parfum: '... 
in de steden hee* een vosr ons 
modern memen nauweiijla voor- 
stelbare stank, De straten smaken 
naaf mest, de bheppIasem s-o- 
ken naar urine, de tmppedqzken 
stonken naar wns hout e3 naar 
rattenkeutels, de keukens smnkeri 
naar bedorven kool en schapanvet, 
de ongduchte kamers stonken war 
muf staf, de slaapkamers naar vette 
lakens, naar klamme veren dekbed- 

den en naar de doordringende w-ë 
geur van pij?s. Uit de schoarstenmì 
stonk mavel, uit de looierij@ stonk 
bijtend 10% uit de dachthuizen 
stonk gmmen,bloed. De rivieren 
stonken [in A m s t e b ,  de grach- 
ten), de pleinen stonken, de kerken 
stonken, het stonk onder de brng- 
gen en in depal- 
Het was dezostank die de gegoede 
burgerij uit de stad dmlf, op z ~ e k  
mar frisse lucht en vamakelijkhe- 
den in de natuur. 

't Buyf enleven 
De b ~ u w  en ontwikkeling van 
bof5tedw %of buiteaphmen, die 
als mmerverblijf gebruikt weden, 
kwam in de tweede hefft van de 
zeventien& eeuw op mg8 Rijke 
kooplieden en reders, uoosnarnd~k 
uit Amsterdam, ontdekken dan de 
genoegens van her buitenvddijf. 
Het was mode in &e kringen om 
de stad te verlàten en een 'lu8t-b&' 
(pas in de achttiende eeuw w e d  
her woord buitenplaats pbruikt) 
te creëren, ctat bij voorkeur aan het 
water lag op een mooie plek in de 
natuur. De buitenplaatsen waren 

vaak omgeven hor een patk en de 
eigenaren hadden een hele hof'hou- 
ding in dienst, Men keerde pas in 
de herfst weer terug naar de stad. 
Zuid-Kanemerland was een van 
de streken die q uitkoeen voor het 
sticht* van éen z6memerbIijE In 
de nabijheid van Zandvoort, on- 
geveer aan het eind van het vis- 
senpad, Iagen de landgoederen 
Elswoqt, DuinIust en Duinvliet. 
Dt rijke heren die hier woonden, 
konden in het uitgestrekte duinge- 
bied naar hlaelust jagen. op Mtia  
wild+ met hun familie plezierreis- 
jes maken naar de zee en wande- 
len in de ,omxidd&jke omgeving 
van het landgo~d. Het waren de 
vaste onderdeien van dit heerlijXe 
buitenleverl. "'t Buytenleven is het 
vermaMyckste, voordeligste, ge- 
,sondtste, j a  menighmael oock wei 
het salighste lm,' jubelde Jan van 
der Groen in 1670 in Den Neder- 
landtsen Hov&er. 'Het gescindtste 
leven is het doordien de vversche 
lucht met geen vuyle, seinckende 
dampen, gelyck in de steden, is be- 
sriieLY 

Het familieportret 
op het Zandvoort- 
se strand 
Het in de zeventiende eeuw toe- 

nemende bezit van land en bui- 
tenbuizen heeft in de Hoilandse 
portretkunst zijn sporen nagela- 
ten. Edellieden. patriciërs en rijke 
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Di& Dircksz. van Santuoort 0609-16801, Om uun VolleiJTmn met ai* ~ M W  Applonia Boogmrt en hun dochter 
Maria bij het strnnd van Zandvoort, met op de a c h t e p n d  zijn kooopiaaardgsch@ 'De Geiueldige', 1644, olieverf op doek, 
120 x 148 cm, particdiere collectie. 
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Op rondagmiddag, vanaf 14.30 uur op 
I1 ianuari, 8 febmari, 8 maart, 5 april en 10 mei 2009 
in ebouw Krocht" speelt Trio Johan Clement samen met ziin gasten de stenen van de hemel. a 

m. .  ...I 



kooplui lieten zich met hun familie 
buiten, tegen de achtergrond van 
buitenhuis of landgoed, portrette- 
rei .  De representatieve waarde van 

het familieportret werd door het 
afbeelden van een dergeiijk status- 
symbool verhoogd. 
Vergelijkbaar hiermee zijn de wer- 
ken waarin motieven in het land- 
schap verwijzen naar het beroep 
van de vader en daarmee de bron 
van het familievermogen, Sche- 
pen op de achtergrond duiden er 
bijvoorbeeld vaak op dat het geld 
in de koopvaardij of de marine 
vemliend werd. Zo heeft Otto van 

Voiienhoven zich met zijn gezin 
op doek laten vastleggen door de 
kunstschilder Dirck D i r h z .  van 
Santvoort (1609-1680). O p  de ach- 
tergrond vaart het koopvaardijschip 
'De Geweldige', waarvan Van Vol- 
lenhoven kapitein was. Naast hem 
staan zijn echtgenote Appolonia 
Baogaert en zijn dochter Maria van 
Vdenhoven. Het gezin wandelt in 
de duinen, met het dorp Zandvoort 
zichtbaar in de achtergrond. 

Het wandelen als bezigheid op fa- 
miîieportretten komt voort uit de 
vrijetijdsbesteding van de gegoe- 

de burgerij. Dit schilderij met het 
strand van Zandvoort op de ach- 
rergrond verwijst daarbij naar het 
landschap rondom Haarlem dat 
vanouds aIs buitengewoon aantrek- 
kelijk werd gepresenteerd en ook 
in de praktijk al in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw een van 
de meest geliefde recreatiegebieden 
was. 

Drs. Anne Marioiv Cense 

P d o u  ScBdtenrua'~ ~~n MUP Hopweg w a ~ n h w h  (1882) een ei& en d tot amt de Ew& 
I W m ~ ~ & ~ r & ~ i e ~ ~ ~ ~ E h g i ~ b e s ~ r a d s . ~ u ~ l ' M m * ~ ~ ~ & h r D e J o r s g a i ~ ~  
' 

& whg E&fgeb&n Hotel ' M a h u '  uan & Bodaard Paulus Loot h m  mmwetbem. $ h 6  p a d  d in 1974 &mp~ 
I Foto: Anth* B** 
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W e r k  een veelzijdig kanw úp het 

gebid van accountancy, W k t t  en 

Door onze uitgebr& 

d t e r e  mentaliteit we &dere 

nf -aüdgebid Wrgnt uit- 

&m@plmtbujfk ~~~ meren 

l ~ d ~ d ~ g , ~ k u n j e b e t e r  

~ ~ d e ~ a p h & i t a a R .  

4 DGWh4K5dviies + admhhûatieye diensten + h c a h  diemien 
+ accountancy + vermogensplanning + bedrijfsjddid advies va n hre r + fisis o~efpame W-. con-% + online diensten 

Amstelveen Den Heerhugoword 
www.vanhier.nl Am-rdom Haarlem Koog aan de ~ a o n  

Van der Valk sw art 
Notarissen 

Adres : Kostverlorenstraat 121 
Postadres : Postbus 286 

2040 AG Zandvoort 

e-mail : not arissen@zandvoort .knb.nl 

Telefoon : (023) 571 6841 
Telefax : (023)5712088 



ZIEKENHUIS IN ZANDV00ItT 

DE BARAKKEN AAN DE 

door Folkert Bloeme 

De andere barak aande V a  
Lenuepweg w e d  ma & : d o g  
door de gemee- opphapt 
en b . i n  deloop der.jaren 
h r s e  be&e,mmhgaï. 
In eerste baantie &e om va-m. 
enighgm aan vergademaime- 
te helpen. Al auel nam de Ne- 
derlands Hervormde GBmeaite 
het +tiw Xn ebraik mor 
het honden van d m . -  
ma, p d ì k b m a  en ~oorlde 
mnaageichool, Ook krig liet 
Leger b i  HeIler toesmtlmiug 
om aam&matep te prpdse- 
ren en m vond er op 13, j-- 
ari 2948 de eerste nW~j&qp 
stondew plaats, onder leidhg 
m m  Majoor kG.  Schram 

Eind jaren '40 v& de vmîp eeuw 
ontstond er Ui de Zandvaortse g e  
memtemad een uitvoerig politieke 
dhtsaie, een ware achodstrijd. 
Amlleiding hiervmr was de wenht* 
eh komst vaa den bremho01 in 
Plan Noord en de maag of dit een 
openbare of cbnsteli'jke moest zijn. 
Ook de lacatie maakte o n d d e l  
uft van deze dismissie, Hoewel het 
peeri tebestw wegeris de zeer 
&&te staat van het gehwtje 
~ w e i i d o r n d e ~ a m  
&Vm Lennepweg ~ e t  voior dit dod 
beschikbaar re stellen en er bij d& 
vmmtwoard&jke wethotqler p& 
wei hes& over het-tdmmstig 
aantal werd uiteinddijk: 
a& 7 stemmen Vmr (CHU; AR, 
KVP en UB) en 5 ~@(hidba 
CPN) besloten om & v d s  
barak te verhuwen en er een &is- 
tèlijke k l w t d o o l  te stwen. Op 

Optaanie uit ca. ï9ìO. Ha &Mtùs, m naet whtw het voetbdwìd (vw 
lutks nuar mb)> de h r e  B m ? e m h , a .  De hrgung tussen bei& 
p m h  k &h* Qi. Schuepm~snstrwt. 
B~ &l 1 (upd 2008, pagina 17) a t d  m $ t o  n m  het geb'ouw ben  het d 
geen ~ b i t h ~  mter &;.het ht k a m ~  ma BOUW ~ ~ n d w m r t .  

2 september 1950 w e d  de &cd, 
bestaande u& twee lokalen en een 
t u s s d t e ,  m een grondige ver- 

~ ~ P P &  
Het aantal Heutera lip' echter al 
snel terug van 36 in 19~0 tot 16 in 
X9%, wai volgens het -whgolbe~aur 
h e t ~ w a s w t n d e b d i t e i t w u i  
het &OUW. De kleutemtrd v& 
huisde naar *w gebouw aan 
de Jx Thijgseweg en k g  de naam 
"De Wdwatms''. 

Het gebouwtjeaan dè Van. hmkp 
weg d midden Jaren '60 ale -n- 
~ 5 u h t i b u  voor d g & q p - -  egi 
kl8i1t-a~ b m6- dow 
&n van de in Zandmm 
K m h e m m .  Voor de verbv- 
*-werd b r  de gemteraad 
een W e t  beschibw geteld 
van fl 15.550,-, De &e in Zand- 
wort gevestigde en wnièawdeade 

K r t i s v w d g b g e a  (Groen, Wit en 
Oranje) Moten tot een vergarinde 
samenwding. Dit d e e r d e  o.a 
in de bpriëhtiug van de Stichting 
Gmndhe ik tnun ,  waarin de 
besturen Wng hadden. Doel was 
de &&ie vati een nieuw en 
Modern wijkgdmuw, met daarin o.a. 

een c x ) w ~ ~ a u  voor *- 
w-, kleuter-, je@-, k--, 
beJPsarderi- en m, h e d e  een 
mapzijn mor uitleen&elen. 
In 1973 d dit gebouw aan het 
Beatrixplan'tsoen, naar ontwepvan 
& Z a n d ~ - a d l i t e c t  G. Sterwi- 

burg, -d. 

Het &,uw aan de Van Lennep 
weg kwam door het vertrek van 
bet cansuhtiebmau weer leeg 
k staas, niaar niet voor lang. De 
W- st. w m n  
op mek naar nieuwe huisvéstiug- 
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wegas  de doop van hun onderko- 
men, een bunker gel- aan de 
K-erww De verkemmspep 
ressorteerde onder de Stichting 
Katholieke Jeugdraad Zandvoort en 
zij venocht h& gemeentebestuur om 
het lege gebouw te mogen h m .  En 
dat niet alleen voor de verkenners- 
groep, maar ook mor de padvinders, 
die gebruilr maakten van de zolder 
van de Mariaschool en jongeren die 
gebruik m h n  van de noodkerk 
in Zandvoort-Noord. 
H e € ~ u w w e r d W e ~  verbouwd 
en aangeparlt aan de wensen m:& 
werkemm.em vqvolgm door de, 
@lit. verhuuxd aan gemmde 
stichtìng ~ o r  fl 40Um- perjaar. Tm 
29s werd er vgu b@ gebouw "de 

Brxnker" en de voomaIige kweek- 
atin van de gemeente gebruik ge- 
maakt. In mei van dat jaw openden 
de verkenners een nieuw onderko- 
men aan de J.P. Thijsseweg. 

De verkenams moesten uitzien naar 
een andere hatie omdat er phuen 
ontwikkeld waren voor mnia.&uw 
op het stuit p n d  tussen de Vm 
k e p w e g  en de bep.fplla9ts. 

Daar was al jaren sprake- m, 
maar in 19M was het zover. T- 
werd bekend dat op het t& 33 
zogenoemde Slokkw-spaamohgen 
gebouwd zouden worden, waarvoor 
de belangstelling overweldigend 
bleek. Het had nogal wat voeten in 
de d e  alvorens de woningen ge- 
bouwd en betrokken konden worden. 
In die iIjd werd er in de gemeente 
ook een discussie geveerd over de 
geluidsovmlastct van het cimiit en 
de gevdgen hiervan voor nieuwe 

woningbouw. Zelfs d~ inspmîeur 
voor de volkswndheid mengde 
zich h deze discussie door een 
bezwaarschrift tegen de nieuwhuw 
in te dienen. Ook andere partijen, 
4 s  de Kamer van Koopbandel, 
speelden een deuntje mee tot aam 
de Raad w State. Uiteindelijk 
kwam het allemaal g o d  en werden 
de huizen toegewezen aan d i e p e n  
door wie de doorstroming (door het 
achterlaten van een huurwonmg) m- 
v 4  mogeiíjk bevorderd zou worden. 
Het gebied aan de Van Lennepweg, 
tussen het benzinmation, de be- 
paafplaats en de Tollensstraat, ooit 
in ontwikkeling genomen voor de 
bouw van dwoningen, &ka&- 
rakken en de gemeentelijke remise, 
werd een woningbmrwIocatie plus 
een parkeerplaats voor de bezoekers 
van de begraafplaats. 



NATIONALE ZEEPKISTENRACE 

Onder auspiciën van de ExpIoiiatiemaatschappij "Noordzee'' zal 
in sarnepwerkhg mt de stickhg " T o ~  2andvoortw op 13 au- 
gustus 1950 een nationale mepkbtenrace worden gehouden. Mei 
deze stichting iei overeengekomen dat deee wedstrijd d plaatsvin- 
den op het & c d  van Zandvoort vanaf de zogenoemde H-- 
rug, een vrij steile helling, die zich voor di t  eoort racee bijzonder 
goed Ieent. Bovenop de Humem$ zal een houten startbaan worden 
aangebracht, d a t  de wagentjes een grote sneIheid d e n  h e n  
bererkea Verschillende kampioenen van plaatselijke races h oni 
land d e n  hier met elkaar de krachten gaan meten en er bestaat 
voor dit evenement onder de xeeplrEet-enthodasten grote b*- 
&ding* ( Z a h m  N h w s b h d  van l0  juni 1950.) 

Uit het Zunduoom Nieuwsblad van I5 augustus 1950: 

De regen voorspelde Zondagmorgen 
j.1. niet veel goeds voor de nationale 
zeepkistenraces, georganiseerd door 
de Exploitatiemaaischappij "Noord- 
zee" N.V., in samenwerking met de 
stichting "Touring Zandvoort" en 
de Motorclub "Zandvoort", doch te- 

gen de aanvang waren er ruim 3500 
personen op het circuit aanwezig. 
Zo nu en dan v id  er nog een zacht 
buitje, maar over het algemeen wa- 

ren de weersomstandigheden goed, 
haewel de coureurs met tegenwind te 
kampen hadden. zodai de sneiheden 
niet m moot waren. Er waren zelfs 
zeepkisten, die de eindstreep niet 
haalden en door hun berijders voort- 
gedreven moesten worden. Op de 
Hunzerug had men een flinke start- 
Laan van ongeveer twee meter hoogte 
gebouwd, zodat de wagens met een 
aardige snelheid konden starten. 

Om Lwee uur werd een aanvang ge- 
maakt met de gereglementeerde 
klasse. In vijf manches gingen steeds 

drie zeepkisten naar beneden, maar 
d gauw stond vast, dat degene die de 
binnenbocht had zich meestal ril5 na. 
1 kon beschouwen, tenzij zijn wagen- 

tje uiterst langzaam was. Maar men 

zag zo nu en dan toch wel rijders die 
brutaalweg van de buitenbocht naar 
de binnenbaan "sneden" en zodoen- 
de als no. 1 uit de bus kwamen. Dik- 
wijls werd het een nek-aan-nek race 
en eerst dan was er sprake van enig 
enthousiasme bij het publiek. "Blik- 
sernfi its" was ook weer van de partij, 
doch had in de laatste manche pech 
toen zijn wagentje bij de finish in het 
publiek terechtkwam en zijn vooras 
brak. 

Waarom werd door de organisatoren 
toegesiaan, dal het publiek nagenoeg 
op de eindstreep mocht staan? De rij- 
der werd echter snel geholpen, doch 
werd niet in de finale geplaatst, die 
ten slotte uitgevochten moest worden 
tussen Meerlens, Schorel en Niggen- 
dijker. Na een spannende race wist 

G.H. Niggendijker (14 jr.) uil Apel- 
doorn op de eerste prijs beslag te 
leggen, H. Meertens uit Zandvoort 
(14 jr.) kwam op Iraaie wijze op de 
tweede plaats terecht, Boven op de 
startbaan sprak burgemeester Van 

(lees v e d e r  op pagina 251 
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14s e i ~ ~ ~ h t  &W* 

~ k i s t i 3 ~ d 8 & t t & h  Ook in h jaren (1952,1953 en Het fenomeen zeepkistenrace kwam 
2 h n d v m . ~ w e t d ~ j  1%1) vonden er nog zeepkilstenraces uit Amerika, waar het vooral eind 
vWdenop8& ~ m . h @ w e g  plaats, 4 op het circuit als op de j aren veertig erg populair was. 
bij de kabek&, h-- w a d  b o u l e d .  
gemmen d o o r - ~ M ~ ,  Bob 
&&&d&*m&d 
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b bruna 
Bnina Balkenende 

Gmte Krocht 18 
2042 LW Z andvoorì 
Tel: 023 5'16033 
Fax: 023 ! 5 " 1 ~  
brunabalk@planet.nl 

Winkelcentrum 
Jupiter 

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

Huishoudelijk 
Bloemen en Planten 
Kinderschoenen 
Sport 
Snoep 
Een hapje 

Voor ieder wat wils 
KOM EENS LANGS!! 



HET NEDERLANDSE RODE KRUIS 
AFDELING ZANDVOORT 

Uit een album van djn zwager J. Brtmjpan kwam de foto van 
het zilveren jubileum van het Rode Kmah, afdeling Zandvoort. 
H e l m  wist hij de namen van de *portretteerden niet meer, 
maar er zijn beslist lemm onder u die alle messen bij naam 
kennen. Mieschien ie dit een leuke aanIeldtng om naar iemand 
toe te gaan die op deze foto atarrt en samen een epemtocht te 
ondernemen. 

ik vraag me af of redden soms in 
de genen zit. Want wanneer je de 
namen uit het verleden en heden 
naast elkaar zet, Pe je dat ook 
anno 2009 bij het Zandwmtse 
Rode Kruis, de Zandvoortse 
Redding Brigade en de K.N.R.M. 
kinderen, klein kinderen en mogelijk 
achterkleinkinderen actief in de 
verenigingen zijn. Het zou aardig 
zijn om dat in de volgende Klink 
te kunnen vermelden, dus ik ben 
benieuwd naar de reacties. Mijn 
mailadres staat in het colofon. 

OPRICHTING 1935 
Na een vergadming in Bodega 
Mwtert is de Zandvoortae afdeling 
van het Nederlandse Rode Kruis 
opgericht. De vergadering stond 
onder leidmg van Burgemee~er Van 
Alphen. 
Dr. Land zette in het kotwt dael 
en streven nader uiteen. De heer 
Loogman, die zijn pogingen tol een 
oprichting met sucçes bekroond mg, 
gaf een inleidiq wer ontstaan, ge- 
schiedenis en groei Damma hebt 
de heer Bakker, kringcommissaris 
Zuid, een wood van dank aan 
Burgemeester Van Alphen. Het 
voorlopige h m r  w& gevormd 
door mejuffrouw J. Leen en de heren 
G.A.M. Loogman, P. van der Mije, 

H.A. %n en Krabbendam. Op 16 
mei 1935 werd er in een beskim- 
vergadering tot de definitieve taak- 
venMing overgegm~ Na de verkie- 
zing ziet het bestuur er als vdgt uit: 
de beer G.A.M. Lioogman, voomittei.; 
de heer H.A. Klein Sc, Ze voor&- 
ter; de heer E. H. Brokmeier Jr, 
penningmeester; mejuffrouw M. 
Loving, secmtaresse, mejuffrouw J. 
Leen, de heer Meym en de heer C. 
Keur commissarissen. Nadat be&- 
ten was orn zo spoedig mogelijk een 
transportcolonne te vormen sIoot de 
vaorzitter de verpdering. 

De transportcolonne is in 1939 een 
feit en in 1940 zijn de gediplomeer 
de leden van de afdeling Zandvoort 
uitgerust met een uniformpet. De 
h e s  dragen een velpleegsterskap. 
Commandant vm de c o h m  ie de 
heer A. Loos. 

UITREIKING EEN- 
HEIDSDIPLOMA'S 
Op 1 mei 1939 startte de opleiding 
voor het eenheidsdiploma in het 
Kostverkren Wandelpark, onder 
leiding van de heer Th. van der 
Kort., lid van het Rode Kruis te 
Haarlem, tewij1 de supervisie bij 
Dr, Van Fraassen berustte. Tijdens 
de uitreiking van de diploma's op 23 

oktober 1939 in het Pamaatsge- 
bouw zei burgemeester Van Alphen 
m zijn t o ~ ~  bijzonder ingeno- 
men te zijn met de samenwerking 

tussen de organisaties: het Neder 
lm& Rode Kruis, afdeling Zand- 
voort en de Zandvoortse Redding 
Brigade. De geslaagden voanden 
de basis voor de eerste Rode Kruis 
transportcolonne in Zandvoort. Dr. 
Van Fraassen vond het, achteraf 
gezien zeer terecht met het oog op 
de oorlqpdreiging, noodzakelijk 
dat de Zandvoortee E.H.B.O.-ers 
een landelijk en misschien zelfs wel 
internarionad erkend onderschei- 
dingsteken bij de uitoefening van 
hun vrijwilligerswerk dienden te 
bezitten. De geelblauwe mmband 
die de E.HB.O.ers van de Zand- 
wrtse  Redding Brigade bij hun 
activiteiten (op hun reddinpposten, 
bij harddraverijen, auto-en motor- 
races etc.) droegen zouden wel eens 
niet toereikend kunnen zijn. Van de 
elf mensen die deelnamen aan het 
examen voor het eenheidsdiploma 
voor E.H.B.0 slaagden er negen: 
H. Baars, A. (Frank) Beekhuis, E. 
Keur Pzn, W. van Koningsbruggen, 
Jb, Kmaijenoord Gzn, H. Kun keIer, 
A. Lms, K.C. van der Mije Pm en 
W. van der Mije Am. Ikee deelne- 
mers weden afgewezen. 

ZILVEREN 
JUBILEUM 
In 1960 werd met een receptie in 
hotel Keur het 25-jarig bestaan 
herdacht van het Zandmrtse Rode 
W en tevens het 20-jarig bestaan 
van de mobiele transportcolonne. 
Aan de ofñcide receptie van beide 
jubilerende afdelingen ging een 

(h uerder op pagina 29) 
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UW CV UIT BEDRIJF? 
DAN KOM IK IN BEDRlJF! 

TON BAKKER 
CV-INSTALLATIEBEDRUF & ONDERHOUD 

STORINGEN ALLE MERKEN 

Van Lennepweg 131 
2041 LM Zandvoort 

023-57201 52 
06-4029521 3 

margaenton@casemo.nl 

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HAM 
Administraties en belastingzaken 

Voor ondernemers en particulieren 

Voor de verzorging van onder andere uw: 

* 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 f 32541 0 

E-mail hampaap Q hetnet.nl 

De technische dienst van Beach Net heeft ruim 15 jaar ervaring met computers. Met gepaste trots 

b e n  wij stellen, dat u de meest exciusiwe en exotische computers kunt bestellen 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 temg te haIen bij een crash, is &n van de specialiteiten van onze 

technische dienst van Beach Net. Kortom, B e d  Net het adres mor u en uw computer. 

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 1 06-4 1286 175 Email: info@beachnet.nl 



niet minder offiu(i1~ opening van 
h e t m ~ e n d e ~ m r  
de ambulance aan de Kamalweg 
wd. Ook de nieuwe ziekenwagen, 
~ a a n ~ ~ o t & & ~ d  

I 
met een formeel: tintje door de man- 
nen van het- R o d ~  Kmis h &ruik 
g e n o ~ I q h o . ! K ~ ~ ~ &  
bstnur van de jukdemide dd&g 
en de mobiek ~ p m d o q n ~ =  de 
*ensen vaa,&,mpm- 
digden, van Mmeester  Van 
~ a m m m s  het\getmmdw- 
9hinr en T.Z. en k o h d  Meihm 
mihens het hOd***m het 
~ ~ d s e  Riode M. Dr- B: 

I Fimhgw, de vrnegere cobane- 
cömmandant,~a8odrckze~* 
g a k i d  naar Zandvqort gekomen 
om hetbeshiurtefeli&mn.Hij iiet 
z i ~ ~ e m ~ d g a m v m  
d i  aanbiedkgm een ekb iwhe  

1 Rode Enia-Itiok! Ook aa- 
waren, de heren 13kiber@ nmeos 
deZaudvuge Bedding B+% 
d e o r  aPricLr vanvan& 

&Ming Zandmrt en dokter Flie- 
&ga namens de cdonne. Vmtdat 
de remptie begon, daridigde de 
voorzitter van de phtsdijke afde- 
hg, de her C. Jung, de heer A. 
Loos de d d e  pan v d m n  in 
brom en e& mrkoucle namm hët 
hoofdbestuw van het'Nederhdse 
M e  Kruis. 

GEFOPT IN 9000 

h rhinhlbprer die de z o m m  
fles in 2anàvtm-t ontwijkt, dat 
m & ~ p î o h g  wlgtms h;& Rode 
W s .  Dtrs stuurde het Rode Qvis 
een paarwhrangpe&hl3tefi 
nziac de media, Op een aterdag was, 
er e a  pemmnferentié, waarbij & 
minihelihptet bij h& R&t &I& 

in de Nwolam  dam 
getoondwd. h W-der 
Z F M ~ L ~ % Q € ú l h e t R &  
~ ~ t e n m ~ e e a  b_dpphwai 
werd de h t  van.& heiikopter 
amgdxdgd: En daar stond-ie 

dan; een speelgoedhelikopter waar 
,nog net een Playmobid-gewonde in 
kon liggen. Gefpt, l april!' De leden 
v a  het 1 apd-comit8 van het Rode 
Kruis, Lia Sol, Yvonne Rwendaal, 
Mmel de Jager en Am& Beeck- 
hup, mmten erg Men om de ont- 
stane Ook enkele omwo- 
m d e n  waren namelijk die 
naar de presentatie gekomen. 
Het idee wit geboren tijdens 
m -dering over een feestavond. 
,,We hebben heel d vmrpret 
gehad,= aldusUa. T& had deze h- 
dieh  actie oolr, een serieuze onder- 
m. ,Het wordt steeds moeilijker 
mor de ambulance om Zrindvwrt 
te  me^ afs het druk is en dat 
wordt i l i i d e u  nog erger als de 
WW w m d d  worden, .* 
Z # d ~ s n . ' '  



Het TrampIein rond 1915 
Rechts staat het pand van Dr. Gerke 
(nu het Kntidvat]. 
We zien de pas 21ange14e 
Oranjmat (van 1912) en op 
de achtergrond de pensions 
'Welgelegen' (links) en 'Biliterinrst'. 
Helemaal links een deel m het 
"land van Groen" met daarop de 
te koop- en bouwborden voor het 
kantoor van de Haarlemse Bank 

(later de Twentsehe Bank) dat in gepadceerd om - met uitzicht op de 
1920 gebouwd zou worden. Het Nederlands Hervormde kerk - de 
verkeersbord geeft de maximum laatste nieuwtjes uit te wisselen en 
toegestane snelheid aan van 10 km ten slotte voor pension 'Welgelegen' 
per uur. De zeer scherpe opname de handkar met daarop de 
(op glasflnat), gemaaki door Anth. gestapelde terrasstoelen. 
Bakeb, bevat een aantal prachtige 
tijdsbeelden: de jongen op klompen, 
her kindermeisjes op stap met 
de kleine, de t.wee heren die hm 
handkar op de weg 'wild' hebben 





DE VOLGENDE LEDEN HETEN WIJ VAN HARTE  WECK^: 

Bor Dhr. F. van den 
Bosscher Dhr. L 
Brammertz Dhr. M. 
Cahado Mem. J.F. 
D m  Dhr. T. van 
D a m m e O t t b  Mevr. J.G. 
Dijkhof F'aa M.R. 
Duijn A. van 
D~tting-Abeelen Mevr-T. 
Gomsas Dhr. P.C. 
Heijden Dhr. H.W. van der 
Hilbers Mevr. J, 
Hooijen J.E. & Heijm Mevr. M.A.M. 
HW Dhr. J. & Meuleman Mevr. M. 
Joacim Dhr. H.L. 
Kdf-Keur Mevr. J. 
Kamp Mevr. S. 
Kern Dhr. P. 
K u i k  Dhr. P.J. 
hugeman Dhr. F. 
Leeuw-Roqpbmgge Mevr. T. de 
Olieslagers Dhr. P. 
Paap Mevr. I. 
Pas Dhr. H. v.d. 
Pelt-Schaap Mevr. B. van 
Rikken-Boukes Mevr. M. 
Ruijter Dhr. W. de 
Scharff Dhr. 3. 
Sluisdam Mevr. H. ran 
Vessem Dhr. J.W. van 
Vijvers-Kuetiler Fam. 
Vorm Dhr. C.F. van der 
Waaning Dhr. E. 

Lorentmmat 4S5 
Jan Haringmaat 28 
Schulpweg 30Q 
Brederodenat 16 
Witte Veld 66 
Bd& 67 
Dorpsplein 3 
P.O. Box 321, Cammway 
EommeBat 24 
Keesomehaat 289 
De Kajuit 15 
Westersbaat 6 
Hogeweg 54-11 
Mr. T d s m t r r i a t  CO 
Bmg. van Lenuepweg 12 
V i h o e d  4% 
CasthuishoGje 16 
H o p e g  54-4 
Blekemaartweg 22c 
Maarsenbroeksedijk-Oost 3 
BrimenIm 176 
Zandvoordaan 137 
Molenshaat 39 
Hogeweg 22/21 
924 Wmbmgbnstreet, 
Noorderstraat 4 
Dirk Jacobssmt 4 
Dr. C.A. Gerkestraat 137 
A.J, v.& Moolenstraat 68% zw 
Diependaalsedijk 54 
Dr. C.A. Gerkestraat 35 
Voorgracht 3 
Nic. Beetslaan 25 

2M1 RR Zandvamrt 
2023 KD Haarlem 
195l JE Velsen 
2042 BE Zandmort 
2041 G3 Zandwort 
2134 RN Hdddorp 
204.2 JK Zaudww)rt 
N.S.W. 2û26 Austraiia 
13l2 WC Almere 
2 0 4  XL Zmdtm 
79'08 GS Hoogeveen 
2û42 HE Zandvoort 
2042 GJ Zandvoot~ 
2042 BT Zandvoort 
2101 RG Heemstede 
6953 EZ D h  
2042 JS Zandvoort 
ZW2 G1 Zandvoort 
2101 CB Heemstede 
36ü3 EA Maarsenbruek 
21 16 TV Bentdd 
2042 XJ Zandvoort 
24hl AE Ter Aar 
2042 GW Zandvoort 
S p q o r t ,  NY 14559 U.S.A. 
20$2 KK Zmdvmrt 
7941 KJ Meppel 
2042 ER Zandvoort 
-2041 NG Zandvoort 
3601 GL Maarsen 
2042 EM Zandvoort 
2141 MV Vijfhuizen 
2û41 MR Zandvoort 

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

I 
Meer info en ons woningaanbod: 16 meest NVM B 

-GREEVENMAKELAARDI J.nl 
Louis Davidssrraat 15,2042 W Zandvoarr 
Td. 023-5739 234, Fax. 023-5733 227 



vragen over bezorging: 
mevr. E. HoogervorstSchuiten 
Oosterstraat 1 
2M2 W3 Zandvoort 
023 571 8177 
Menadminis~e@o~dzandvoort~nl 

Na inschrijving als lid van het 
GOZ, ontvangt u het eerstkomende 
(kwartaal)nummer van 'De W. 

Contributie: 
Min. € 9,95 binnen Zandvoort 
Min. e 14,75 buiten Zandvoort 
(incl. verzendkosten), per jaar 
Bankdatie: 
ABN-AMRO te Zmdvoori 
rekeningnr. 56 57 38 305 
Giro-rekening. 4206723 t+n.v, 
Genootschap 'Oud Zandvoort' 

Bes- Genootschap: 
voom*tter; 
ing. Gw Cerise 
023 573 3210 
gw.cense&udmndvoort.nl 

Smrchh: 
Arie Koper 
Willem Kloosstraat 9 
2041 BK Zandvoort 
023-571 8441 
secretaris@oudzandvoort.n1 

Cor Draijer 
023 527 3730 
Dr. Johmus  G. Mez.gerstraat 42 
2041 HC Zandvoort 
cur.draijer@ouhdv[w)rtrtnl 

Jaap Kerkman Aen 
023 571 5013 
jaap.kerkmm-amhMvoort.nl 

Jaap Paap 
jaap.paap@oudzandvoort.nl 

29e jaargang, nummer t 13 'DE KLINK' 
Kwa*aluitgave van 

GENOOTSCHAP 'OUD ZANDVOORT' 
OpgeticM I l deoember l970 

Folkiorevereniging 

q BE- - m  
))rr w- 

opgericht 1 februari i948 

sectetatis: 
Meke Hollander 
Consti Huygenwtraet 15 
2041 M 1  Zandvoort 
www.dewurf.nl 

Redactie 'De K h k '  
Peter Bhijs (hcdhbctew) 
Jhderodestraat 28 
2042 BE Zandwort 
023.571 8292 (na 19.00 uur) 
~ ~ ~ b I ~ j s @ o u ~ d v ( ~ 1 r t ; n l  

Nel San&èrgen~Kerlmim 
023 571 21% 
nel.~~ndkgm-kwkmanhd-- 
mdvoort.nl 

Eh&da&: 
Marianne Blriijs 

Slnttinpdahun kopij eerel- 
komende nmnmer 'De glinlr' 
15 muart 2009. 

m @  Cappight 2009 
Alle re+a og de van 
'De Ktink' berusten bij het 

Genootschap 'Oud Zrin@.l ,  m g  
-=er d m  echten benzsteu bij 
deixden'door wie matmiaal beschikbaar 
is gesteld aan bet Geno~~cbap 'Oud 
Zandvaart' 

Lome Verkoop We, Klink' 
'B.nuia Bdkewnde, Grote h c h t  

s0cwriaat: 
Mmuw E.M.C. Keker-Bos 
Vinkensiraat 10 
,2042 CV andworf 
Te lmn 6% 571 51 12 
wwwbarnschu8.nI 

Zandvoo*. Museum 
Swalu'&tra:at l 
ZWO AH zandvoort 
telefbon 023 574 02W 
www.zandvoortsmuseum.nt 

I Geopend: woensdag Vm zondag 
13.OQ - 17.00 uur 
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