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HET LAATSTE WOORD
Werd mij gegeven door de redactie van de KLINK omdat
ik in de ledenvergadering van mei a.s. na 16 jaar zal aftreden als voorzitter. Onwillekeurig heb je dan de neiging om
even achterom te kijken, maar wetende dat daadkracht niet
wordt ondersteund door achterom kijken maar juist door
de blik naar voren gericht te houden, doen we dat laatste.

Strandpaviljoen 18
voor reservering: 023 – 571 56 60
www.strandpaviljoenthalassa.nl

Toch is dit een wat vreemde
gedachtegang voor een voorzitter
van een historische vereniging.
Maar ook een enkele van mijn
voorgangers hebben publiekelijk
gemaakt dat de toekomst van
Zandvoort ligt in zijn verleden. En wie kent niet de kreet:
“zonder verleden geen toekomst”. Aan deze kretologieën
moest ik denken bij alles waar
het Genootschap in de eerste
maanden van 2011 door de
gemeente voor is gevraagd om in
mee te denken. Het begon met
de “Midden-Boulevard”, daar
moet wat gebeuren. Ons werd
de vraag voorgelegd: “wat is er
in het Midden-Boulevard gebied
aan historische waarde en/of
hoe zou dat eventueel teruggebracht c.q. versterkt kunnen
worden. Geen eenvoudige vraag
en we hebben daar ook geen
eenvoudig antwoord op kunnen
geven. De tweede vraag was een
verzoek om mee te werken en
zo mogelijk bouwstenen aan te
dragen voor een morfologische
atlas voor het grondgebied van
de Gemeente Zandvoort.

Het doel van de atlas is om
een historisch kader te bieden
voor verdere planontwikkeling binnen het gemeentelijk
grondgebied. Dit vanuit de
leidende gedachte kleinschalig
en authentiek, zoals deze in de
vigerende structuurvisie door
de gemeente is geformuleerd.
De morfologische Atlas is een
atlas in de letterlijke betekenis
van het woord; een verzameling
kaarten opgebouwd uit verschillende tijdvakken. Middels
deze kaarten wordt de stedenbouwkundige ontwikkeling van
Zandvoort vastgelegd en toegelicht. Zandvoort kent een eigen
culturele traditie van het vormgeven van haar ruimtelijk milieu. Door die culturele traditie
in kaart te brengen kan dat voor
de toekomstige ontwikkeling
een inspiratiebron zijn. Laten
we hopen dat de toekomstige
architecten en stedenbouwkundigen zich laten inspireren door
het kleinschalige en authentieke
van Zandvoort, want één LouisDavids-Carree is genoeg.

Het was voor mij een voorrecht
om 16 jaar voorzitter te mogen
zijn geweest van het Genootschap Oud Zandvoort. Deze
taak heb ik met veel genoegen kunnen volbrengen, mede
doordat ik omgeven was door
bestuursleden die met hart en
ziel voor Zandvoort gaan. Alle
bestuurleden, oud bestuursleden
en medewerkers van het Genootschap wil ik danken voor het in
mij gestelde vertrouwen en hen
veel succes toewensen in het
beschermen van het Zandvoortse
Cultuurgoed in de breedste zin.
Hierover is het laatste woord
nog niet gesproken.
Ger Cense

Sedert 1959
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BIJ DE VOORPLAAT

VERDWENEN GEBOUWEN
Voor de omslag van deze Klink is gekozen voor een stukje herkenning van
na de oorlog. De dia is vanuit Hoogeveen naar het GOZ gestuurd. Zo te zien
is hij gemaakt door een bezoeker die Zandvoort eens van grote hoogte wilde
bekijken. Mogelijk is de dia gemaakt vanuit het toenmalige restaurant van
Bouwes Palace en toont de kijker een Zandvoort dat nog niet volgebouwd is.
Geschaatst op de modderkommen
en naar de race gekeken, dat toen
nog langs het Duintjesveld liep. Ga,
net zoals ik, even terug naar het
beeld van vervlogen tijden. Eigenlijk
zou een foto vanaf dezelfde plaats
een goed bewijs zijn geweest om te
laten zien hoe Zandvoort in al die
jaren is veranderd. En heb ik iets
vergeten op te noemen dan mag u de
volgende keer uw verhaal vertellen.
Nel Kerkman

Vuillaadstation

Jhr. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort
023 - 5715715
info@cvl.nu | www.cvl.nu

Op de afbeelding staan heel veel
gebouwen die er niet meer zijn. Zo
staat er pontificaal het vierkante
gebouw van kinderhuis Groot Kijkduin op waar we in een volgende
Klink uitgebreid op terug komen.
Ook is er veel groen aanwezig met
de twee voetbalvelden, de Vijverhut
zonder vakantiehuisjes en de dennenscheerder heeft nog geen schade
aangericht aan het grote dennenbos. De Karel Doormanschool en
de Plesmanschool hadden toen nog
genoeg aanwas aan kinderen. Het
rangeerterrein waar de wagons met
kolen af en aan reden naar de kolenschuren met de bekende namen
van: Kemp, Wolbeek, Hollenberg
en van der Meije. Het kleine huisje
waar de stationschef ooit woonde
staat er op, net zoals de grote loods
van Van Gent en Loos, waar je zo
heerlijk verstoppertje kon spelen.
Dat gebied was voor de kinderen
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van Plan Noord een ideaal speelterrein. Naar beneden glijden langs de
schuine kant van de opgang naar het
station. Wie heeft er niet gesport in
de sporthal Pellikaan (1968-1998)
en gezwommen in zwembad de
Duinpan, gevoetbald op het Zandvoortmeeuwen terrein en gehockeyd
op het terrein bij de Nic. Beetslaan?

Op de foto is het vuillaadstation net
niet te zien die in 1992 is afgebroken
met op de achtergrond de P.E.N. kabelloods dat in 1935 gebouwd en in
1998 gesloopt is. Met de kabelloods
had de heer M. Cerni geweldige
plannen. Hij wilde er een TV studio
van maken maar, door tegenwerking
van de gemeente, is zijn plan helaas
niet door gegaan!

Kabelloods
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Brilmode
Hé ju, hael jai evve
een blommetje
bai Jopie Bluijs!

“ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT”

Oogmeting

Voor en door lezers

Zonnebrillen

Contactlenzen

Zandvoort Optiek
De specialist in al Uw Bloemwerken......
Haltestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-57 12060

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

Nieuw logo

Tien jaar is de rubriek “Hoort, burgers, hoort!” samengesteld door Peter Bluijs. Het logo waar Peter toen voor
koos, was een afbeelding van de Kousenpael, dit vanwege zijn betrokkenheid bij het café waar zijn opa ‘ome
Kees’ in 1915 begon met Café Neuf in de Haltestraat.
Later nam zoon Cornelis Gerardus het café van zijn vader over en na een verbouwing werd de naam van het café-restaurant “De Kousenpael”. Nu Peter zijn schrijfpen
heeft doorgegeven aan nieuwe redactieleden en ik geen
opa heb met een café viel mijn keus voor een nieuw logo
op de dorpsomroeper. Hij was toen en nu de persoon om
nieuwtjes door te geven. Met de zin “zegt het voort, zegt
het voort ”vraag ik u om uw verhalen te vertellen aan uw
medelezer. Zeg maar wat u kwijt wilt, wij zorgen ervoor
dat het in deze rubriek geplaatst wordt. Nel Kerkman
(reactie’s kunt u sturen naar redactie@oudzandvoort.nl of
p/a Kostverlorenstraat 109 A, 2042 PE Zandvoort)
De Zandvoortse Zeskamp (Klink 121)

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

vereniging
van hoveniers en
groenvoorzieners

vhg

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel: 023-57 17093

Er zijn veel reactie’s op het artikel over de zeskamp
binnen gekomen. Vandaar als toegift een extra foto. Er
staan geen sportieve deelnemers op maar dit keer de
harde kern van supporter die achter de zeskampers stonden. Ook nu zijn er veel bekende gezichten op te zien.
Misschien herkent u zichzelf?
Bakkerij Houtman (met dank aan H. de Muinck)

Versteege’s IJzerhandel
Verkoop van:
Verfwaren
IJzerwaren
Elektra
Camping Gaz
Gereedschap

Grote Krocht 3-5
2042 LT Zandvoort
tel/fax 023 5719058
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de Muinck is de derde persoon van links. Naast de bakkerij is de melkhandel van D.Bakkenhoven gevestigd,
tegenwoordig wonen er nog nazaten van D.Bakkenhoven
die in het pand een restaurant hebben. Op het uithangbord stond geschreven: “Handel in melk, boter, kaas en
eieren. Dagelijks versch aan huis te bezorgen”. Geweldig
dat je destijds in een winkel melk per glas kon kopen,
kom er nu eens om? De buurman van de melkhandel is
een café annex dancing, de naam is niet te lezen. Misschien weet u de naam en heeft u daar gedanst? Zegt het
voort, zegt het voort.
Zandvoortse Honkbalvereniging

Onlangs zag ik een foto van een Zandvoortse honkbalvereniging. Deze foto is bijzonder omdat Emile Bleesing
(grootvader van Martin Kiefer) de grondlegger van het
Nederlandse honkbal is geweest. Hij bracht de honkbalsport naar Zandvoort. De heer E.Bleesing was 34 jaar
lid van het bondsbestuur, twee jaar als secretaris en van
1915 tot en met 1946 als voorzitter. Hij speelde honkbal,
was scheidsrechter, hield lezingen en liet zelfs materiaal uit Amerika komen. Door zijn allesomvattende werk
drukte Bleesing een onuitwisbaar stempel op honkbal.
Zijn portret is in de Hall of Fame te vinden in de Haarlemse Honkbal-en Softbalmuseum. Met dank van Wim
van der Mije en Joop van den Bos die samen de namen
van de Zandvoortse honkballers in kaart brachten.
Bij de foto:
Op het hoofdveld van Zandvoortmeeuwen staan van li.
naar re.: dhr. E. Bleesing, de heer J. Komlossy (Keur),
Ab v.d. Moolen, dhr Sok (secr. Nederlandse Honkbalbond, Gerrit Poots, dhr. Keesman (verkocht kaartjes)
en is vader van Jan Keesman. Middelste rij: Piet v.
Koningsbruggen, Jan Keesman, Heinerman. Voorste rij:
Boersma, Wim v.d. Mije, Kees Paap, Frans Terwee, die
zo te zien de enige is met een echt honkbaltenue.

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

www.oudzandvoort.nl

Van Cor Draijer ontvingen we foto’s van diverse dorpsgenoten. De komende Klinken gaan we daar meer aandacht
aan besteden. Zo stuurde Henny de Muinck uit BerkelEnschot diverse foto’s. Op één ervan staat het personeel
van bakkerij Houtman keurig geposeerd naast de bakkerskarren in de Kerkstraat. De vader van Henny, Dorus
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Een foto van
Anthonie Bakels
Al enige tijd ben ik bezig met
het verzamelen van fotomateriaal van de familie Bakels met
als doel hier een boekje van te
maken. Zoals bekend is Anthonie Bakels in 1876 begonnen
met de fotografie in Zandvoort,
zijn dochter en later zijn kleinzoons hebben de activiteiten
voortgezet. Er is in de periode
vanaf 1876 een gigantische
hoeveelheid foto’s gemaakt van
zowel topografische items als
van personen.
Kort geleden kwam ik deze
familiefoto tegen op het internet
en ik heb hem gelijk aangeschaft. Nu is het natuurlijk leuk
om een foto te hebben, maar net
zo leuk is het om te weten wie er
op staan. Ik ben dus nu op zoek
naar de namen van de afgebeelde personen.
Wie het weet kan dit doorgeven
aan de redactie van het Genootschap.
Arie Koper

VERSLAG

EERSTE GENOOTSCHAPSAVOND 2011
De eerste Genootschapsavond van 2011, die op
25 februari 2011, zoals gebruikelijk, in gebouw
de Krocht werd gehouden, werd als vanouds druk bezocht.
De vele aanwezigen troffen elkaar weer als ware het
een feest van herkenning, mede door het
voorprogramma van oude beelden van Zandvoort.

DE AUTOMAAT
Anno 2011 is bijna elke
woning wel voorzien van
centrale verwarming
en zullen weinigen nog
terugdenken aan de kolen-

Voorzitter Ger Cense gaf tijdens
zijn openingswoord aan dat het
zijn laatste officiële avond als
voorzitter was. Zijn functie loopt
af in mei en hij heeft te kennen
gegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. Na 15 jaar vindt
hij het welletjes en is de tijd
gekomen voor een ander.

kon genieten van veel bekende
plaatjes en personen.

en oliehaarden, die vroeger

Na afloop werd er nog gezellig
nagepraat in de foyer. Al met
al was het weer een geslaagde
avond, waarop met een tevreden
gevoel teruggekeken kan worden.

Ik herinner mij nog dat

veelvuldig gebruikt werden.
wij in de jaren 50 van de
vorige eeuw kolen moesten
scheppen uit de grote bak,
die in de tuin achter ons
huis stond. In mijn jeugd
was dat de heer Balk, die

Na het voorwoord werd het
programma van de avond gestart
met de presentatie “Zandvoort,
van arm vissersdorp naar rijke
badplaats” die gehouden werd
door bestuurslid Leendert de
Jong.

door het dorp reed in een
rode Opel Blitz (voor de
kenners, model 1959). Hij
verkocht behalve petroleum
ook waspoeder, borstels en
veel andere huishoudelijke

Aan de hand van afbeeldingen
van oude en soms zeer oude
landkaarten werden de aanwezigen meegenomen door een
periode waarin ons dorp uitgroeide van arme vissersplaats
tot mondaine badplaats.

zaken.

Na de grondig gedocumenteerde
presentatie over deze Zandvoortse periode werd na de pauze
en de loterij een film vertoond
met oude Zandvoortse beelden.
Omdat er momenteel nog geen
nieuw materiaal voorhanden was
is gekozen voor een herhaling
van een van de reeds eerder vertoonde leuke films, waarbij het
volop aanwezige publiek weer
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In het midden van de jaren 20
kwam de olieman (in dit geval
olievrouw (!), hier in de Van
Alphenstraat) nog aan huis.
De blikken petroleum waren
bestemd voor de olielampen;
elektrisch licht had bijna nog
niemand.
De Rotterdamse ‘N.V. Maatschappij tot Detailverkoop van
Petroleum De Automaat’, die
in 1898 opgericht werd door de
American Petroleum Company
(voorloper van ESSO), verkocht
huis aan huis “petroleum”

door middel van venters, van
standaardkwaliteit en tegen
standaardprijs.
Dit gebeurde ook op Zandvoort.
De petroleum werd gebruikt voor
huishoudkooktoestellen en (gewoonlijk verplaatsbare) kachels.
Die petroleum rook nogal (door
de zwavelverbindingen); de olieboer dus gewoonlijk ook.
Op de foto staat een werkneemster van “De Automaat”. Dit
bedrijf deed aan klantenbinding
via kinderen, want via zijn olieverkopers verspreidde het bedrijf
het Petroleumspel en werd rond
1930 vooral populair door het
blad “De Automaat”, met de
stripfiguur “Pijpje Drop”, een
negerjongetje getekend door P.
Koenen. De afleveringen hadden
steevast als laatste zin: ‘Hoe ’t
verder Pijpje Drop vergaat, staat
in de volgende ‘Automaat’.
Arie Koper

www.oudzandvoort.nl
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HOU D E N VA N J E D O R P
VISSPECIALITEITENRESTAURANT

De Meerpaal

J

Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-57 12451
Garantie voor Topkwaliteit
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Wat is het toch? Waarom houden we van een stad of van een dorp
waar we wonen. Is het omdat de Zandvoorters de benaming ‘Zandvoorter’ claimen als je met minimaal vier generaties uit Zandvoort
komt? Maar dan wel van vaders kant, want van moederszijde gaat
moeilijk, omdat zeer veel Zandvoortse families een ‘voor-moeder’
hebben die niet uit Zandvoort komt. De Zandvoortse voor-moeders kwamen oorspronkelijk uit andere vissersdorpen zoals: Wijk
aan Zee, Noordwijk, Katwijk en/of Scheveningen.
Duitse meisjes

U bent van harte welkom bij Lenie & Floor
Haltestraat 61 - 2042 LL Zandvoort
Telefoon: (023) 571 21 71

r

id

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

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

In het midden van de 19e eeuw
kwamen er veel meisjes uit
Duitsland. Daar was de economie niet al te best en in Zandvoort, dat zich aan het ontwikkelen was tot een zeedorp/
badplaats met internationale
uitstraling, was veel plaats voor
personeel in de badhotels en de
Duitse meisjes waren veelal bekend met deze badplaatscultuur.
Trouwens, Duitsland beschikt
nog steeds over vele plaatsen
met een eigen badcultuur.
De ontwikkelaars van de badhotels van weleer waren veelal
Duitsers en adverteerden in
Duitse bladen voor personeel
en boden goede verdiensten aan
zoals gratis wonen en voeding.
Zaken waar in Duitsland op dat
moment ernstige behoefte aan
was, omdat de werkeloosheid
hoog was. In de advertentie werd
geen woord gerept over de vele
aardige en mogelijk aantrekkelijke Zandvoortse jongelingen. Veel meisjes kwamen naar
Zandvoort, werden verliefd op
de jongelingen en bleven toen.
Er wonen heden ten dage nog
zeer veel vrouwen in Zandvoort
die hun wortels van vaders- en
van moederskant elders hebben,
zodat ze op geen enkele wijze
aan de criteria voldoen voor de
benaming Zandvoorter.
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Wat is het Zandvoortse
gevoel

Is het om de torens, de monumentale gebouwen of zijn het
de parken en plantsoenen met
een vijver als hun aankleding
en soms een beeldhouwwerk?
Helaas heeft Zandvoort van
vandaag weinig of niets van al
dat schoons. Nee, we houden
van Zandvoort om het pittoreske
oude gedeelte, het is de reuring
vanuit haar functie als toeristenbadplaats met onder andere
het racecircuit maar vooral
de schone en frisse zeelucht
met het steeds afwisselende
strand- en zeegezicht. In 1945
kwam gelukkig een einde aan de
afbraak, althans de afbraak in
opdracht van de vijand. Vandaag de dag is er een andere
vijand die grote schade aanricht
in het gedeelte die de vijand gespaard heeft. Het ‘waarom’ van
de noodzaak van de huidige op
de nominatie staande afbraak
ontbreekt bij de Zandvoorters.
We begrijpen eruit dat er ook
geld gegenereerd moet worden
en daarvoor in de plaats krijgen
we gebouwen van een omvang
die we helemaal niet willen.

uitgevoerde gigantisch gebouwen onbehagelijk. Ik heb de
leeftijd dat ik de publicaties
over de planologische aspecten
voor de bouw van de Amsterdamse Bijlmer me nog zeer goed
kan herinneren. U weet wat er
is gebeurd? Er zijn toen gigantische gebouwen geplaatst met
fantastische uitleg waarom het
zo goed was om op deze schaal
woningbouw te creëren. Na nog
geen 30 jaar wordt de hoogbouw
alweer afgebroken, ze zijn te
groot en te kolossaal en worden
nu vervangen voor kleinschalige bebouwing. In het geval
van de Amsterdamse Bijlmer is
de natuur door het verlies van
weilanden het slachtoffer. In
het geval van Zandvoort is het
de huidige bebouwing dat niet
meer zo goed past in het geheel
van de badplaats. Zal wat nu
in de Bijlmer gebeurt over een
tiental jaren ook in Zandvoort
gaan gebeuren? Ik kan moeilijk
vooruit kijken maar het ergste in
je leven is het feit om achteraf
gelijk te krijgen.
Leendert de Jong

Gelijk krijgen

Ikzelf hield juist zo van mijn
Zandvoort door zijn pittoreske
gestalte. De hierna gecreëerde
overgang maakt mij door de nu
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DE GEBROEDERS DAS
De eeneiige tweeling Robbert en
Rudolf Das werd op 23 januari 1929 geboren te Haarlem.
In 1952 startten de broers een
technisch illustratiebureau en
een jaar later al werden ze wereldberoemd toen zij een opengewerkte tekening publiceerden
met alle details van een geheim
Brits straalvliegtuig.
Vanaf het eind van de vijftiger
jaren verschenen er boeken van
hun hand (Ruimtevaart en Reis
door het heelal, uitgeverij De
Alk) waarin reeds tekeningen
van een atoomvliegtuig waren
opgenomen. Erkende futurologen werden zij in 1983, met de
uitgave van het rijk geïllustreerde boek Zicht op de toekomst, de
wereld 80 jaar verder. Hierin staan
o.a. afbeeldingen van getijden/
golf/windcentrales, energieeilanden voor de kust, maar ook
van de draagbare computer!
Nu, bijna dertig jaar na publicatie, is hun (toekomst)visie nog
steeds actueel, fascinerend en
inspirerend.
De meest recente uitgave, Energie en onze toekomst, uit 2008,
gaat vooral over de ontwikkelingen op het gebied van vervoer, wonen, werken, energie en
milieu.
De nu 82-jarige futurologen, die
alles handmatig tekenen (dus
geen gebruik maken van computers) en wars zijn van “sciencefictionachtige onzin” publiceren
nog regelmatig nieuwe realistische visies op de toekomst.
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ZWEVENDE
HERINNERINGEN AAN
DE ZANDVOORTSE
LUCHTVAART CLUB
(Z.L .C.)

door Harry Visser
Onder de vele verenigingen die Zandvoort kort na de bevrijding kende, was ook een luchtvaartclub, die een behoorlijk
aantal leden telde. Begin 1947 vermeldt een Zandvoortse
courant dat de Z.L.C. dat jaar was begonnen met 26 leden
en een vloot van 27 zweefvliegtuigmodellen. Op stapel stonden toen zo’n twintig modellen van uiteenlopende grootte
en type; men was zelfs gestart met het ontwikkelen van een
model met raketaandrijving! Zeer ambitieus, zo vlak na de
oorlog, met nauwelijks bouwmaterialen voorhanden.
Elke woensdag was er van half
acht tot tien uur clubavond in
een zaal of werkplaats in het
dorp. Op zaterdagmiddagen kwamen wij ook wel bij elkaar, om
ons te buigen over onze modellen
of om raad te vragen bij kwesties
met betrekking tot constructie,
vorm of het zweven (vliegen) van
onze modelvliegtuigen.
Zo’n zaterdagconsult was vooral
belangrijk als er ‘s zondags
wedstrijden gevlogen moesten
worden, bijvoorbeeld tegen de
luchtvaartclub uit Haarlem, die
een geduchte concurrent was. Dit
kwam o.a. door de activiteiten
van een inventieve en creatieve
tweeling aldaar: de (later welbekende) gebroeders Das. Zij
ontwierpen bijzondere modelzweeftoestellen, die voortreffelijk vlogen en lang in de lucht
bleven. Met deze Das-ontwerpen
heeft de Haarlemse Luchtvaart
Club tijdens regionale en landelijke wedstrijden vele prijzen
gewonnen. Ik herinner mij nog

dat de ene helft van de tweeling
Rob Das heette en gemakshalve
noemden wij de andere StropDas.
Ik kende de Z.L.C., aangesloten
bij de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart in Den Haag, al vanaf
de oprichting, niet lang na het
begin van de Tweede Wereldoorlog. De oprichtingsvergadering
vond plaats op 12 oktober 1940
en de club genoot al direct een
behoorlijke belangstelling bij de
Zandvoortse jongeren.
In die tijd verhuurden mijn ouders het zomerhuis achter onze
woning aan de Brederodestraat
in de wintermaanden aan de
Z.L.C. Op enkele dagen in de
week maakte mijn moeder aan
het eind van de dag de kachel
aan, zodat het lekker warm was,
wanneer de modelzweefvliegers
’s avonds arriveerden. Na ongeveer een jaar stopten de activiteiten van de club, omdat de
bezetter deze vorm van vrijewww.oudzandvoort.nl

Een aantal leden met hun model. Let op de nummering op de vleugel:
ZA voor Zandvoort
tijdsbesteding verbood. Zelfs de
clubvlaggetjes die de leden trots
aan hun fiets hadden bevestigd mochten niet meer gevoerd
worden…. Het bestuur schreef
hierover in een krant in 1941:
“Er zijn nog enige leden die niet
zonder onze fietsvlag kunnen;
inderdaad zal het moeilijk zijn
hiervan afstand te doen, maar
wij moeten het toch laten om
eventuele incidenten te voorkomen.”
Heroprichting
Op 11 oktober 1945, precies vijf
jaar na de oprichtingsvergadering, vond de eerste bijeenkomst
na de oorlog plaats. Dankzij
het gemeentebestuur kon men
beschikken over een mooi ruim
bouwlokaal in de oude bewaarschool aan de Duinweg.
Het bestuur werd als volgt samengesteld: voorzitter L. Jansen,
secretaris L(ouis) van der Mije,
penningmeester A. Aleven en
bouwleider A(b) van der Mije,
terwijl nog een aantal functionarissen benoemd werd, zoals
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een bibliothecaris, een materiaalmeester en een propagandist.
Ook heb ik uit die tijd goede
herinneringen aan Maarten van
der Mije en Cees van der Klauw.
Een probleem waarmee het
bestuur van de club in de jaren
daarna worstelde was het vinden
van een ruime en acceptabele
zaal om wekelijks bij elkaar te
komen. Bovendien moest de verhuurder ermee instemmen dat wij
rommel maakten, maar dat kon
geen bezwaar zijn, want degene
die corvee had, werkte die rommel keurig weg in de vuilnisbak.
Enige locaties in de gemeente
die als club/werklokaal dienden
herinner ik mij nog: “Ons Huis”
aan het Dorpsplein, een riante
werkplaats aan de Willemstraat
en het souterrain van Hotel
Bodamèr aan de Hogeweg. (Guus
Bodamèr was een van de eerste
bestuursleden.)
Op 22 en 23 februari 1947,
in de bloeitijd van de Z.L.C.,
organiseerde het bestuur een
tentoonstelling, waartoe alle

leden hun modelzweefvliegtuigen
moesten inzenden. Alles moest
er voortreffelijk uitzien, want
burgemeester Van Fenema had
toegezegd de expositie te zullen
openen. Het bestuur had de grote
zaal van “Ons Huis” gedurende
deze dagen voor dit evenement
gehuurd.
Aan het begin van de bewuste
zaterdagmiddag zou onze eerste
burger de handeling met een
- naar wij verwachtten - gloedvolle speech verrichten. Vooraf
diende in de zaal alles tot in de
puntjes verzorgd te zijn, waartoe
enkele bestuursleden zich enige
uren in afzondering in het zweet
werkten. Zij konden daarbij geen
pottenkijkers gebruiken en hadden daarom enkele stevige jonge
leden op de gang geposteerd
om de toegangsdeur naar de
zaal met hun leven te bewaken.
Plotseling hoorden wij drukte op
de gang, geschreeuw, een uitroep
als “Nee, u mag er nog niet in!”.
Gebonk op de deur, “Nou wordtie helemaal mooi, ik zal niet ….”
Wat was dat? Enkele bestuursleden renden naar de deur en in
de opening stond een enigszins
verhitte Van Fenema, wie de
toegang was geweigerd. Met de
beste bedoelingen was hij ruim
voor het moment van de opening
naar de zaal gekomen om zich op
de hoogte te stellen van de geëxposeerde voorwerpen, want als
burgemeester kun je niet overal
verstand van hebben en hij wilde
toch goed geïnformeerd zijn.
Zijn openingswoord daarna was
inderdaad gloedvol en wervend
en met een kwinkslag stapte
hij over het incident bij de deur
heen. Daarvan zijn helaas geen
foto’s. Het exemplaar uit 1947/48
dat hierbij is afgedrukt werd
mij aangereikt door Ad Furth en
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werd genomen op een weg in de
Waterleidingduinen,voordat wij
gingen proberen om het product
van ons urenlange zwoegen te
laten zweven.
In een artikel in de Zandvoortse
Courant van 1949 las ik dat
Schildersbedrijf “Vervo” welwillend een deel van zijn werkplaats
als bouwruimte afstond. Het is
mij niet bekend of dit de hiervoor genoemde werkplaats aan de
Willemstraat betrof. Zo’n zestig
jaar na dato laat mijn geheugen
mij omtrent de juiste volgorde
van gebeurtenissen in de steek.
Het laten zweven van de
modellen
Enige uitleg over de toestellen en
het laten zweven is hier op zijn
plaats. De modelzweefvliegtuigen maakten wij vanaf tekening.
Hierbij instrueerden de oudere
bestuursleden de onervaren broekies (ik was toen 13 à 14 jaar)
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hoe je van balsahout, 1 mm dik
triplex, voor- en achterliggers van
een paar millimeter dikte een
modelzweefvliegtuig kon bouwen
met een spanwijdte van zo’n 1,5 à
2 meter.
Het construeren van romp en
vleugels volgens tekening was
een vrij precies werk. Alle
verbindingen moesten degelijk
verlijmd worden, waarbij de
rondingen van de romp en van de
vleugel en het stabilo (staartvlak)
grote aandacht vroegen. Heel
secuur moest deze constructie,
die eigenlijk de vorm van het
toestel bepaalde, gemaakt worden. Ging het hier verkeerd dan
was de uiteindelijke vorm evenmin goed en was het moeilijk
om het toestel nog goed aan het
zweven te krijgen. Het geraamte
werd vervolgens bekleed met
sterk papier dat werd bestreken
met spanlak. Daarna kwam het
moment suprême, namelijk de
luchtdoop.

Vanaf een hoog duin nabij de
gashouder aan de Tolweg werd
geprobeerd of het toestel een
goede zweefvlucht had. Op het
duin zochten wij dan een geschikte plaats om ons model met
een klein zetje tegen de wind
in naar beneden te laten zweven. De vluchtduur was van vele
factoren afhankelijk. Het toestel
moest goed in balans liggen: een
paar snippertjes lood meer of
minder in de neus waren doorslaggevend. De vleugel en/of
staart moesten niet gaan vervormen onder invloed van temperatuur en/of vocht, want dan sloeg
je pronkstuk na enige wonderbaarlijke capriolen te pletter
op de grond. Opmerkelijk was
in zo’n geval, dat het toestel in
z’n duikvlucht altijd duindoornstruiken leek tegen te komen. De
papieren bekleding die wij met
veel moeite – tong uit de mond –
prachtig strak en glad om vleugel
en romp hadden gespannen, was
www.oudzandvoort.nl

al bij de geringste aanraking
met de vlijmscherpe doornen aan
flarden gescheurd. Ik heb heel
wat gerepareerd en geplakt in
die tijd.

dan een zachte landing op het
water om vervolgens ten onder
te gaan. De bezwete eigenaar,
staande op de reep, zag dit alles
met tranen in de ogen aan.

Zweefde het toestel na enkele
handstarts fraai en langdurig
naar beneden het dal in dan
werd het vervolgens aan een
lange en vooral dunne lijn (denk
aan het gewicht), bij voorkeur
tegen de wind in, omhoog getrokken. U zult begrijpen dat men
bij straffe wind kon blijven staan
– het toestel ging dan vanzelf
omhoog – en dat bij zwakke wind
de eigenaar van het model met
de tong op zijn schoenen moest
rennen om het toestel op hoogte
te krijgen. Had je degelijk
gebouwd, dan bleef alles intact;
had je echter niet opgelet bij
het lijmen van de liggers in de
vleugel, dan kon het gebeuren
dat deze brak en de brokstukken
van het gezwoeg ter aarde dwarrelden.

Obstakels die zweefvliegtuigen
in de weg stonden waren vooral
gashouders. Nu onbekende bouwsels, maar in die tijd had iedere
gemeente er wel een en daar
kwam wel eens een vliegtuig op
terecht. Je zag je toestel liggen,
maar hoe kon je erbij, staande
achter een hoog hek met prikkeldraad. Hoe kwam je op een
zondagmiddag op die gashouder?
“Terrein van Gemeentewerken”
stond er op zo’n hek: “Streng
verboden toegang”. Dag zweefvliegtuig!

Thermiek
Uitstekend vliegweer kwam voor
in de zomer bij volop zonneschijn en een matige oostenwind.
Bloedheet was het dan in “het
Paradijs” (een vlakte tussen de
heuveltjes in de Waterleidingduinen). De hoge temperatuur
had tot gevolg dat er overal volop
thermiek was. Thermiek is door
de hete (duin)grond verwarmde
opstijgende lucht. Als een zweefvliegtuig in een opgaande warme
luchtstroom terecht kwam, dan
bleef het stijgen. Het gebeurde
weleens dat door de zwakke oostenwind het zo teer gekoesterde
eigendom, tergend langzaam, boven zee kwam. Door gebrek aan
thermiek boven het koele zeewater zakte het toestel en maakte
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Motormodellen
In het begin van de jaren vijftig kwamen kleine motoren voor
modelvliegtuigen (inhoud 1 cm3)
op de markt. Al gauw waren er
tekeningen voor deze motortoestellen, die onze aandacht
vroegen. Maar dat hield in dat er
een brandstoftankje ingebouwd
moest worden en voor toestellen
met een ontbrandingsmotortje
tevens een batterij voor de vonk
van de piepkleine bougie. Behalve het motortje met ontsteking,
bestond er ook een dieseluitvoering, waarvoor – als ik mij goed
herinner – een mengsmering van
wonderolie en wasbenzine werd
gebruikt. Door al deze extra’s
werd het toestel zwaarder, moest
een groter draagvlak (vleugeloppervlak) hebben, met als gevolg
een andere constructie. Dit hield
tevens in dat de hobby veelzijdiger werd, interessanter en
…..duurder! En dat laatste ontmoette bezwaren bij mijn ouders,
die mijn enige sponsor waren.

Een nadeel tijdens de vlucht was
dat je geen invloed had op de
bewegingen van het toestel. Het
motortje werd op de grond gestart door de propeller krachtig
rond te draaien. Met draaiende
motor snorde hij weg, de lucht
in. Het toestel stopte pas op het
moment waarop de brandstof op
of de batterij leeg was, om vervolgens als een V1 naar beneden
te suizen.
Radiografisch bestuurde toestellen kwamen hierna, maar
daarmee heb ik mij niet meer
bemoeid.
Onlangs zag ik een foto van het
spionagevliegtuig Stealth, dat
door radar niet kan worden opgemerkt. De vorm van dit toestel
herinnerde mij aan de vliegende
vleugels, destijds ontworpen door
de gebroeders Das en enkele
leden van onze club, waarmee in
de jaren vijftig al voortreffelijke
resultaten werden geboekt. Ja, de
ontwerpers van modelzweefvliegtuigen hadden toen al visie op
de ontwikkeling van bijzondere
modellen.
Als liefhebber van lucht- en ruimtevaart vond ik het bijzonder interessant de heer Visser ontmoet te
hebben. Zijn tot de verbeelding sprekende verhaal over een Zandvoortse
vereniging met zeer gedreven leden
lag bij mij nog “op de plank”. Ik
heb het voorzien van een toelichting
over de gebroeders Das, destijds “een
stel handige kwajongens”, nadien
wereldberoemd als futurologen met
veel inspirerende publicaties op hun
naam.
Peter Bluijs

13 l 761

KONINGINNEDAG
30 APRIL 1986
In die tijd werd er nog
bedrijvenvoetbal gespeeld
op de voormalige velden van
Zandvoortmeeuwen. Op de foto
het team van de Nachtuil met op
de achtergrond de flats aan de
van Lennepweg.
Staand van links naar rechts:
Harry Opheikens,
Elroy v.d. Broek,
Wim Gude,
Piet Scholtenlo,
Martin Draijer,
Wim-Bart de Buijzer,
Willem van Soolingen,
Marcel v.d. Broek,
Arie van Soolingen.
Gehurkt van links naar rechts:
heer v.d. Broek,
Martin Spaans,
Willem ……..,
Peter Koopman,
Robin Koopman,
Ben Draijer,
Willem Paap,
Peter Borman,
Ronald v.d. Broek.
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JONGERENCENTRUM
IN N.NOORD
Hervormd Jeugdgebouw

De Nachtuil

Eén van de eerste algemene
voorzieningen in Nieuw-Noord
was het Hervormde jeugdgebouw, gelegen aan de Linnaeusstraat, werd in 1967 door de heer
Werkhoven, vertegenwoordiger
van de kerkvoogdij, geopend. Het
gebouw was bestemd als hervormd ontmoetingscentrum voor
de wijk en voorheen in gebruik
geweest als directieloods bij de
bouw van de Coentunnel. Pas
nadat veel vrijwilligers, geholpen
door enkele bedrijven en vaklieden, maandenlang in de weer
waren geweest kon het in gebruik
worden genomen.

Het verwaarloosde gebouw werd
door vrijwilligers van stichting
jeugdcentrum “de Nachtuil”
opgeknapt. Burgemeester A.
Nawijn opende het gebouw. Het
gebouwtje bestond uit twee grote
zalen, waarvan één met een toneel. Verder was er een keukentje en een klein kamertje. Nog
voor de openingshandeling van
de burgemeester werd bekend
dat het Rijk een startsubsidie
zou verlenen. Dit bedrag werd
vermeerdert met subsidie van de
gemeente en de provincie en een
bijdrage uit het Anjerfonds en
Jantje Beton vormden in 1977
voor het bestuur een voldoende
financiële basis.
Het bestuur van het Jeugdcentrum bestond bij de start uit
5 oudere- en 6 jeugdleden en
alle vergaderingen waren voor
een ieder toegankelijk. Een
eigen onderkomen bieden aan
de jeugd die geen relatie had
met bestaande verenigingen
voor sociaal cultureel werk was
de voornaamste reden om het
centrum te beginnen. Je kon er
kaarten, er was een scholierencafé en in het weekend werd er
een disco.

In het gebouw werden de eerste
jaren op zondag predikbeurten
gehouden. Om de band tussen
de leden van de Hervormde kerk
te versterken werden er ontmoetingavonden georganiseerd. Ook
voor andere doeleinden werd
het gebouw gebruikt. Stichting Recreade vond er voor het
zomerprogramma onderdak, net
als de Zandvoortse drumband
met de majorettes. In 1972 werd
er vanuit de Hervormde kerk een
open jeugdhuis gestart waar de
jeugd wat kon drinken, lezen,
schilderen, dammen of dansen.
In 1974 werd de heer G. van
Schagen benoemd tot wijkagent
voor Nieuw-Noord en hij hield
in het jeugdgebouw spreekuur.
Prioriteit werd door hem gegeven
aan baldadigheid en vernielingen
in de wijk.
In 1976 werd besloten om het gebouw aan de gemeente te verkopen, die er een jongerencentrum
wilde starten.
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Na jaren van discussie ontstond er dan toch nog een
jongerencentrum in de gemeente
Zandvoort. Al in 1970 had de
gemeenteraad zich in principe
uitgesproken voor de vestiging
van een jeugdcentrum in de
gemeente. Diverse locaties zoals
het voormalige hotel Welgelegen, de voormalige Mariaschool,
Klein Kijkduin waren in de loop

der jaren de revue gepasseerd.
In zijn openingsspeech deelde
burgemeester Nawijn mee dat
bij het college een groot vertrouwen was gegroeid in deze
groep jongeren die anderhalf
jaar daarvoor voor het eerst bij
de gemeente hadden aangeklopt.
Voor die tijd had de gemeente
jaren te maken gehad met een
andere groep jongeren waar helemaal niets uitkwam. “Het was
alleen maar veel praten”, aldus
Nawijn.
Hoe stond de Zandvoortse
politiek toen tegenover deze
ontwikkeling?
Binnen het CDA was één lid
tegen deze ontwikkeling want
hij voorzag concurrentie tussen
het Stekkie en de Nachtuil. De
progressieven en Inspraak Nu
waren voor. De VVD was op één
lid na tegen. Vooral binnen de
VVD stond men huiverig tegenover deze ontwikkeling. VVDwethouder Attema zag in een
dergelijk centrum een kweekplaats van ongerechtigheden,
een brandhaard voor agressie
die een spoor van vernielingen
zou achter laten. Men begreep
niet waarom er voor de Nachtuil
groep een eigen onderkomen
moest komen, terwijl men ook in
het Stekkie terecht zou kunnen.
De heer Koper, raadslid van de
psp-ppr kombinatie pleitte voor
het aantrekken van een beroepskracht, die de activiteiten van
het jeugdcentrum zou kunnen
begeleiden met geld van de
gemeente.
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In september 1977 werd een
beroepskracht aangesteld maar
binnen drie maanden diende
zij haar ontslag al in. In haar
ontslagbrief deelde zij mee dat
er voor haar een onwerkzame
situatie was ontstaan. Verder
beklaagde zij zich er over dat ze
zestig uur per week moest werken terwijl 40 uur was overeengekomen. Bestuurslid de Vries

om specifiek voor de jongeren in
Zandvoort het één en ander te
organiseren, waren de bestuurlijke discussiepunten, naast de
financiering van dit alles.

was van mening dat het ontbrak
aan voldoende begeleiding.
Vervolgens traden enkele weken
later 7 van de 11 bestuursleden
af. Na een analyse van de problematiek wordt geconcludeerd
dat het bestuur duidelijker
moet weten wat haar rechten en
plichten waren, dat er klaarheid
moest komen over de structuur
van de organisatie, de gemaakte
afspraken en de taakverdeling.

het einde van de Nachtuil. De
politie moest ingrijpen toen
omwonenden regelmatig overlast
hadden van geluidsoverlast. Een
deel van de geluidsapparatuur
werd in beslag genomen waarna
de bezoekers de Linnaeusstraat
blokkeerden met betonblokken
en fietsenrekken. Omwonenden
werden bedreigd, vernielingen
werden aangericht en een band
van een politieauto werd lek
gestoken. Ook het paasweekend
van 1980 verliep zeer onrustig.
Voor de direct omwonenden was
toen de maat vol en moet er aan
de overlast een eind worden
gemaakt.
Volgens een in Zandvoort-Noord
wonende politiereservist werd er
al geopperd om de Nachtuil in

Het jeugd- en jongerenwerk
staat in die periode volop in
de bestuurlijke schijnwerpers.
De noodzaak van een beroepskracht voor de begeleiding van
de jeugd, het beschikken over
een specifieke jongeren accommodaties en de nut en noodzaak
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In 1979 en 1980 ontstonden er
diverse problemen o.a. tussen
de bezoekers en omwonenden
van de Nachtuil. Waarschijnlijk heeft dat ook geleid tot

brand te steken.
Het bestuur van de Nachtuil
wilde op geen enkele wijze de
verantwoordelijkheid dragen
voor de gebeurtenissen. In een
verklaring stelde men dat de
door de gemeente gehanteerde
geluidsgrens te laag was.
Op 5 mei eindigde een feestavond voor jongeren in gebouw
De Krocht in een aanval op het
twee jaar daarvoor gekraakte
pand aan de Brederodestraat,
recht tegenover De Krocht.
De situatie was voor de politie
dusdanig bedreigend dat men de
hulp inriep van de politiekorpsen uit de buurgemeenten. De
vader van het gezin dat in het
pand woonachtig was werd, toen
hij het huis en zijn gezin wilde
beschermen, enkele malen met
een mes gestoken en moest met
ernstige steekwonden naar het
ziekenhuis worden gebracht.
In de Zandvoortse Courant
(9 mei ’80) werd de vraag
gesteld wat de aanleiding zou
kunnen zijn geweest van deze
explosie van geweld. “Mankeert
het aan een jeugdbeleid in
Zandvoort, is de leiding in De
Nachtuil te amateuristisch en
niet op zijn taak berekend, of
was het al fout de jongeren in
een eigen hok in Noord te isoleren, waardoor een broeinest van
criminaliteit kon ontstaan?
Er leiden teveel sporen naar
De Nachtuil dat niet gesproken
kan worden van een toevallige
ontsporing.
Eind 1980 sluit het bestuur de
Nachtuil en enkele maanden later werd het gebouw afgebroken.
Folkert Bloeme
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Uitnodiging tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering op

VRIJDAG 27 MEI 2011
IN GEBOUW DE KROCHT

aanvang vergadering 20.00 uur

AGENDA

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

: notarissen@zandvoort.knb.nl

Telefoon
Telefax

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

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Verslag Algemene
Ledenvergadering van
20 mei 2010 *
4. Jaarverslag van de secretaris *
5. Jaarverslag van de
penningmeester *
6. Verslag van de
kascontrolecommissie +
verkiezing nieuw lid *
7. Bestuursverkiezing
(zie toelichting)
8. Algemene berichtgeving
9. Rondvraag
10. Sluiting
* Stukken ter vergadering
verkrijgbaar.

www.oudzandvoort.nl
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Toelichting bij agendapunt 6.
De kascontrole is verricht door de heren C.W.J. Heemskerk en C.R. Simons,
de heer W. Buchel was reservelid. De heer Heemskerk is aftredend en de
heer Buchel zal uitvoerend kascontrolelid worden. Vacant is de positie van
reservelid.
Toelichting bij agendapunt 7.
Aftredend zijn de heer Cense en mevrouw Joustra-Brokmeier. De heer
Cense heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Mevrouw JoustraBrokmeier is herkiesbaar.
Het bestuur draagt de heren Bluijs en Sandbergen voor als nieuw
bestuurslid.
Aftredend is de voorzitter van het Genootschap Oud-Zandvoort. Het
bestuur is er tot op heden niet in geslaagd een nieuwe kandidaat te vinden
voor de functie van voorzitter. Dit houdt in dat de functie van voorzitter
vacant blijft en mevrouw Joustra-Brokmeier de honeurs zal waarnemen
als vice-voorzitter. Wanneer het bestuur er dit jaar nog in slaagt een
geschikte kandidaat te vinden, zal er een extra ledenvergadering worden
gehouden. De leden van de vereniging kiezen de voorzitter tijdens een
ledenvergadering.
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VERLEDEN

}}} HEDEN }}} TOEKOMST

VAN OPENBARE SCHOOL NAAR GEMEENSCHAPSHUIS

Het zal niet lang meer duren voordat de sloophamer ook
voor het Gemeenschapshuis valt. Daarvoor in de plaats
wordt in het project Louis David Carré een AHOED (foto
links) gebouwd. De af korting AHOED staat voor: apotheek
en huisarts onder één dak! Met onder het dak vanzelfsprekend appartementen, dus hoogbouw. Jammer genoeg
gaat deze vooruitgang ten koste van het oude gedeelte van
Zandvoort, waar in de intieme straatjes (Willemstraat,
Kanaalweg, Koningstraat) de sfeer van toen nog te zien en
te voelen is. Het hart van oud Zandvoort had beter beschermd moeten worden maar, zoals altijd, zijn we weer
eens te laat om dit monumentale pand te behouden.

SCHOOL B BETER BEKEND ALS KLOMPENSCHOOL

De 1ste steen voor de openbare
Burgerschool aan het Schoolplein (school B) werd gelegd op
8 juni 1889 door Frank Jurriaan Gerard Engelberts, zoon
van Pieter Nicolaas Engelberts
die van 29 december 1887

tot 08 september 1892 burgemeester van Zandvoort was. De
zeven gemeenteraadsleden van
Zandvoort besloten op 4 februari 1889 een school te bouwen
met twee lokalen en een derde
lokaal voor gymnastiek

(kosten ƒ 7000,-) en ook het
aanleggen van een toegangsweg
stond op de begroting voor
ƒ 1000,-. De goedkeuring van
Gedeputeerde Staten kwam op
13 februari en 10 april 1889
werd met de werkzaamheden begonnen. Tijdens deze plechtigheid werd achter de eerste steen
een loden koker mee gemetseld
met een perkamenten oorkonde
waarin gegevens stonden van het
gebouw.

(lees verder op pagina 23)
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(vervolg van pagina 21)

Onderwijzerswoning

Op de bres
voor behoud van het mooie,
en
ontwikkeling van het goede
in en voor Zandvoort

Te gelijkertijd werd in de onderwijzerswoning hoek Haltestraat/
Schoolstraat een loden koker met
een oorkonde mee gemetseld die
in 1951 tijdens een verbouwing
bij de kapsalon van Spoelder
achter de 1ste steen te voorschijn
kwam. Op deze oorkonde stond
vermeld dat op 8 juni 1889 (dus
dezelfde datum als de 1ste steenlegging van school B) de steenlegging Haltestraat 14A werd
verricht door de 10-jarige zoon
van burgemeester Engelberts!
Het ontwerp van de woning en
mogelijk van school B (waar geen
informatie van is) was van de
gemeenteopzichter G. Kapperom.
Zo te lezen moet 8 juni 1889 een
feestelijke dag zijn geweest met
twee officiële handelingen om
het schoolaanbod in Zandvoort te
vergroten.

Actief meedoen en / of meedenken?
Bel fractievoorzitter Carl Simons
023 - 571 27 51,
Ouderen Partij Zandvoort (OPZ)

Gemeenschapshuis

deze verbouwing zeker een
merkwaardige en bijzonder lofwaardige prestatie geleverd. Het
oude, vervallen schoolgebouw is
niet meer te herkennen. Stevens
maakte van dit nieuwe gemeenschapshuis een bezienswaardigheid op het gebied van moderne
architectuur. Het gehele gebouw
valt eigenlijk als een tweeeenheid te beschouwen, daar de
daarin ondergebrachte openbare

In 1959 werd schoolgebouw
B veranderd en verbouwd, het
volgende artikel stond in een
oude krant vermeld. “In tegenwoordigheid van een groot
aantal autoriteiten is de tot
gemeenschapshuis omgebouwde
oude U.L.O. school aan het
Schoolplein door burgemeester
van Fenema, officieel geopend.
Architect Stevens heeft met

leeszaal en bibliotheek van binnen uit via het gemeenschapshuis niet kan worden bereikt,
doch slechts uitsluitend via een
aparte monumentale ingang,
gelegen aan het Schoolplein.
Het gemeenschapshuis werd niet
alleen fraai, doch ook buitengewoon doelmatig ingericht. Het
bevat een grote vergaderzaal,
een kleinere zaal voor bijeen-

VOOR AL UW FEESTEN,
PARTIJEN EN VERGADERINGEN

Gebouw “De Krocht”
Alle actuele informatie vindt u op www.jazzinzandvoort.nl
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komsten van allerlei aard en een
grote muziekzaal met een fraai
podium. Daarnaast zijn nog enkele kleine vertrekjes beschikbaar op de bovenverdieping
waar tevens een kantine, de
toiletten en een keuken gelegen
zijn. Het geheel werd in frisse,
vrolijke kleuren gehouden,
zowel wat de aankleding als het
meubilair betreft en ademt een
sfeer van gezellige, vertrouwelijke intimiteit. Met de opening
van dit fraaie verenigingshuis
verkreeg Zandvoort stellig een
zeer belangrijke aanwinst. Hier
komt nog bij dat het gebouw
door zijn uitwendige vormgeving een bijzonder accent geeft
aan de dorpsbebouwing.” Tot
slot is het oudste gebouw van
Zandvoort begonnen als openbare lagere school daarna werd
het een ULO school, later werd
het verbouwd tot bibliotheek
annex leeszaal, jaren daarna
werd het VVV er in gehuisvest.
Tenslotte maakten veel Zandvoortse verenigingen er gebruik
van. Het Gemeenschapshuis was
met recht een multifunctioneel
gebouw wat straks alleen nog op
foto’s te bewonderen is.
Nel Kerkman
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GEWOON EEN
VAILLANT AAN
DE WAND

TON BAKKER
CV-INSTALLATIEBEDRIJF & ONDERHOUD
STORINGEN ALLE MERKEN

Van Lennepweg 317
2041 LM Zandvoort
023-5720152
06-40295213
margaenton@casema.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 Engelbertsstraat 8
2042 KN Zandvoort
Telefoon 023 - 5736028
Telefax 023 - 5736029
Mobiel 06 11325410
E-mail hampaap@hetnet.nl

HISTORISCHE
WERKGROEP
AMSTERDAMSE
WATERLEIDINGDUINEN
De Amsterdamse waterleidingenduinen is een 3500ha
groot natuurgebeid ten zuiden van Zandvoort.
Het grenst aan de volgende
gemeenten: Zandvoort,
Bloemendaal, Noordwijk,
Noordwijkerhout, de Zilk.
Amateur historici, verenigd
in bovengenoemde werkgroep, speuren al jaren
naar het verleden van de
duinen.

Een blik terug in de tijd
In 1800, zo staat in de historische kronieken van de waterleiding te lezen, werden de duinen
bewoond. Er stonden enkele huizen en boerderijtjes zoals onder
andere: in het Pannenland, het
Zwarteveld en het Paradijs. In
het duin langs de Zandvoortselaan waren niet alleen huizen
te vinden maar er was zelfs een
café van P. Castien.

Genealogie
De genealogie van verschillende
families die in de duinen hebben gewoond en gewerkt zijn
onderzocht en op schrift gesteld.
Hierdoor wordt een goed beeld
verkregen hoe zwaar het leven in
onze duinen geweest moet zijn.

Tot slot
Wij, de historische werkgroep,
zijn nog altijd op zoek naar persoonlijke verhalen, fotomateriaal,
ook van de flora en fauna van het
duin.

Ook voor het aanpassen van uw computer naar de huidige standaard kunt u terecht bij Beach Net.
Zelfs de moeilijke taak, uw data terug te halen bij een crash, is één van de specialiteiten van onze
technische dienst van Beach Net. Kortom, Beach Net het adres voor u en uw computer.
De oranjekom rond 1900.

Christien Kemp-van der Mije

Jaarmarkten

Haltestraat 59A 2042 LL Zandvoort

Gezien het succes en de leuke
reacties staat dit jaar het Genootschap Oud-Zandvoort weer
op de nog te houden jaarmarkten. De eerste markt wordt
gehouden op 22 mei. Als het

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 12.00 tot 19.00 uur
Tel 023-5730749 / 06-41286174
Email: barts@beachnet.nl Internet: www.beachnet.nl
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Jachtheren
De werkgroep onderzoekt welke
jachtheren (bijvoorbeeld Barnaart) waar en met wie hebben
gejaagt in de duinen en is er nog
wat van te vinden? Jachtboekjes
of afbakeningen van de gronden.
Een enkele keer komen wij in het
duin een jachtpaal tegen die ons
herinnert aan die tijd.

2de wereldoorlog
Een ander onderdeel is WO ll,
vele restanten zijn nog in de duinen te vinden en samen met de
leden van de bunkerploeg wordt
ook deze periode onder de loep
genomen.

De technische dienst van Beach Net heeft ruim 15 jaar ervaring met computers. Met gepaste trots
kunnen wij stellen, dat u de meest exclusieve en exotische computers kunt bestellen bij Beach Net.

Reparatie & Onderhoud
Verkoop & Assemblage
Internet

Een zeer beknopte
opsomming wat wij
zoal onderzoeken.

www.oudzandvoort.nl
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goed is, staat de GOZ-kraam
voor het raadhuis en anders voor
het museum. De exacte locatie
was nog niet bekend bij het ter
perse gaan van dit nummer.
Kent u iemand die nog geen lid
is, ter plekke kunnen bezoekers
zich inschrijven als lid.
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Bestuur Genootschap
Voorzitter
ing. Ger Cense
Kostverlorenstraat 115
2042 PE Zandvoort
023 573 3210
ger.cense@oudzandvoort.nl

Eetcafé Boomerang
Tel. 023 - 571 92 13

Passage 46-48
2042 KV Zandvoort

Fijn dineren in
Australische sferen

bruna
Bruna Balkenende

Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort
Tel:
023 5716033
Fax:
023 5716540
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

Vice-voorzitter
Ankie Joustra-Brokmeier
Wilhelminaweg 24
2042 NP Zandvoort
023 571 5155
ankie.joustra@oudzandvoort.nl
Secretaris
Cor Draijer
Dr. Joh. G. Mezgerstraat 42
2041 HC Zandvoort
023 527 3730
Postbusnummer 414
2040 AK Zandvoort
secretaris@oudzandvoort.nl
Penningmeester
Matthé Crabbendam
Max Euwestraat 33
2042 RA Zandvoort
023 571 2514
Archivaris
Martin Kiefer
archivaris@oudzandvoort.nl
06 53271618
Leden
Leendert de Jong
Kostverlorenstraat 109/A
2042 PE Zandvoort
023 571 3113
leendert.de.jong@oudzandvoort.nl
Henny van der Leden
Boulevard Paulus Loot 21
2042 AD Zandvoort
023 571 4934
henny.vanderleden@oudzandvoort.nl
drs. Gerald Wilmink
Poststraat 6
2142 HA Zandvoort
023 571 5144
gerald.wilmink@oudzandvoort.nl

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!
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Drukwerk
Nederlof
Cruquius
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www.nederlof.nl
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Zandvoortse
Bomschuit Bouwclub
Secr: E. Keizer
www.bomschuitclub.nl

Losse Verkoop ‘De Klink’
Bruna Balkenende, Grote Krocht

Folklorevereniging “De Wurf”
Secr: M.Hollander
www.dewurf.nl
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Zandvoort’, voor zover deze rechten niet
berusten bij derden door wie materiaal
beschikbaar is gesteld aan het Genootschap ‘Oud Zandvoort’.

Stichting (BZCE)
Behoud Zandvoorts
Cultureel Erfgoed
Secr: N.Kerkman
info@erfgoed Zandvoort.nl

‘De Klink’

ISSN 1384-7082

Het blad ‘De Klink’ is een kwartaaluitgave van het Genootschap “Oud
Zandvoort” en wordt samengesteld
onder verantwoordelijkheid van het
bestuur van het genootschap.
Met het uitgeven van het blad streeft
het genootschap naar een grotere
bekendheid van de geschiedenis van
Zandvoort en het bevorderen van
de belangstelling hiervoor.

Hist. werkgroep AWDuinen
Contactpersoon: C.Kemp
c.vandermije@planet.nl
Ned. Genealogische
Vereniging, afd. Kennemerland
Contactpersoon: L.de Jong
l.j.d.jong@casema.nl
‘De Klink’ koperen gong, die door de
vroegere Santfortse omroepers gebraikt werd om de mense waer te schouwe
as de vissersschepe in zicht kwame.
Dan gonge ze naer het strand waer
de afslag van de garnael en de visch
gehouwe wier. As de klink gong riep
de omroeper altaid: “Al degeen die
scharre en garnael kope wulle, komme
an zee…” (De Wurf)
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Nederlof is een vooraanstaande en innovatieve onderneming die hoogwaardige
grafische producten en diensten aanbiedt.
Tal van klanten en opdrachtgevers
maken hier - vaak al jarenlang - dankbaar
gebruik van.

Nederlof: grenzeloze mogelijkheden
Creatie & vormgeving
Fotografie & beeldbewerking
DTP & prepress
Crossmedia
Fysiotherapie, Manuele therapie, Kinderfysiotherapie i.o.,
Hartrevalidatie, Begeleiding bij Hartfalen, COPD, Diabetes.

Gepersonaliseerd drukwerk
Drukwerk & afwerking
P.O.S. materiaal
Web-to-Print

De kernwaarden van Nederlof vormen een
uitstekende basis voor samenwerking:
uitmuntend in kwaliteit, betrouwbaar en
innovatief!
Het productenpalet van Nederlof is zeer
breed en varieert van het ontwikkelen van
volledige huisstijlen tot de inrichting van
stands. Ook voor aansprekende brochures
en het verregaand personaliseren van
allerlei communicatiedragers kunt u bij
Nederlof terecht.
De medewerkers van Nederlof adviseren
u graag hoe u maximaal resultaat kunt
behalen uit uw communicatie-inspanningen. Oók met crossmediale oplossingen!
Nieuwsgierig of meer weten?
Kijk op www.nederlof.nl of maak een
afspraak met een van onze accountmanagers, bel: 023 - 548 30 70

Burgemeester Nawijnlaan 4 • 2042 PM Zandvoort
Telefoon 023 - 571 33 33 • praktijk@fysiofitzandvoort.nl

www.fysiofitzandvoort.nl

De ongekende mogelijkheden voor het maken
van jouw fotoboek,
snel en zéér gemakkelijk
fotoboeken - fotomagazines - canvasdoeken
verjaardagskalenders - jaarkalenders - en meer...
Ga naar www.printkiosk.nl en download de gratis software.
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