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Voorwoord
Wat gaat de tijd toch snel,
want dit is alweer de laatste
Klink waarvoor ik als waarnemend voorzitter het voorwoord mag schrijven.
Na ruim 15 jaar neem ik in de
algemene ledenvergadering van
11 mei afscheid als bestuurslid
van het GOZ. In deze periode is
het aantal leden van het Genootschap spectaculair gestegen. We
zijn wat ledenaantal betreft nu
de grootste vereniging van Zandvoort. Daar ben ik ongelooflijk
trots op en ben veel dank verschuldigd aan alle bestuursleden
die ik in de afgelopen jaren heb
meegemaakt.
Ons kwartaalblad De Klink wordt
zo goed gelezen dat de redactie

BIJ DE
VOORPAGINA
Deze keer geen kleuren- maar een
mooie zwart/wit foto van het fraaie
Hotel Welgelegen uit de 50-jaren
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Kwartaaluitgave van

GENOOTSCHAP ‘OUD ZANDVOORT’

deze keer het blad met 4 pagina’s
heeft moeten uitbreiden omdat
anders alle ingezonden reacties
en stukjes niet geplaatst kunnen
worden. De inzenders hiervan
worden hierbij dan ook hartelijk
bedankt en ik hoop (namens
de redactie) dat u wilt blijven
schrijven en mailen, zodat ons
verenigingsblad interessant blijft
voor u allemaal.
Op vrijdag 2 maart j.l. is in het
Zandvoorts Museum een fantastische tentoonstelling geopend.
U heeft vast al in de kranten de
lovende recensies gelezen. Het
gaat over Zandvoorts Zilver, Servies en Souvenirs. Ik hoop dat
u allemaal deze tentoonstelling
gaat bezoeken. Onze redacteur
Arie Koper heeft een groot deel

van de vorige eeuw. Het hotel was
gevestigd aan de Hogeweg 64 en
had, gezien de vlaggen, regelmatig
buitenlandse bezoekers. Op de
voorgrond een auto van een voor
ons onbekend merk, maar met
kentekenplaten uit Noord-Holland.
Dit is namelijk te herleiden aan de
lettercombinatie GZ.

van zijn privé-collectie aan het
Museum beschikbaar gesteld.
Een werkelijk unieke gelegenheid om dit te bewonderen.
Zoals gebruikelijk in deze tijd
van het jaar, treft u in deze
Klink ook weer een uitnodiging
aan voor de komende algemene
ledenvergadering van het Genootschap. Deze keer zal de
vergadering worden gehouden in
de Koffieclub aan het Kerkplein
op 11 mei.
U komt toch ook!!
Ik wens u veel leesplezier met
deze 126e Klink.
Ankie Joustra-Brokmeier
(wnd voorzitter)

Hotel Welgelegen werd na de 2e
Wereld Oorlog enige tijd gebruikt
voor de opvang van woningzoekenden en heeft daarna enige jaren
leeggestaan.
Op 3 januari 1971 is door onbekende oorzaak brand uitgebroken en in
1972 is het gebouw gesloopt.
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GOZ AVOND

24 FEBRUARI 2012

Om zeven uur stap ik uit bus 80. Door een stil Zandvoort loop ik
voor weer een heerlijk avondje historie naar de Krocht. Ik ben nog
vroeg, maar kan natuurlijk niet om Matthé heen met zijn winkeltje
vol met (nieuwe) leuke Zandvoortse spulletjes en ook de loten lonken.
Het gezelschap in de zaal groeit
gestaag. We zien bekende 'koppen',
de vaste bezoekers van de Genootschapsavonden.
Gilletjes van herkenning horen we
uit de zaal bij het kijken naar oude
foto’s. De 'kenners' geven uitleg.
Arie, Cor en Martin hebben oren en
ogen te kort bij aangeboden materialen. Er komen weer leuke items
voor de Klink aan. (Heeft u materiaal uit het verleden en er ook nog
een verhaal bij, dan is de Klink het
medium om dat verhaal met beeld
aan anderen kenbaar te maken. Wij
scannen het materiaal in en u krijgt
uw originelen terug). Verdwenen
straatbeelden volgen elkaar op. Ton
Bakels, één van onze vaste bezoekers, geniet van herkenbare beelden.
Klokslag acht uur geeft Ankie Joustra
op de Klink het sein om te beginnen. Een hartelijk welkom valt de
gasten ten deel en wijst op de vele
nieuwe artikelen in de GOZ-winkel.
Magneetjes, tegeltjes, prenten en de
bekende mokken met Zandvoorts motief. Aangekondigd wordt de tentoonstelling in het museum over Zandvoorts Zilver, Servies & Souvenirs (zie
pagina 15). Veel particulier materiaal
van o.a. de Wurf en verzamelaar Arie
Koper is uitgeleend aan het Zandvoorts Museum. Het is zeer zeker de
moeite van een bezoek waard.
De ALV staat voor 11 mei gepland
in de Koffieclub aan het Kerkplein.
Noteer in uw agenda! De Werkgroep
Haarlemmerstraat heeft een informatiedag gepland voor 21 september,
maar daar komen we t.z.t. nog wel op
terug. Tot slot krijgt Marja Vosse een
bloemetje na een lang ziekbed, dat
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nu achter de rug is. Voor Ankie is het
de laatste GOZ-avond als voorzitster,
maar ook daar zal uitgebreid op teruggekomen worden tijdens de ALV.
Ger Cense, nog steeds betrokken
bij het GOZ, was als gastspreker
gestrikt. Zeer actueel zijn de afbraak
en opbouw op en rond het Zwarte
Veldje. Hij begaf zich daarmee op
lastig terrein, want veel aanwezigen
hebben het Zwarte Veld gebruikt als
speelveldje, dus bekend met het wel
en wee van dit terrein.
Op zijn geheel eigen wijze gaf Ger
kleur aan dit Zwarte Veldje; waar
komt het vandaan, hoe is het ontstaan, wat gaat er gebeuren? Gestart
werd met een dia van de bouwput.
In de wand is ongeveer een meter
onder het zand een hele brede zwarte
rand te zien. Heet het daarom Zwarte
Veldje? In diezelfde wand zit ook een
strook schelpen. Was hier vroeger
zee? Ger legde dat haarfijn uit met
kaarten en foto’s van toen en nu.
Strandwallen komen we veel tegen,
maar waar? Wie realiseert zich dat
de Grote Houtstraat in Haarlem op
een strandwal ligt? De eerste tekenen van een nederzetting zien we
ca. 1000 jaar na Christus, nadat een
voorde ontstond in de duinketen. Onvoorstelbaar is ook het feit dat er op
slechts 1 meter onder het zand 1500
jaar geschiedenis ligt en een boerderij is blootgelegd uit de vroege Middeleeuwen. Een ‘bewegende’ kust
gaf de mogelijkheid voor bebouwing.
Schipbreuken brachten veel materiaal en goederen, maar ook lijken.
Deze lijken werden in de vloedlijn
begraven, maar kwamen weer boven
drijven. Het zand spoelde weg. Een
herbegrafenis was het gevolg op de

op een strandwal aangelegde Rooms
Katholieke begraafplaats.
Op een kaart uit 1617 zien we voor
het eerst Zandvoort aangegeven met
bebouwing tegen de duinen op.
Het achterland bleef onbebouwd;
de omgeving van het Zwarte Veldje.
Het was te laag en dus te nat.
Nog steeds zien we rond dit gebied
nattigheid door overstromingen na
overvloedige regenval. Ger Cense
sloot af met een dia in de toekomst
dat dat niet veel anders zou worden.
Na de pauze werden weer veel gasten
verblijd met een fraai Zandvoorts
geschenk, gekregen op het juiste lot.
Ton Bakels mocht de loten trekken.
Zandvoort gefilmd in de vorige
eeuw deel 16 (door Cor Draijer).
Niet alleen schenkers Jelle Attema,
Hans Gansner en August v.d. Mije,
maar ook uit eigen archief zagen we
vele (Oud) Zandvoorters. Hilarische
zwart/wit- en kleurenbeelden met
o.a. een 60 jarig huwelijksfeest in
1939 van een familie Visser.
Het was weer een geweldig avondvullend programma. Even na elf uur
vertrok dan ook iedereen met een
tevreden gevoel weer niets gemist te
hebben. Wel geluiden waarom er zo
weinig 40- en 50 plussers waren.
Harry Opheikens
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Brilmode
Hé ju, hael jai evve
een blommetje
bai Jopie Bluijs!

Oogmeting

Zonnebrillen

Contactlenzen

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

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

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

vereniging
van hoveniers en
groenvoorzieners

vhg

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel: 023-57 17093

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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Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

www.oudzandvoort.nl

“ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT”
Voor en door lezers

Eind vijftiger jaren – Indonesië was al
tien jaar onafhankelijk of, zoals zij het
daar zagen, had de vrijheid heroverd
op de bezetter – hadden wij op de
Mariaschool een onderwijzer, meester
Franken, die boeiend over “Ons Indië”
kon vertellen. Je luisterde ademloos
naar het voormalige schoolhoofd uit
Indonesië. Hij leerde ons zelfs een
beetje Maleis.

heten, nóg een Zandvoort, maar dan
ver weg? Dat zoeken we op!
Gelukkig heb ik die oude, versleten
Grote Bosatlas van m’n schoonouders bewaard en… warempel, ik
vind bij Nederlandsch Oost-Indië,
op de kaart van Java (Djawa), het
badplaatsje Zandvoort. Het ligt
boven het net hernoemde Batavia
(Djakarta) en Tandjung Priok, vlak
bij de marinevlieghaven en de
buitenhaven. Zo op de foto’s te zien
is het eerder een kleine uitspanning
aan de baai van Batavia dan een
echt dorpje.
Maar wat een toeval: slechts in één
uitgave van die atlas komt dit Zandvoort voor!

En dan staat er in het vorige nummer
van De Klink een stukje over Badplaats Zandvoort …in NederlandschIndië. Met wat foto’s erbij op postzegelformaat. Dan word je als Zandvoorter
wel geprikkeld! Na een serie artikelen
in de Zandvoortse Courant over plaatsjes in Nederland die ook Zandvoort

Terug naar het heden. Op Google
Maps gekeken wat ervan geworden
is. Onze naamgenoot, ooit gelegen
in “t prachtig rijk van Insulinde dat
zich daar slingert om den evenaar,
als een gordel van smaragd”, bestaat
niet meer. Het badplaatsje is opgeslokt door de haven van Djakarta.

Zandvoort bij Batavia (2)

Ik ben geboren in de tijd dat Wilhelmina regeerde over het Koninkrijk
der Nederlanden, toen NederlandschIndië nog een kolonie van ons was,
net als Suriname en de Nederlandse
Antillen.

De destijds in Indië gelegerde Nederlandse militairen kwamen hier graag om
ontspanning te zoeken.

Tot onze verrassing blijken er ook
filmbeelden van Zandvoort in de
Indische archipel te bestaan: deze
waren te zien in het televisieprogramma Andere Tijden en dateren
van rond 1930. Zodra we er de hand
op weten te leggen zullen deze vertoond worden op een van de genootschapsavonden.
Peter Bluijs
Bij de voorplaat van Klink 125

De oplettende lezer had het natuurlijk al gemist, een kleine uitleg
over de plaat op het omslag in de
vorige Klink. Hierbij een korte
beschrijving. Om u een beetje in
winterse sferen te brengen heeft de
redactie van de Klink gekozen voor
een olieverfschilderij, gemaakt door
de heer Dalman. Wouter Keur heeft
het schilderij geschonken aan het
bestuur van het Genootschap Oud
Zandvoort op de receptie tijdens het
40 jarig bestaan. Nadere informatie
over de kunstenaar gaf zijn schoonzuster J. Dalman-van Woensel. De
heer Dalman is overleden en woonde
in IJmuiden. Als liefhebberij heeft
hij heel veel kunstwerken met Zandvoortse taferelen geschilderd. De
afbeelding van dit mooie kunstwerk
(lees verder op pagina 7)
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VISSPECIALITEITENRESTAURANT

De Meerpaal

J

Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-57 12451
Garantie voor Topkwaliteit
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U bent van harte welkom bij Lenie & Floor
Haltestraat 61 - 2042 LL Zandvoort
Telefoon: (023) 571 21 71
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In- en verkoop van sieraden
Reparaties van sieraden, horloges en klokken

Haltestraat 39A ◊ 2042 LK Zandvoort
Tel: 023 - 571 55 74
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laat de Hervormde kerk (nu Protestantse kerk) zien met op de achtergrond hotel d’ Orange. Zo te zien
heeft de kunstenaar de Hogeweg
ter hoogte van ongeveer de woning
van Dr. Drenth als uitgangspunt
gebruikt.

Opsporing verzocht van het
Kistje (Klink 125)

De heer Kaspers belde ons op met
nadere informatie over het 'kistje'.
Tijdens het lezen van de Klink herkende hij het 'kistje' onmiddellijk.
Hij had rond 1968 tezamen met wat
meubeltjes in Amsterdam dit kistje
gekocht. Het was een offerblok uit
een Amsterdamse kerk en gedateerd
met 1828. Toentertijd was het okergeel gekleurd. Het heeft jarenlang
in zijn woning gestaan met een plant
er bovenop. Hij heeft het tot 1996
in zijn bezit gehad en was hogelijk
verbaasd het in de Klink afgebeeld
te zien.

Vrijwilligers. Werken voor ‘de Derde
Wereld’ trok hem aan. Zijn technische kennis en interesse in andere
culturen waren zeer welkom. Al vijf
maanden later kwam hij in Nairobi
(Kenia) als vliegtuigmonteur bij de
‘Kenia Police Airwing’. Daarna zette
hij zich vooral in bij herstel van dieselmotoren en generatoren kriskras
door dat land. Overstap naar Nigeria
in 1972 als adviseur op technisch
gebied voor kleine industrieën.
Daar leerde hij in een dorp Chinwe
Ekwebelen kennen, onderwijzeres,
40 km. van Owerri, waar haar vader
Chief was. Ze trouwden in Owerri.
Ze kregen twee zoons.
Voor de scholing van de kinderen
komen ze naar Nederland. Gé overlijdt plotseling op zijn verjaardag
aan een hartstilstand op weg van zijn
werk naar zijn huis in Nigeria. Hij
werkt daar dan voor Volker Stevin.
Juist een week later zou hij weer
thuis zijn bij zijn gezin. Hij was
afwisselend drie maanden in Afrika
en een maand in Nederland.
Grote verslagenheid. Gé wilde
begraven worden in Zandvoort, waar
zijn jeugd lag. De uitvaartdienst was
op 26 september 1995 in de Agathakerk. Daar werd o.a. gesproken
door dhr. Brouwer, directeur van
Koninklijke Volker Stevin en de zus
van Gé. Mij is altijd een opmerkelijk gebeuren daarvan bijgebleven.
Ik ben niet bijgelovig of zo, maar
tijdens de uitvaartdienst in de kerk
vloog voortdurend een zwarte vlinder
boven de kist.
Dick Duijves, pastor Agathakerk
Een berichtje uit Canada van
Wouter Hobe

Gé van der Wolde en Afrika
(Klink 125)

Gé, geboren Zandvoorter in de
van Speijkstraat, meldde zich in
1967 bij de Stichting Nederlandse
De Klink, nummer 126, lente 2012

Ik woon in Canada, heb verschillende malen het Zandvoortsmuseum
bezocht en heb verschillende malen
met Cor gesproken bij hem thuis
over het Zandvoort van toen. De heer
Hobe spreekt dan alleen maar over

1947 en later omdat hij uit Indonesië kwam. Wij werden toen geplaatst
in hotel de Schelp. Later verhuisden
we naar Brederodestraat 4. Toen
kwam mijn vader uit Indië en begon
te werken op Brederodestraat 1 bij
de wederopbouw. Wouter ging toen
naar het Juliana schooltje. Later is
het gezin verhuisd naar Brederodestraat 44 en toen werkte mijn vader voor de Gemeente in het vorige
badhuis. Zijn assistent is altijd Jelle
Attema geweest. De zusters van der
Mije uit de Poststraat werkten er
ook. Zodoende is zijn vader altijd in
contact geweest met de Zandvoortse
bevolking. Wij verhuisden toen naar
de Thorbeckestraat 20 tegenover het
tankstation van Sauveplanne.
Doordat hij dus bezig was met de
vergunningen voor de nieuwbouw
had hij contact met Willem Dorsman en zodoende heb ik toen maar
zijn dochter getrouwd. Nu 50 jaar
geleden. De heer Brune heeft ons
getrouwd in het stadhuis en voor de
kerk zijn wij in de Gereformeerde
Kerk aan de Julianeweg getrouwd.
Onze receptie hadden we in Hotel
Marina van Jan de Jong. Dorsman
woonde ernaast op de Hogeweg 52.
Ik ben in 1959 naar Canada geëmigreerd en heb nog stevige banden
met Zandvoort door de familie
de Boer en Dorsman. Ik heb Opa
Dorsman, de smid en tante Jans heel
goed gekend. Ik geniet altijd heel
bijzonder van de Klink. Jullie doen
hier heel goed werk mee. Wij zijn
eind december 2011 nog een week
in Zandvoort geweest voor de begrafenis van Ferdinand Dorsman vanuit
de Hervormde kerk.
Ik zat nog even te kijken in het
nummer van de Klink zomer 2011
waarin gezegd werd dat Henk Webber in de Haltestraat een orgeltje
draaide. Het moet wel een vreselijk
(lees verder op pagina 8)
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geluid geweest zijn, want ik ken hem
niet beter als dat hij altijd watjes in
zijn oren droeg.
Hartelijke groeten van Wouter Hobe
en Marie Dorsman-Hobe.
Wouter Hobe stuurde ons ook nog
de foto hierboven van de gymnastiek vereniging op het terrein van de
Wilhelminaschool. Zittend van links
naar rechts de derde is Arie Pesch
geëmigreerd naar Australië; staande
Henk den Duin met vrouw; Wesselius Steetskamp met vrouw Wesselius.
Bij de vlaggenstok staat mijn broer
Roel Hobe. Bij het dak Krijgsman
met daarnaast To en Saapke Wesselius. Wouter staat er ook op, een
beetje verscholen achter een meisje
verder links naast Arie Pesch.
Onder de vlag drie meisjes, de middelste is van Waning.
Deze foto is genomen begin 50er
jaren. Er staan een heleboel Zandvoorters op, maar wie allemaal? Wie
gaat ons dat vertellen. Reacties naar
de redaktie.
De Gaspenningen (Klink 125)

Ik heb met genoegen het artikel van
de Gaspenningen gelezen en ik zal
er toch wat informatie aan toevoegen
omdat er veel mensen zijn die dit niet
zullen weten.
De eerste maandag van oktober 1966
is het aardgas in sector 1 van de 13
8 l 868

sectoren in Zandvoort en Bentveld
ingevoerd. De eerste sector was het
centrum.

De grote penningen waren bestemd
voor de z.g. guldensmeters. Er waren
er maar een paar van in Zandvoort,
o.a. in de kapsalon van Spoelders in
de Haltestraat en bij Rinkel Raadhuisplein. Deze zaken gebruikten relatief veel gas en voor deze penningen
kreeg je 10 m3 gas. Voor de huishoudens was er een gewone meter van 1
m3. De zinken munten zijn geslagen
in de oorlogstijd, want het koper en
brons moest ingeleverd worden bij
de bezetter en werd gebruikt voor de
Duitse oorlogsindustrie. Het zinken
dubbeltje en de 2 ½ centstuk (ook
wel plakker genoemd) waren falsificaties. Je kreeg daar dus ook 1 m3 gas
voor, maar dat hielp je verder niets,
want een muntgasmeter had 2 z.g.
telwerken: één voor het verbruikte
gas en één munttelwerk, dus de meteropnemers wisten precies hoeveel
gasmunten er in moesten zitten. De
ontbrekende munten moest je toch
betalen plus een boete want anders
werd de meter meegenomen en het
gas afgesloten tot er betaald was.

De kleine munten werden geslagen
bij de Rijksmunt in Utrecht en zijn
daar in 1967 weer ingeleverd voor
vernietiging. Deze werden toen met
de bedrijfswagen door Jan Keesman
en Richard Bannink weggebracht
en afgeleverd. Heel officieel dus.
Het gasbedrijf kreeg daar de oud
materiaalprijs voor en dat was niet
echt veel in die tijd. Van de gegoten
10 m3 munten waren er niet zoveel,
want er waren heel weinig van deze
speciale gasmeters in Zandvoort.
Ondergetekende was gedurende
33 jaar als gasfitter bij de gemeente
Zandvoort in dienst en heeft in 1966
met collega H. Visser (meteropnemer), van alle muntgasmeters het
muntwerk uitgeschakeld of vervangen als deze te oud was. Dat werd
aangegeven door de Rijks-ijk. Ik
weet nog wel dat alle meters van
voor de oorlog vervangen moesten
worden.
Ik deed het technische werk. Hans
telde en zorgde voor de penningen.
Of dat allemaal klopte werd op de
watertoren gecontroleerd door Jaap
de Muinck, bij vele Zandvoorters
bekend. Na de fusie heb ik nog
acht jaar bij Eneco als voorlichter
gewerkt.
Roel Bijster

www.oudzandvoort.nl

HET HANDELSMERK VAN EEN
KANTMUSEUM IN HONGARIJE
		
		

EEN OPVALLENDE GELIJKENIS MET HET
GEMEENTEWAPEN VAN ZANDVOORT

In de beginjaren ’80, tijdens
een rondreis door Hongarije,
hebben wij de stad Kiskunhalas
bezocht Deze heeft ca. 30.000
inwoners en is gelegen op
ca.160 km ten zuiden van
Budapest.
De stad en regio staan bekend als
centrum van de kantproductie.
Bij een bezoek aan het plaatselijk
kantklos museum, namen wij
het van een stempel voorziene
toegangsbewijs in ontvangst.
Groot was de verbazing dat op het
beeldmerk drie kruislings geplaatste
vissen stonden! De vergelijking met
de vissen in ons gemeentewapen
was wel heel bijzonder! Maar op
een afstand van 600 km van de
Adriatische zee en 1000 km van de
Zwarte Zee hadden wij dat zeker
niet verwacht. Destijds hebben wij
daar verder geen aandacht aan
besteed. Men kon ons daar en op dat
moment ook geen informatie over
het ontstaan van het wapen geven.
Ook de taalbarrière was te groot.

Het toegangskaartje tot het museum
is al die jaren bewaard en recent
weer opgedoken. Inmiddels leven
wij in het digitale tijdperk en dat
geeft ons nagenoeg onbeperkte
mogelijkheden op een zoektocht
naar de oorsprong van de zo sterk op
het Zandvoortse gemeentewapen met
de gelijkende kruislings geplaatste
vissen in het wapen van een stad ver
van de zee en op 65 km afstand van
de Donau.

Het schriftelijk contact met de
directrice van het museum,
mevrouw Zsuzsanna Kiliti was
uiterst plezierig. Zij stuurde foto’s
van het beeldmerk en verhaalde
over het ontstaan daarvan.
Zij schreef ons dat Kiskunhalas
lang geleden was gebouwd op een
eiland omgeven door moerassen.
De drie vissen waren in oorsprong
aangegeven in het oude stadswapen
en liggend voor de laarzen van
een gewapende soldaat. Toen
de bestuurders van het museum
nadachten over een handelsmerk
voor het museum, kozen zij voor
de drie vissen, maar plaatsten
die anders, waarbij twee vissen
kruislings naar buiten gericht
werden gesitueerd en de middelste
vis werd geplaatst met de kop naar
beneden en gericht op de tekst van
de naam van het kantmuseum.

(lees verder op pagina 10)
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Het aldus ontstane handelsmerk
werd gedeponeerd bij het Hongaarse
Patent Bureau en sinds 1935 wordt
het verwerkt in alle kantwerken,
zelfs tot in het kleinste werkstuk.
De kant daar vervaardigd,
wordt in Hongaarse traditionele
klederdrachten ingewerkt en
ingenaaid.
Het kanthuis, waar deze kant te
bewonderen is, kwam in 1938 in de
belangstelling, omdat kroonprinses
Juliana bij haar huwelijk met prins
Bernhard een bruidsjapon droeg
waarin kant uit Kiskunhalas was
verwerkt.

1

Kloskant wordt gemaakt met behulp
van kantklosjes. Deze klosjes
worden altijd in paren gebruikt,
die over het gehele werk bij elkaar
blijven behoren.
Op deze klosjes worden draden
gewikkeld. Een ervaren kantklosster
kan werken met honderden klosjes
tegelijk, die zeer snel om elkaar
heen geslagen worden. Na het
maken van een aantal slagen wordt
een speld in het patroon gestoken,
dat het vlechtwerk op zijn plaats
houdt. Als een klosje leeg raakt,
wordt er opnieuw draad omheen
gewonden, dat aan het uiteinde van
de oude draad wordt vastgeknoopt.

2

Het knoopje wordt met een fijne
schaar zo kort mogelijk afgeknipt.
Het klossen van kant is een
zeer bewerkelijke techniek, die
al eeuwen bestaat. Kant is zeer
kostbaar en was daarom in het
verleden alleen bereikbaar voor de
zeer rijken. De kostbaarste kant is
van de dunste draden gemaakt. Om
kant in kragen te verwerken moet
het worden verstevigd met stijfsel.
Jan Keizer

In het eerste beeld ons
gemeentewapen (1).
Daarnaast het stempel
op het toegangskaartje
dat onze verbazing
wekte (2).

3

4

Vervolgens het
oorspronkelijke
gemeentewapen
van Kiskunhalas (3)
en het beeld van
het gedeponeerde
handelsmerk dat ernaast
wordt weergegeven (4).

5

Tot slot een beeld
van een ge-kant-klost
museumstuk met het
handelsmerk daarin
verwerkt (5).
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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

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!
12 l 872
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Boekennieuws
Strandleven
Bij het opzoeken van gegevens
uit mijn collectie boeken, kwam
ik dit boek tegen wat nog niet zo
lang geleden verschenen is. Het
is dermate leuk dat ik het toch
onder de aandacht wil brengen
van onze lezers.

Formule 1 60 Jaar 1950-2010
Door Jan Haakman [okm]
De één was er (fel) tegen,
de ander lag zich er aan te
vergapen: de Formule 1. We
kunnen er echter niet omheen.
Ook het circuit van Zandvoort
was daar tot 1985 een deel van.
Op de markt is een
Nederlandstalig overzicht
verschenen van de Formule 1 wedstrijden vanaf 1950.
Het boek beschrijft de boeiende
geschiedenis van meer dan een
halve eeuw automobielsport op
het hoogste niveau. In 1950 ging
de automobielsport een nieuwe
fase in met de Formule 1.

Chronologisch worden alle
jaren behandeld in woord en
beeld, inclusief een vermelding
van winnaars van races zoals
de Indy 500 en Le Mans.
Schitterende actiefoto’s uit
het zestigjarige bestaan van
de Formule 1 maken dit tot
een echte liefhebbersuitgave.
Uiteraard komen hier ook veel
oude beelden vanaf ons circuit
in voor. Het boek is voorzien van
honderden foto's in kleur, 290
blz. Nederlandstalig.
Het is niet meer verkrijgbaar in
de vakhandel, maar via Internet is
dit boek nog te bestellen.
Het boek heeft ISBN nummer
9789074621366.

De schrijver, Arnoud Voet, laat
ons in ruim 300 foto’s allerlei
leuke tafereeltjes zien van de
badplaatsen die gelegen zijn aan
de Nederlandse Noordzeekust in
de jaren 1895 – 1975.
Alhoewel het boek niet alleen
“Zandvoortse” afbeeldingen
toont is het zeer zeker een
aanrader omdat onder andere
het paardrijden, zonnebaden,
vissen, voetballen, kuilen graven,
zwemmen en schelpenvissers
allemaal zo herkenbaar zijn.
Het boek is onder andere
verkrijgbaar bij Bruna Balkenende
en heeft ISBN nummer
9789073647688.
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Op de bres
voor behoud van het mooie,
en
ontwikkeling van het goede
in en voor Zandvoort

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

6 MEI: DAVID LUKACS,
		
KLARINETSPELER VAN WERELDFORMAAT

Gebouw “De Krocht” - voor al uw feesten en partijen.
Alle actuele informatie vindt u op www.jazzinzandvoort.nl
14 l 874
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AANKONDIGINGEN
Zandvoorts Zilver, Servies en
Souvenirs

Het Zandvoorts Museum belicht
van zaterdag 3 maart t/m zondag 3
juni 2012, aan de hand van typisch Zandvoorts zilver, servies en
souvenirs, de badcultuur van het
dorp aan zee. Om een zo volledig
mogelijk beeld te kunnen geven van
de enorme productie aan memorabilia en gebruiksvoorwerpen die de
gedachten aan de kustplaats levendig moesten houden, is voor deze
tentoonstelling de hulp ingeroepen
van bewoners. Door de enorme
toestroom van bruiklenen en schenkingen is het resultaat verbluffend
te noemen en kan er de komende
tijd in het Zandvoorts Museum naar
hartenlust worden gemijmerd over
het prachtige vooroorlogse Zandvoort aan Zee.
Zandvoorts Museum

Swaluëstraat 1
2042 KA Zandvoort 023-5740280
museum@zandvoort.nl
www.zandvoortsmuseum.nl
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Schilders aan zee

van Mondriaan tot Munch.
Singer Laren neemt de bezoeker
mee op een reis langs de Noordzeekust. Van Zeeland in Nederland tot
Finnmark in Noorwegen. We volgen
de zee en de kustlijn in de periode 1830 -1930 door de ogen van
Deense, Duitse, Noorse en Nederlandse kunstenaars.
In ruim 65 zee- en kustgezichten
van internationaal toonaangevende
kunstenaars geeft Singer Laren een
overzicht van de ontwikkelingen in
de Noord-Europese moderne kunst.
Meesterwerken van het Duitse
Museum Kunst der Westküste
tonen de aantrekkingskracht van de
Noordzee op kunstenaars als Max
Beckmann, Max Liebermann, Johan
Bartold, Piet Mondriaan en Edvard
Munch. Daarnaast presenteert de
tentoonstelling verrassende werken
van in Nederland minder bekende
kunstenaars.
Een inspirerende tentoonstelling, te
zien tot 28 mei in Singer Laren.
www.singerlaren.nl

Inbinden 'De Klink'
2009 – 2011

Het is weer mogelijk om uw jaargangen van 'De Klink' tegen een
aantrekkelijke prijs vakkundig te
laten inbinden door de firma Alblas.
De kosten zijn € 19,75 inclusief een
mooie band en een inhoudsopgave.
Omdat u de afgelopen jaren regelmatig een extra dikke Klink heeft
ontvangen is er ook nu weer gekozen
voor drie jaargangen in één band.
De dikte zal dan ongeveer gelijk zijn
aan die van de vorige periode, zo’n
550 pagina’s.
Ontbrekende nummers zijn beperkt te
bestellen tegen de geldende prijzen per
nummer (zolang de voorraad strekt).
De in te binden Klinken kunt u bij
Jan en Anne Miek Kol inleveren
vanaf maandag 7 mei t/m donderdag
10 mei van 17.00 uur tot 21.00 uur.
Na telefonisch contact met 0235738287 kan er eventueel op een
ander tijdstip ingebracht worden.
Wilt u van de inbindservice gebruik
maken stuurt u dan een briefkaart
met uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres naar:
Anne-Miek Kol, Gasthuisstraat 1,
2042 JP Zandvoort of stuur een email met uw contactgegevens naar:
kol@casema.nl

15 l 875

Een foto van de Haltestraat uit de 50-tiger
jaren. Geheel links is nog net een stukje van
de etalage van de firma E.H.Brokmeier te
zien, waar nu Casino Royaal zit.
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Op nummer 48 natuurlijk de snoepwinkel van
C. Jamin waar je het bekende overheerlijke
ijs kon kopen. Tegenwoordig is hier
chocoladehuis Willemsen gevestigd.
Rechts daarnaast op nummer 46 de drogisterij
van mevrouw Blaauboer, die volgens de
advertenties in de oude Zandvoortse kranten
De Klink, nummer 126, lente 2012

niet alleen drogisterij artikelen verkocht,
maar waar men zich ook op kon geven
voor onder andere moedercursussen, een
kook –en naaicursus en voor de vrouwencontactcommissie.
Momenteel treft u hier café Laurel & Hardy aan.
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50 jaar geleden

GRAND PRIX VAN
EUROPA OP HET
ZANDVOORTSE CIRCUIT
In het jaar 1962 was ik 16 jaar. Mijn
vader, Henk Sandbergen, was vanuit
zijn functie als adjudant van de
Gemeente Politie Zandvoort, betrokken bij het circuit. Hierdoor was ik
een geluksvogel want ik kon alle
races vanuit de pits volgen. Ook bij
de Grand Prix 1962 was ik aanwezig.
Uiteraard kan ik mij niet alles herinneren. Wel weet ik nog dat, toen de
laatste training op zaterdagmiddag
ten einde was, iedereen verbaasd was
dat John Surtees in zijn Lola Climax de snelste tijd (1.32,5) gereden
had. Hij was met die tijd iets sneller
dan Graham Hill en Jim Clark die
respectievelijk 1.32,6 en 1.33,2 als
snelste tijd lieten noteren. De trainingtijden stonden uitgetikt op papier
en dat werd op een prikbord aan het
tijdwaarnemershuis bevestigd. De
hele internationale pers stond die
tijden dan over te schrijven. Ook weet
ik nog dat de Lola een heel fragiele
auto was. Het was een motor (ach-

terin), een benzinetank van elastisch
rubber en een stuur. Dat alles werd
bijeengehouden door een buizenframe. Het geheel werd gecompleteerd met vier wielen (anders reed hij
niet). De coureur ging niet in de auto
zitten maar trok hem eigenlijk aan.
De beveiliging op het circuit was in
die jaren primitief. Er stonden langs
de baan voornamelijk hekken met
harmonicagaas die bij een crash de
auto's moesten opvangen. Onder aan
de Hunzerug bocht strobalen. De
risico's waren groot maar de sfeer was
er niet minder door. De Grand Prix
was een evenement van allure waar
nog veel over werd nagepraat.
Gesteggel in
de Gemeenteraad

In het begin van het jaar 1962 was
er al veel commotie ontstaan in de
Gemeenteraad van Zandvoort over
het circuit.

Het raadslid L.J. Breure, tevens lid
van de Raad van Bestuur van het
circuit, vond, dat de risico's, die
autoraces nu eenmaal met zich meebrachten, te hoog waren. In het begin
van de zestiger jaren verongelukten
een aantal coureurs en soms lieten
bij die ongelukken ook toeschouwers
het leven. Daarbij kwam, dat er in
Zandvoort een groot aantal middenstanders was, dat het circuit wilde
opruimen om er een camping van te
maken. Zover mij bekend is, liepen
de gemoederen tijdens de desbetreffende Gemeenteraadsvergadering
zo hoog op, dat raadslid Breure de
vergadering verliet. Tijdens diezelfde
vergadering werd er door de
Gemeenteraad besloten f.30.000,beschikbaar te stellen voor het
bouwen van extra vanghekken over
een afstand van 2000 meter.
Die vanghekken waren noodzakelijk om de veiligheid van de toeschouwers te waarborgen. Met die
f.30.000,- had de gemeente in 3 jaar
tijd ongeveer f.100.000,- geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen. Los
daarvan verzorgde het Zandvoorstse
Rode Kruis de medische dienst met
50 mannen / vrouwen en 3 artsen.
Die konden bij hun werk gebruik
maken van 4 grote legertenten, verspreid langs de baan; een hoofdtent
bij de ingang naar de pits, plus een
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De race

noodhospitaaltje in de vorm van een
grote bus en één ambulance. Tijdens
de Grand Prix stelde de KNAC
(Kon. Ned. Automobiel Club) nog
3 extra ambulances beschikbaar.
Tenslotte werden, voor het comfort
van de baancommissarissen, bij
elke post twee rieten strandkorven
neergezet (zie foto omslag De Klink
april-juni 2006).
Nederlanders in de Grand Prix

Door het toedoen van sportcommissaris Herman van Haaren kreeg de
Grand Prix van Nederland 1962 de
eretitel “Grand Prix van Europa” opgeplakt. Dat alleen maakte de Grand
Prix van 1962 al uniek. Verder vond
de KNAC het een aardig idee om 3
Nederlanders aan de start te brengen. Naast Carel Godin de Beaufort
die, evenals in 1961, een Porsche
reed, wilde men ook Ben Pon en de
nu legendarische Zandvoorter Rob
Slotemaker aan de start brengen.
Rob Slotemaker zou aanvankelijk
starten in een Lotus Climax van het
raceteam van Rob Walker. Helaas
kreeg hij zijn budget niet rond.Zover
ik weet kwam hij f.6500,- tekort.
Voor Ben Pon was geld geen probleem. Hij kreeg de beschikking
over een Porsche 787, een niet zo´n
goede doorontwikkeling van de 718.
Het laatste type was de auto waarin
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Carel de Beaufort zijn races reed.
In de Grand Prix van 1962 zouden
er dus voor het eerst en helaas ook
voor het laatst 2 Nederlanders in een
formule 1 race aan de start komen.
Op zichzelf dus ook uniek. Tenslotte
had de Zandvoortse Grand Prix
de primeur van het starten van de
eerste raceauto met een monocoque
chassis (zelfdragende carrosserie).
Het ging hier om de Lotus type 25.
De overige deelnemers gebruikten
nog een buizenframe als chassis.
Spionage

Tijdens de training en de race was er
een ingenieur van Honda aanwezig
die foto's maakte van allerlei details
van de deelnemende raceauto's. In
1961 had de Honda fabriek al een
Cooper gekocht als studie object en
het was bekend, dat Honda een formule 1 auto had ontwikkeld met een
vlakke 8 cilinder motor. Men hoopte
de wagen in 1963 in te kunnen zetten (dat werd 1964).

Op zondag 20 mei om 15.15 uur
ging de race voor 60.000 toeschouwers van start. Voor de startvlag viel
trilden de bolides en toen uiteindelijk het moment was aangebroken,
waarop het veld naar voren schoot,
keken alle toeschouwers gefascineerd naar de Tarzanbocht waar
de 20 wagens op af stoven. De rij
formeerde zich snel en het publiek
was ooggetuige van een schouwspel,
dat op Zandvoort nog nimmer was
vertoond. Voorop vijf wagens, vijf
verschillende merken. Jim Clark,
Graham Hill, Dan Gurney, John
Surtees en de wereldkampioen van
1961, Phil Hill. Deze kopgroep bleef
gedurende enkele ronden bijeen en
het publiek werd vermaakt met een
gevecht van man tegen man en merk
tegen merk. Dat eiste echter zijn tol.
Al in het begin van de race vielen er
enkele deelnemers uit. In sommige gevallen bleek dat het materiaal het niet
aan kon en voor een paar coureurs
was het circuit niet breed genoeg. Jack
Brabham (wereldkampioen 1959 en
1960), die bezig was een eigen auto te
construeren, werd met zijn Lotus in de
derde ronde van de baan gereden door
Rodriques. John Surtees raakte in de
negende ronde bij het uitkomen van
het `bos uit´ van de baan.
In het verloop van de race had zich
aan de kop van het veld een prachtig
gevecht ontwikkeld. Jim Clark, die
met elan zijn Lotus aan de leiding

De training

De Grand Prix van Europa op het
circuit van Zandvoort was in 1962
de eerste race die meetelde voor het
wereldkampioenschap. Op 18 en 19
mei vond de training plaats voor de
Grand Prix. In die dagen werd er
hiervoor 2 x 2 uur gereden.

(lees verder op pagina 21)
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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
www.oudzandvoort.nl

(vervolg van pagina 19)

hield, werd langzaam maar zeker
ingehaald door Graham Hill, wiens
BRM elke ronde steeds meer van
de achterstand afknabbelde. Totdat
in de 12e ronde de grote aanval op
het rechte stuk werd ingezet, waarbij
Clark het loodje moest leggen, of
eigenlijk was het zijn Lotus die dat
deed. Er was teveel van de motor gevergd. Gefrustreerd reed de Schot zijn
wagen naar de pits. Weliswaar kon
hij na enkele ronden weer deelnemen
aan de wedstrijd, maar als kanshebber was hij uitgeschakeld. Graham
Hill, de vader van de wereldkampioen
formule 1 1996 Damon Hill, toonde
zich heer en meester op de baan. Zijn
voorsprong op Bruce McLaren (grond-

legger van het huidige formule 1 team
Mclaren) was te groot en een eventuele bedreiging van zijn eerste plaats
werd helemaal teniet gedaan, toen
McLaren zijn Cooper met pech in de
22ste ronde in het Scheivlak langs de
baan moest zetten en Phil Hill (Ferrari) zijn tweede plaats overnam met
een achterstand van ruim een halve
minuut op de koploper. Spannend
werd nog het duel tussen Phil Hill en
Trevor Taylor (Lotus) om de tweede
plaats. Een gevecht, dat na lange
strijd door Taylor werd gewonnen.
Door de vele uitvallers (11 van de
20 deelnemers) kan men zeggen dat
de Grand Prix op een teleurstelling
is uitgelopen. Echter in één opzicht

werd de wedstrijd een grote verrassing. Carel Godin de Beaufort,
bepaald niet uitgerust met de beste
Porsche, bleek de beide fabrieksrijders Joakim Bonnier en Dan Gurney
de baas. Hij reed zich, bijzonder
regelmatig en met een goede stijl,
naar een zesde plaats.
De race werd uiteindelijk gewonnen
door Graham Hill in een BRM.
Ruud Sandbergen
Veel informatie is gewonnen uit de
bladen “Auto Visie” en “Road & Track”
uit het jaar 1962. Verder is het boek
“Dwars door de Tarzanbocht”van Hans
van der Klis geraadpleegd.

Graham Hill in de Tarzanbocht
De foto's zijn beschikbaar zijn gesteld door Rob Petersen.
De Klink, nummer 126, lente 2012
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Een nieuw politiebureau
		

VOOR ZANDVOORT

Kort nadat korpschef van politie J.D. van Maris
in dienst van de gemeentepolitie kwam, droomde
hij van een mooi nieuw politiebureau. De in
1948 omgebouwde school A aan de Hogeweg gaf
weliswaar nog voldoende behuizing aan de na de
oorlog sterk in aantal toegenomen politiemensen,
maar het was toch nog maar een school met een
hoge zoldering en een kenmerkende gevel waarin
de grote ramen nog steeds verwezen naar de
klaslokalen van destijds.

Noodbebouwing aan de kop van de Van Lennepweg.

In de oostelijke vleugel waren de administratie en de
adjudant gehuisvest, terwijl het meest oostelijke lokaal
als eet- en instructielokaal dienst deed. De westelijke
vleugel was voor de korpschef en de inspecteur met
daartussen de afdeling bijzondere wetten. In dat deel
van het gebouw waren ook de cellen gebouwd. 6 In getal
terwijl parallel aan de cellengang buiten het gebouw de
barak voor de recherche was geplaatst. Midden in het
gebouw was er plaats ingeruimd voor de uniformdienst.
Daar, met in een afzonderlijk aangrenzend kamertje
voor de brigadier-wachtcommandant, bevonden zich dag
en nacht geuniformeerde agenten en hoofdagenten die
in deze ruimte hun dienst begonnen en eindigden. Van
Maris deed er alles aan om zijn “eigen” politiebureau te
krijgen. Niet langer inwoning bij het gemeentehuis of een
omgebouwde school, maar een modern en technisch volmaakt bureau naar de eisen van zijn tijd. Vele locaties in
Zandvoort werden besproken. De plaats waarop de Karel
Doormanschool aan de Burgemeester van Alphenstraat
had gestaan en de plek van de voormalige Wilhelminaschool aan de Brederodestraat. Ook het terrein van Sterre
der Zee hoek Hogeweg/Brederodestraat werd besproken.
Om verschillende redenen wilde het niet lukken en
Van Maris ging met lege handen met pensioen. Ook zijn
opvolger Menkhorst richtte zich op nieuwbouw. Hem lukt
dat op zeker moment wel. In 1982 ontstond het idee om
een nieuw politiebureau te bouwen op de plaats waar het
oude bureau stond, namelijk op de Hogeweg 37. Architectenbureau X werd aan het werk gezet en kwam met
een mooi en vernuftig ontwerp. Het vernuft zat hem in
de klimaatbeheersing. De lucht in de twee glazen serres
aan de zuidzijde van het gebouw werd door de zon snel
verwarmd en kon als energie worden omgezet. Hierdoor
kon het gebouw in dat opzicht deels selfsupporting zijn.
De milieubeheersing stond echter nog in de kinderschoenen en naderhand zou blijken dat de techniek nog
onvoldoende in staat was om daar optimaal gebruik van
te kunnen maken.
Omdat het huidige bureau afgebroken zou worden, moest
naar vervangende behuizing worden gekeken. Leegstaande gebouwen waren er niet en een tijdelijke behuizing
elders was qua aanpassingen te duur dus werd uiteindelijk besloten het korps onder te brengen in een nood(lees verder op pagina 24)
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CINEPRO
FILMSCANNING
,ĠƚĂĚƌĞƐǀŽŽƌŚĞƚĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌĞŶǀĂŶĂůƵǁĮůŵƐ͕
ǀŝĚĞŽďĂŶĚĞŶ͕ĨŽƚŽ͛ƐĞŶĚŝĂ͛Ɛ͊
tŝũǀĞƌǁĞƌŬĞŶϴŵŵ͕ĚƵďďĞůϴ͕ƐƵƉĞƌϴ͕ϵ͕ϱŵŵĞŶϭϲŵŵĮůŵ͕
Wij verwerken 8 mm, dubbel 8, super 8, 9,5 mm en 16 mm lm,
Śŝϴ͕ŵŝŶŝs͕s,^͕ĞƚĂŵĂǆĞŶsϮϬϬϬďĂŶĚĞŶĞŶǌĞƩĞŶĚŝƚǀŽŽƌƵ
hi8,
mini DV, VHS, Betamax, V2000, Betacam, U-Matic en Digibeta en
ŽƉsŽĨͲĞŝŐĞŶͲŚĂƌĚĚŝƐŬ͘KŽŬĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌĞŶǁŝũĚŝĂ͛Ɛ͕ŶĞŐĂƟĞǀĞŶ͕
zetten
dit voor u op DVD of (eigen) harddisk. Ook digitaliseren wij dia’s,
ĨŽƚŽ͛ƐĞŶŐůĂƐƉůĂĂƚũĞƐ͘
negatieven,
foto’s en glasplaatjes.
<ŝũŬƚƵŽŽŬŽƉŽŶǌĞǁĞďƐŝƚĞǁǁǁ͘ĐŝŶĞƉƌŽ͘ŶůǀŽŽƌǀĞƌĚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͘
ŝŶĞƉƌŽ
ƌ͘:͘'͘DĞǌŐĞƌƐƚƌĂĂƚϰϮͮϮϬϰϭ,ĂŶĚǀŽŽƌƚ
ϬϮϯͲϱϮϳϯϳϯϬͮŝŶĨŽΛĐŝŶĞƉƌŽ͘Ŷů
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bebouwing die op het braakliggende terrein aan de kop
van de Van Lennepweg zou worden geplaatst (hier staat
thans het hotel en recreatiegebouw van Centre Parcs).
Deze bebouwing bestond uit houten barakken die in een
carré vorm op het terrein werd geplaatst met de opening
richting Van Lennepweg. In april 1984 werden de barakken in gebruik genomen en kon gestart worden met de
afbraak van School A. Ook het Witte Huis van mevrouw
Wiener moest er aan geloven en al snel ontstond er een
grote kale zandvlakte op de plaats van beide gebouwen.
Even was dit terrein een walhalla voor de amateur archeologen. Velen trokken gewapend met een metaaldetector
over het terrein op zoek naar onbekende schatten. Zowaar
werd ook een en ander aangetroffen doch de vondsten
waren weinig spectaculair.
In de noodbebouwing aan de Van Lennepweg was het
behelpen, echter de nieuwe omgeving en het gevoel van
“kamperen” maakten dat de dienders zich goed konden
behelpen. In die zomer werd het er zelfs gezellig omdat
ook de kermis op het terrein was gepland en op nauwelijks 20 meter van de gebouwen volop aan het draaien
was. Echte problemen deden zich dan ook niet voor
hoewel het soms behelpen was. Vooral de insluiting van
verdachten moest zorgvuldig gebeuren, omdat de barakken daar niet echt op waren berekend. Een opmerkelijke
gebeurtenis mag inmiddels wel verteld worden. Aan de
zuidelijke zijde van het carré waren de recherche en de
bijzondere diensten gehuisvest. Op een fraaie zomermiddag werd de rust ruw verstoord door een harde droge
knal. Het geluid was afkomstig van de kamer van de bijzondere diensten. De gealarmeerde politieman, die een
kijkje in de betreffende ruimte nam, trof twee verschrikte
collega’s en een wit weggetrokken bezoeker aan. Wat was
er gebeurd? Nadat de bezoeker had plaats genomen aan
het bureau van zijn collega, was de andere aanwezige
medewerker bezig met het ontladen van zijn wapen. De
veiligheidscontrole was echter onvoldoende waardoor
er een ongewild schot afging. De kogel vloog rakelings
langs de bezoeker en zijn gastheer, dwars door de dunne
houten wand, passeerde ternauwernood de politieman in
de naastgelegen ruimte om ten slotte in de muur van de
laatste kamer tot stilstand te komen.
Inmiddels vorderde de bouw aan de Hogeweg en kreeg
het nieuwe bureau langzaam maar zeker haar vorm. De
winter van 1984 op 1985 was koud. Zo koud zelfs dat er
in februari 1985 gelegenheid was voor een Elfstedentocht. De bouw liep hierdoor enige vertraging op.
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Op 18 maart 1985 werd onder grote belangstelling de
eerste steen gelegd.
Hoewel het op het terrein waarop de noodbebouwing
stond soms ruig weer was, doorstond het gebouw alle
weerstypes glansrijk en waren de bewoners inmiddels
gewend aan het primitieve onderkomen dat absoluut een
zekere charme bezat.
De winter ging voorbij en in mei bereikte de bouw het
hoogste punt. Het nieuwe gebouw was in geen enkel
opzicht te vergelijken met het oude bureau. De kamers
waren op alle verdiepingen ruim en functioneel. Er was
een kelder met een ruime kleedruimte voor de medewerkers. Het garagedeel was enorm, zeker in vergelijk
met de oude situatie en zelfs voorzien van een wasstraat.
Ook was er een zogenaamde luchtruimte voor de arrestanten die tevens als cellensluis dienst deed. Opgebrachte verdachten werden de ruimte binnen gereden,
waarna de grote deuren werden gesloten. Vervolgens kon
de verdachte via een automatisch bedienbare deur het
cellencomplex worden binnengebracht.
Omdat het gebouw steeds meer de eindfase naderde,
moest het, ter voorkoming van ongewenst bezoek en
mogelijke sabotage, dag en nacht worden bewaakt. Met
name de vrijwillige politie werd ingezet om deze taak
op zich te nemen. Uiteindelijk werd op 30 juli 1985 het
nieuwe bureau in bedrijf genomen en was Zandvoort de
trotse bezitter van een modern en functioneel politiebureau. Wat Van Maris niet was gegund, lukte Menkhorst;
een nieuw en volkomen eigen politieonderkomen.
Hans Konijn
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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

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.
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.

Reparatie & Onderhoud
Verkoop & Assemblage
Internet

Haltestraat 59A 2042 LL Zandvoort

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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Algemene Ledenvergadering op

VRIJDAG 11 MEI 2012
Aanvang vergadering 20.00 uur in de Koffieclub gelegen aan het Kerkplein 7

AGENDA
Foto Anth.Bakels - Kerkplein rond 1900
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Verslag Algemene
Ledenvergadering van
27 mei 2011 *
4. Jaarverslag van de secretaris *
5. Jaarverslag van de
penningmeester *
6. Verslag van de
kascontrolecommissie +
verkiezing nieuwe leden *
7. Behandeling begroting *
8. Bestuursverkiezing (zie
toelichting)
8. Algemene berichtgeving
9. Rondvraag
10. Sluiting
* Stukken ter vergadering
verkrijgbaar.
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Toelichting bij agendapunt 6.
De kascontrole is verricht door de heren W. Buchel en C. Simons. De heer
A. Koper was reservelid. Gezien het voorstel van het bestuur tav punt 8,
is er een vacature voor 2 personen: een voor de kascommissie en een voor
de reserve.
Toelichting bij agendapunt 8.
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: de heer L. de Jong.
Regulier aftredend: mevrouw A. Joustra en de heren M. Crabbendam, C.
Draijer en M. Kiefer.
Mevrouw Joustra is niet herkiesbaar, de heren Crabbendam en Kiefer zijn
herkiesbaar, ook de heer C. Draijer is herkiesbaar maar in eerste instantie
voor 1 jaar.
De heer C. Simons is bereid gevonden de voorzittersfunctie van het
Genootschap Oud Zandvoort te willen vervullen. Omdat dit een functionele
benoeming is door de ALV draagt het bestuur de heer C. Simons voor om
hem als voorzitter te benoemen.
Daarnaast stelt het bestuur voor de heer A. Koper te benoemen als
bestuurslid.

www.oudzandvoort.nl

DE KUIL
De Kuil, Het Meeuwennest, de kleuren geel-blauw. Wie kent ze
niet. Als u nu naar de wijk Duinwijck kijkt kun je je nauwelijks
voorstellen hoeveel mensen daar in het geel-blauw hebben gespeeld. Hoeveel mensen via het tunneltje de arena oftewel de Kuil
hebben betreden en hoeveel mensen na hun voetbalstrijd een
kopje koffie of iets anders hebben genuttigd in de kantine “Het
Meeuwennest”. Zelfs ik heb dat allemaal mee mogen maken. Ik
vond het altijd bijzonder om door die soms vochtige tunnel het
veld op te lopen en dan het veld mogen betreden waar vele triomfen behaald zijn, zelfs de eerste klasse van de KNVB. Ook Ajax
o.a. heeft door deze tunnel gelopen.
Het is niet voor te stellen dat Zandvoortmeeuwen alweer ruim 20 jaar
geleden (in 1991) van deze accommodatie afscheid moest nemen.
Sommigen zelfs met tranen in de
ogen, want vele van die geel-blauwen
hebben in de 50 jaar daarvoor dat
tunneltje mogen betreden. De club
verhuisde naar het huidige complex
achter de Hockeyclub op het vroegere binnenterrein van het circuit.
Zelfs de naam Zandvoortmeeuwen
bestaat niet meer, sterker nog, een
zondag 1 is er zelfs niet meer. Er
gaat dan ook een behoorlijke hoeveel-heid geschiedenis aan vooraf
voordat het allemaal zover kwam.
Bijzondere activiteiten
Op de voetbalvelden zijn in de loop
der jaren allerlei activiteiten geweest.
In een krant uit 1939 vonden wij een
bericht over een gevechtsoefening
met pantserwagens en motorrijders
met mitrailleurbewapening in het
Gemeentelijke Sportpark waar de
tribunes en staanplaatsen tot de
laatste plaats toe werden bezet.
Oorverdovend geratel van machinegeweren, het afvuren van kanonnen
en dikke rookproducerende bommen
"bracht het gehele publiek in een
oorlogswaan", aldus de krant. Op het
moment dat ik dit schrijf (4 februari
2012) ligt er buiten volop sneeuw
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en heeft het de hele week al flink
gevroren. Wat heeft dat te maken met
Zandvoortmeeuwen? In de winter van
1938 werden er heuse schaatswedstrijden georganiseerd op het hoofdveld getuige deze prachtige prent.

3 november 1943
Er begint een onverwachts luchtgevecht boven Zandvoort. Een groot
aantal bommenwerpers, begeleidt
door jagers, werd aangevallen door
Duitse jachtvliegtuigen. Er volgde
een heftige luchtstrijd en buiten
lopen was een levensgevaarlijke
onderneming voor de resterende
bewoners van Zandvoort. Kogels en
granaatscherven vlogen je om de
oren en gedurende die dag kwamen
er vijf Duitse jagers naar beneden.
Op het voormalige hoofdveld van
Zandvoortmeeuwen, waar nu park
Duinwijck is gebouwd stortte een

Duitse jager brandend neer.
Op 15 februari 1969 is de Kuil zelfs
een keer als landingsplaats gebruikt
voor het afleveren van Prins Pineut
II als opvolger van de eerste Carnavalsprins Edo van Tetterode..
21 januari 1959
Onder het kopje ‘Officiële mededelingen’ in het clubblad (toen nog
een echt krantje) 'De Zandvoortmeeuw' van 21 januari 1959 maakt
het bestuur van Zandvoortmeeuwen
bekend, dat men bericht heeft ontvangen van het gemeentebestuur dat
Gedeputeerde Staten akkoord gaat
met het verstrekken van een bedrag
van f 12.100,- ten behoeve van de
bouw van een overdekte tribune.
Via de site van de geschiedenis van
sportvereniging Zandvoort is een
fraaie fotoreportage te zien van de
bouw van deze tribune. Hierbij een
foto uit deze serie, gezien vanuit de
toegangspoort voor de onderhoudsploegen naar de Kuil.

9 september 1959
(Berichtje uit De Zandvoortmeeuw,
2e jaargang no. 34, 9 september ’59)
Zondag 6 september j.l. was het
dan zover. De door onze eigen leden
(lees verder op pagina 29)
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FysioFit Zandvoort
Functioneel Revalidatie Centrum

Fysiotherapie, Manuele therapie, Spier- en Gewrichtsklachten, Houdingsen Bewegingsproblematiek, Begeleiding bij Hartfalen, COPD, Diabetes.

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

www.fysiofit-zandvoort.nl
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Foto ter beschikking gesteld door de firma Alblas
in hun vrije avonduren gebouwde
overdekte tribune werd officieel in
gebruik genomen. Er waren velen
aanwezig toen onze voorzitter, dhr.
D. Petrovitch, om 14.00 uur een hartelijk welkom uitsprak, in ‘t bijzonder tot burgemeester Mr. H.M. van
Fenema, wethouder A. Kerkman,
gemeentesecretaris W.M.B. Bosman,
vele raadsleden, hoofden van takken
van dienst, de vertegenwoordigers
van H.V.B. en K.N.V.B. en de besturen van diverse verenigingen.
In juni ’59 werd met de werkzaamheden begonnen; eerst het gedeeltelijk slopen van de bestaande tribune,
daarna begon de nieuwbouw met
als resultaat een overdekte tribune
die er zijn mag, met vele looppaden
rondom het veld. 65.000 stenen
werden in de tribune verwerkt, waar
in totaal 6.000 werkuren mee heen
gingen, terwijl leden van 4 t/m 83
jaar hebben meegewerkt. Door de
straatmakers werden maar liefst
130.000 stenen gelegd.
1 augustus 1966
Het 25-jarig bestaan van Zandvoortmeeuwen werd gevierd met o.a.
een reünie voor oud-spelers. Twee
feestavonden en onderlinge wedstrijden maakten het geheel compleet.
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Onderwijl was op hoofdcomplex iets
geweldigs aan de gang. Met eigen
leden en met eigen middelen werden
veranderingen in de bestaande bouw
aangebracht, o.a. een bestuurskamer, meer kleed- en doucheruimte
en een riante kantine.
Op 10 december 1966 werd dit
geheel door burgemeester A. Nawijn
officieel in gebruik genomen.
Zondag 12 mei 1991
Bij Zandvoortmeeuwen werd in een
onderling toernooi voor het laatst gevoetbald op de historische grond aan
de Vondellaan. Toenmalig voorzitter
Peter Logmans sprak de woorden:
“We staan hier aan het einde van
een tijdperk van 55 jaar voetbal op
deze velden. We nemen nu afscheid
met weemoed en een traan, maar
hebben als troost het bezit van een

nieuw complex.” “In de oorlog was
er niet op gespeeld, want toen lagen
er mijnenvelden en op veld 2 stonden
aardappels”, waren toen de woorden
van Maarten Weber.
Nieuw Complex
Zaterdag 3 augustus 1991 werd
het volledige nieuwe complex voor
Zandvoortmeeuwen op het binnenterrein van het circuit geopend. Op
14 september 1991 vierde Zandvoortmeeuwen het 50-jarige bestaan
van de club. Zandvoortmeeuwen is
officieel opgericht in 1941, een fusie
tussen vv Zandvoort en Zeemeeuwen. Inmiddels, na 70 jaar is het dus
sv Zandvoort na een fusie in 1999
met Zandvoort ’75.
Harry Opheikens

Foto ter beschikking gesteld door de firma Alblas
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ZOEKPLAATJE
Regelmatig plaatst het Genootschap ‘zoekplaatjes’ op onze site,
zo ook deze met de werktitel 'Zoekplaatje 002.'
Achterop de foto staat geschreven: 1948. Zondagmiddag op het strand vlak
voor het paviljoen van Elias Bol, een broer van mijn vader, Engel Bol. De
tong uitsteker is Piet Paap (Mok) en naast hem op het zwarte tafeltje zit ik
met de witte riem. De rest kan ik niet meer noemen. Een jaar later zat ik al
in Canada.
Was getekend, Kees Bol.

Via de site zijn er diverse namen bijgekomen. We hebben echter nog niet
alle namen.

Onze secretaris kreeg het volgende
verzoek van Otto de Boer. Wie
ons iets kan vertellen kan kontakt
opnemen met de redaktie. Zoekplaatje 002 heeft een foto van enkele
familieleden Bol. In 1945 was ik 3
maanden bij een pleeggezin in Denemarken om -na de oorlog- aan te
sterken. Een Engel Bol uit Zandvoort
verbleef voor hetzelfde doel vlakbij.
Wij hadden daar dagelijks contact en
ook nog diverse keren na terugkomst
in Nederland. De familie is toen
ergens in 1946-1948 naar Canada
geemigreerd. Heeft U van hen wellicht een contactadres? Otto de Boer

Bovenaan links is Dirk Molenaar (Ottetorre), De 2e van linksboven is Theo v/d Koekelt, 3e persoon naast Theo v/d
Koekelt is nog onbekend. De persoon rechtsboven is Japie Waterdrinker en de jongen onder Japie Waterdrinker is
Benno Waterdrinker. De jongen daarnaast, met het petje op, is Dick Luttik. Op de voorste rij, met stropdas, Ko van
Petegem; het meisje waarvan alleen het gezicht nog net te zien is, is nog onbekend en de tong uitsteker is dus Piet
Paap (Mok). De jongen met het half weggedraaide gezicht werd door Adri Bisenberger uit Toronto, Canada herkend
als een 'Eusie'. De jongen voor hem met de witte riem is dus Kees Bol. De man die aan komt lopen en voor het beeld
komt, is Jas Bol, de strandpachter. Verder ontvingen we van Volkert van Petegem uit Dordrecht de bevestiging dat
de man met stropdas zijn vader en dus inderdaad Nicolaas Frans van Petegem is, de jongste zoon van het gezin van
de voormalige drukkerij en boekhandel Van Petegem BV. Verder belde mevrouw Boon van de slagerij uit de Schoolstraat ons door dat de jongen helemaal rechtsboven inderdaad Japie Waterdrinker is.
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DE DORPSOMROEPER
Een stadsomroeper of dorpsomroeper verkondigde vroeger
het nieuws in de stad, toen er nog geen kranten bestonden. Hij
bracht de bevolking op de hoogte van mededelingen van het
stadsbestuur en van aanbiedingen van middenstanders.
Er zijn in Nederland thans circa 26
stadsomroepers en dorpsomroepers
actief, die zijn aangesloten bij het
omroepersgilde 'Eerste Vereniging
Stads- en Dorps Omroepers
Nederland' (E.V.S.D.O.N.)
Een gedeelte van deze omroepers
komt elkaar regelmatig tegen op
concoursen in het land. Degene die
eerste is geworden krijgt 1 punt,
nummer twee krijgt er 2 enz. Alle
behaalde punten op de verschillende
concoursen worden aan het einde
van een seizoen opgeteld. Wie na
het seizoen de minste punten heeft,
mag zich Nederlands Kampioen
noemen.
Dorpsomroepers in Zandvoort
Zandvoort is een gemeente met een
rijke historie aan dorpsomroepers,
in vroeger jaren ook wel 'de
Klinkers' genoemd. Zij waren
de nieuwsbrengers. O.a. dat
de vissersvloot thuis was en de
bomschuiten weer op het strand
lagen. De visopkopers werden
zodoende gewaarschuwd dat er vis te
koop was. Met zijn koperen schaal,

de 'Klink', liep de omroeper door de
straten van Zandvoort. “Aldegeen
die vis wil kopen komme naar zee”.
In vroegere jaren was de omroeper
ook wel visafslager. Hij verkocht
dan de vis per afbod. “Mijn” riep
de visvrouw en de vis was voor haar.
Daarna begon de lange tocht per
voet naar Bloemendaal, Heemstede
of Haarlem. We kennen allemaal
het Visserspad.
Voorheen was een dorpsomroeper
een beroep. In Zandvoort waren dat
vaak mannen, die zelf op de vaart
hebben gezeten en wisten waar ze
het over hadden. Floris Molenaar
Jac.zn (De Bokkum) heeft het vak
van omroeper tot bijna zijn 80ste
jaar uitgeoefend.
Ook waren er gemeentelijke
omroepers, die in dienst stonden
van de Gemeente om belangrijke
mededelingen om te roepen. Jan
Snijer (Lange Jan) heeft dat gedaan
tussen 1935 en 1965.
Klaas Zwemmer (Klaas de Zeebeer)
is de laatste geweest die het
dorpsomroepen beroepsmatig deed.

Foto Onno van Middelkoop

Mede dankzij de Wurf is het
dorpsomroepen nooit helemaal
verloren gegaan en in 1994 is de,
bij de huidige generatie bekend
zijnde Klaas Koper als 'onbezoldigd
ambtenaar' in de functie van
dorpsomroeper aangesteld. Geen
officiële status, maar in hoofdzaak
het aankondigen van evenementen,
voorstellingen e.d. Daarbij deed
Klaas lang mee aan diverse
concours in binnen- en buitenland.
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In 2010 hing Klaas de Klink aan
de wilgen. Met zijn 80 jaar vond
het wel mooi geweest en werd het
tijd voor een opvolger en dat werd
Gerard Kuijper. Hij stelt zich in het
kort even voor.
Dorpsomroeper
Gerard Kuijper
Ik ben geboren op 16 juli 1951 in
Ursem, vlak boven Alkmaar.
Na vele omzwervingen kwam ik
uiteindelijk in Zandvoort en trouwde
daar met een 'meissie' uit het dorp
met de achternaam Zwemmer. Via
mijn vrouw kwam ik in kontakt met
de Wurf en, na een oproep van de
voorzitter, besloot ik mij bij de Wurf
op te geven. Een aantal jaren ben ik
daar deelgenoot van geweest en had ik
vaak het kostuum van een visser aan.
Als je in Zandvoort woont, nu al
meer dan 20 jaar, dan kom je haast
niet om dorpsomroeper Klaas Koper
heen. Doordat ik in enkele koren
heb gezongen werd duidelijk dat
ik een harde stem heb en op een
gegeven moment, eind 2009, heb
ik bij een ontmoeting met Klaas
laten ontvallen, dat ik hem wel eens
zou willen vervangen als hij zijn
functie van dorpsomroeper door
omstandigheden niet zou kunnen
voortzetten. Begin 2010 vroeg Klaas
of ik eventueel bereid zou zijn om
hem op te volgen.
Zijn stelling was en is altijd geweest,
dat hij het zeer jammer zou vinden,
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Foto Rob Bossink
als bepaalde tradities uit het dorpsgezicht zouden
verdwijnen, waaronder de dorpsomroeper.
Omdat ik nog werkte en Klaas stad en land afreisde
voor concoursen, zag ik er tegenop.
“Misschien in eerste instantie alleen voor Zandvoort”:
was het antwoord van Klaas.
Bij het volgende contact met Klaas vroeg hij of ik het
dan alleen voor het dorp in stand wilde houden. Nadat
Burgemeester Meijer gevraagd had om aan een kleine
competitie op Koninginnedag in 2010 mee te doen werd
ik gekozen als opvolger van Klaas Koper.
Gedurende het jaar 2010 heb ik een half jaar 'stage' bij
Klaas gelopen om van hem veel te leren. In september
2010 heeft Klaas zijn functie neergelegd en ben ik door
de Burgemeester officieel aangesteld als 'Dorpsomroeper
der Gemeente Zandvoort'.
Na ruim een jaar kijk ik terug op een bewogen jaar,
waarbij ik naar diverse plaatsen in Nederland ben
geweest en zelfs een evenement in Amerika heb gedaan.
Ik hoop dit nog jaren vol te kunnen houden.
Mijn andere passie is het bestuurslidmaatschap van de
ANBO afdeling Zandvoort, een belangen-vereniging die
de belangen behartigt van ouderen vanaf 50 jaar.
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Daarbij worden allerlei activiteiten verzorgd, waarbij o.a.
Het Genootschap Oud Zandvoort enkele filmmiddagen
heeft verzorgd
Gerard Kuijper
Dorpsomroeper der Gemeente Zandvoort

U kunt bij remus terecht voor al uw wensen op het gebied van zeildoek.
Naast een serie standaardproducten leveren wij maatwerk, in overleg met
de klant, waarbij kwaliteit altijd voorop staat.
snelservice reparaties van alle type zeilen
catamaran trampolines
afdekzeilen en hoezen op maat.
grote zeilringen in gordijnen
Doek:
zonwering doek
acryl bootkapdoek
pvc doek
trampoline doek
spinhakerdoek
raamfolie
monofilm
hoogwaardige lamineer epoxy
koolstof weefsel
koolstofbuis

Touw:
vlaggemast touw
polyester trimlijn
dyneemaa lijn
canvas band
5 tons hijsband

aluminium caravanrail en pees
rvs staalkabels op maat gemaakt

023-5720168
max planckstraat 20
2041 cz zandvoort

www.remuszeilmakerij.com

www.oudzandvoort.nl
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Voorzitter
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Vice-voorzitter
Ankie Joustra-Brokmeier
Wilhelminaweg 24
2042 NP Zandvoort
023 571 5155
ankie.joustra@oudzandvoort.nl
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Cor Draijer
Dr. Joh. G. Mezgerstraat 42
2041 HCZandvoort
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
0653271618

Leden
Ing. Leendert J.de Jong
Kostverlorenstraat 109/A
2042 PE Zandvoort
023 571 3113
leendert.de.jong@oudzandvoort.ni
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Boulevard Paulus Loot 21
2042 AD Zandvoort
023 571 4934
henny.vanderleden@oudzandvoort.nl

Peter Bluijs
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Lay-out en opmaak
Harry Opheikens
hopheikens@hotmail.com

Na inschrijving als lid van het
GOZ, ontvangt u het eerstkomende
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Martin Kiefer
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Contactadres van andere
Zandvoortse verenigingen/
Stichting met historische
achtergrond
Zandvoortse
Bomschuit Bouwclub
Secr: E. Keizer
www.bomschuitclub.nl
Folklorevereniging “De Wurf”
Secr: M.Hollander
www.dewurf.nl
Stichting (BZCE)
Behoud Zandvoorts
Cultureel Erfgoed
Secr: N.Kerkman
info@erfgoed Zandvoort.nl
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
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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.

‘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)

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
De kernwaarden van Nederlof vormen een
uitstekende basis voor samenwerking: uitmuntend
in kwaliteit, betrouwbaar en innovatief!

Creatie & vormgeving
Fotografie & beeldbewerking
DTP & prepress
Crossmedia
Gepersonaliseerd drukwerk
Drukwerk & afwerking
P.O.S. materiaal
Web-to-Print

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

Duurzaam ondernemen?
Nederlof draagt zijn steentje bij o.a. met de Digigroen
productlijn en het leveren van FSC drukwerk.
www.digigroen.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.

printkiosk is een activiteit van nederlof

