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Het is buiten wit als ik dit voorwoord schrijf. Het heeft gesneeuwd en alle daken, 
straten en bomen zijn anders gekleurd dan gisteren. Net alsof zij plots bedekt zijn met 
witte poedersuiker van de Suikerboonfee uit Tsjaikovski’s ballet De Notenkraker. Het 
eerste gezicht is altijd sprookjesachtig. En onze Zandvoortse fotografen (en tekenaars 
en schilders) maken er de mooiste plaatjes van. Fantastische beelden met meestal 
schilderachtige taferelen. Aanleiding om te wandelen en alleen omgeven te zijn door 
witte natuur. Ook dat kan immers in Zandvoort en omgeving, want we zijn omgeven 
door natuur en liggen als een oase aan de Noordzee.

Nu even van de winterse taferelen 
naar de activiteiten van het Genoot-
schap. In woord en geschrift. Op 
vrijdag 9 november 2012 was er een 
Genootschapsavond in gebouw De 
Krocht met een presentatie van Ankie 
Joustra over ‘Het toerisme op Zand-
voort tot 1940’ en na de pauze een 
leuke door Cor Draijer gecompileerde 
film over Zandvoort in de vorige eeuw. 
Vooral de passende muziek die Cor 
erbij verzint maakt de film dubbel zo 
aantrekkelijk. Hulde Cor! 
Om deze Genootschapsavonden nog 
aantrekkelijker te maken, hebben we 
deze keer gekozen voor een andere 
zaalindeling. Niet alleen rijen stoe-
len, maar wat tafels ertussen, zodat 
het een iets ‘lossere’ indruk maakt en 
een ieder ook zijn glas of kopje kwijt 
kan. Op grond van de vele positieve 
reacties is een dergelijke opstelling 
voor herhaling vatbaar. 

Wat onze activiteiten in geschrift 
betreft ligt er weer een kersverse 
editie van ons mooie kwartaalblad ‘De 
Klink’ voor u. Met een zeer gevarieer-
de inhoud. Aansluitend het verzoek 
aan u om vooral door te blijven gaan 

met het inzenden van materiaal. 
Mocht u ons op welke wijze dan ook 
kunnen en willen helpen, dan is dat 
bijzonder welkom. Of het nu is met 
een verhaal voor ons kwartaalblad, 
of met oude foto’s, prentbriefkaarten 
of ander beeldmateriaal, alle hulp 
stellen wij op bijzonder hoge prijs. 
Te denken valt ook aan het voorbeeld 
van Patrick Verheij uit de Haarlem-
merstraat, die zich aangemeld heeft 
voor het geven van een presentatie 
over de geschiedenis van zijn woon-
straat. Samen met onze deskundigen 
heeft hij dit voorbereid en met veel 
plezier vorm gegeven op vrijdag 21 
september 2012. Goed voorbeeld doet 
goed volgen, dus mocht u inspiratie 
hebben, dan bent u van harte welkom. 
U hoeft het niet alléén te doen!

Inmiddels zit ons bestuur ook niet stil 
en is druk bezig een regulier verschij-
nende nieuwsbrief te ontwikkelen. 
Leuk en informatief voor al diegenen 
die met internet zijn verbonden. Dit 
onderwerp komt in deze Klink aan 
bod en voor toezending hoeft u alleen 
maar uw mailadres aan onze secreta-
ris door te geven. Ook onze website 

http://www.oudzandvoort.nl/ wordt 
steeds beter bezocht. Er is ook van 
alles over Zandvoort op te vinden. Om 
maar een paar rubrieken te noemen: 
Bekende personen, Wetenswaardig-
heden, De visserij van Zandvoort, 
Verdwenen gebouwen, De Zandvoort-
se scholen, Zoekplaatjes, Digitale 
kranten, etc. etc. Dus, de moeite 
waard om regelmatig te bezoeken en 
updates te volgen!

Ten slotte een aankondiging van 
Folklore Vereniging De Wurf. Deze 
zustervereniging bestaat op 13 febru-
ari 2013 maar liefst 65 jaar en viert 
dit heugelijke feit met een feestelijke 
voorstelling, die op zaterdag 16 maart 
2013 gegeven zal worden (zie aankon-
diging verderop).

Rest me u veel kijk- en leesplezier te 
wensen en ons allen toe te wensen, 
dat we van een veel ijsplezier en een 
inspirerend voorjaar mogen genieten.

Zandvoort, 8 december 2012
Carl R. Simons,
voorzitter

Voorwoord

Een mooie winterse foto van 
de NH Kerk gezien vanaf het 
Kerkdwarspad. De foto is gemaakt 
door Elisabeth Bakels en door haar 
verzonden als kerstkaart op 24 
december 1941 en zo te zien had 
Zandvoort toen een witte Kerst. 

De huisjes, waar u tegenaan kijkt, 
zijn al lang geleden gesloopt en aan 
de rechterzijde woonde mijn oom Ger 
de Roode, die vroeger postbode was. 
De woning is helaas niet te zien, 
maar ligt direct achter het pand wat 
aan de rechterkant van de foto te 
zien is.
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Fysiotherapie, Manuele therapie, Spier- en Gewrichtsklachten, Houdings- 
en 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

Functioneel Revalidatie Centrum

FysioFit Zandvoort

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  

Tel: 023 5 715 715  Internet: www.cvl.nu  e-mail: info@cvl.nu
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Op 9 november voor het eerst een volle zaal voor voorzitter Carl van het GOZ. Hier en daar een 
tafeltje in de zaal werd als bijzonder prettig ervaren.
We zien steeds meer jongeren. Nieuwsgierig naar het rijke Zandvoortse verleden, maar ook als 
begeleiding van een ouder om te luisteren en kijken naar (soms) vergane Zandvoortse glorie.
De traditionele openingsklap op de Klink klonk dit keer niet. Na een kort openingswoord was het 
woord aan Ankie Joustra met een lezing over “Het toerisme in Zandvoort tot aan 1940”. 

In het jaar 1824 besloot een aantal 
vooraanstaande lieden het Zandvoort 
van toen uit de misère te halen. De 
Zandvoortse visserij werd snel min-
der. Zandvoort moest een ander aan-
zien krijgen. In 1795 telde Zandvoort 
722 inwoners. In 1832 is dat 920, 
een echt dorp al, dat leefde van de 
niet groeiende visserijmarkt. Dat 
moest veranderen en dat lukte aardig 
als we de beelden zien van prachtige 
hotels en ook hun porselein. 

De tuinder Driehuizen uit Rijswijk 
was zo’n beetje voorloper met de start 
van een logement aan de kop van de 
Kerkweg. In allerlei vormen en groot-
tes is dit hotel vastgelegd en zelfs in 
de oorlog was er veel vertier, al waren 
het in deze periode niet altijd de ge-
wenste gasten.

Het aantal hotels groeide en werden 
nog eens uitgebreid met een etage of 
meer. Er waren badkamers met zoet- 
en zoutwatermogelijkheden. Het zoute 
water kwam uit zee en werd in opslag-
tanks gedaan. Waarom zout water? In 
Engeland was de heilzame werking 
van zeewater ontdekt. Keizerin Sissi 
kennen we als één van de bekend-
ste badgasten. Om gasten te paaien 
in Zandvoort te gaan 'baaien' zagen 
we in Duits opgestelde advertenties 
om vooral oosterburen deze kant op 
te trekken en, om het helemaal chi-
que te maken, kregen gasten menu’s 
voorgeschoteld in het Frans, maar het 
eten was ‘gewoon’ Hollandse kost.

Zandvoort werd toegankelijker. De 
Zandvoortselaan werd bestraat, de 
Hogeweg werd aangelegd en in 1826 
verscheen Hotel Badhuis met een 
tweede (1897) en een derde verdie-
ping (1919).

In 1879 kwam Hotel Orange (eige-
naar dhr. Kauffman) met 100 kamers. 
Er werd toen al gegokt, maar meer 
op de hoeveel Duitse toeristen. Een 
10-baden kaart met badkoets was fl 
3,00 (nu is een patatje nog duurder). 
Een eenmalig bad was slechts fl 0,35. 
Nu niet meer voor te stellen, al zou-
den goedkope tarieven veel toeristen 
trekken. Bellen met het hotel kon ook 
met nummer 1. Ankie, vol trots: de fa. 
Brokmeier had nummer 2.

Het toerisme vierde hoogtijdagen. 
Op 24 juni 1898 opende het Grand 
Hotel met maar liefst 260 bedden. Er 
was zelfs een hydraulische lift t.b.v. 
de toerist. Voor fl 6,50 had je een ka-
mer met ontbijt en diner. Een ontbijt 
op de kamer was fl 1,00 extra.

Met de intrede van De Electrische 
Spoorweg Maatschappij werd Zand-
voort beter bereikbaar. Eerst het 
oude station ter hoogte van de pas-
sage, maar in 1908 werd het huidige 
station gebouwd met o.a. treinver-
bindingen tot aan Duitsland. Hotel 
Seinpost en hotel Noordzee werden 
gebouwd.

Ter vertier kwam het (gemeentelijke) 
Noorderbad. Voor fl 0,25 mocht je 
2 uurtjes het water in. In 1933 Bad 
Zuid, een particulier initiatief. Am-
sterdam per trein of op strand ezeltje 
rijden en boottochtjes maken wa-
ren toeristische mogelijkheden. De 
watertoren trok de badgast met een 
fraai uitzicht. Ankie had nog wel 
uren door gekund, maar om half tien 
moest ze helaas afsluiten. Met de 
oorlogsjaren verdween de prachtige 
boulevard door afbraak.
Niet alleen Ankie werd bedankt, 
maar ook Arie Koper (de PowerPoint 

presentatie), Jan Kol en Cor Draijer 
(techniek) en Martin Kiefer voor al 
de beelden met onder andere van 
het door Arie verzamelde porselein-
werk uit lang vervlogen (hotel)tijden. 
Je vraagt je af welke reis deze attri-
buten hebben gemaakt alvorens in 
Arie’s bezit te komen. Tegenwoordig 
blijft het bij badslippers, zeepjes en 
handdoeken, maar porselein is toch 
wel een ander (breekbaar) verhaal.

14 Gasten werden verblijd met fraaie 
prijzen uit de loterij. Daarna weer tijd 
voor bewegende beelden. Cor Draijer 
digitaliseert oude (soms privé) film-
pjes en breit dat aaneen tot een half 
uur vermakelijkheid. Weliswaar een 
herhaling (een nieuwe film is in de 
maak), maar niet minder fraai: voor-
malige winkels; de Wurf in IJmui-
den; stoomtreinen in het station; de 
bouw van de huidige watertoren (voor 
ruim fl 300,000,=, 900m3 beton en 
480.000 bakstenen); de bouw van 
Huis in de Duinen en hun eerste be-
woners; garage Rinko als echte ga-
rage en als schaatsbaan; skiërs in de 
duinen in 1937; een bevroren zee in 
1963; Edo Tetterode met zijn Loures 
en de Prix de Joke. Kortom, voor ie-
der wat wils. 
Met dank aan de samenstellers heeft 
het publiek weer kunnen genieten 
van al die mooie herinneringen. La-
ten we ze koesteren, ook voor het na-
geslacht.

Harry Opheikens

DE EERSTE KEER
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vereniging 
van hoveniers en 

groenvoorzieners 

 vhg 

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

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

Brilmode

Oogmeting

Zonnebrillen

Contactlenzen

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

Zandvoort Optiek

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel: 023-57 17093

Versteege’s IJzerhandel

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

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

Grote Krocht 3-5
2042 LT Zandvoort
tel/fax 023 5719058
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De titel blijft het zeggen, dorpsomroepers bleven het roepen en roepen nog steeds. Onze 
geschiedenis blijft in herinnering door overlevering van oudere generaties aan nieuwe 
generaties. Zegt het voort. Hoe vaak kom je niet mensen tegen, die over vroeger beginnen 

te praten. Hoe graag zou je dat niet op papier willen zien of hebben. Hoe vaak hoor je niet: “leuk 
idee, maar dat komt nog wel een keer”. Op die manier raakt de geschiedenis in de vergetelheid en 
voor je het weet is de geschiedenis voorgoed langs ons heen geglipt!

Niet voor niets blijft het Genootschap 
vragen om kennis en beeldmateriaal. 
Hoewel misschien in uw ogen een 
verhaal of foto niet veel zegt, zou dat 
misschien voor een volgende genera-
tie wel heel veel zeggen. Ook in deze 
"Zegt het voort" kleine voorbeelden 
van zomaar een kiekje, maar dat 
toch een verhaal kan vertellen over 
het boeiende Zandvoortse verleden.

Beste lezers, uw verhalen en 
beeldmateriaal mogen niet verloren 
gaan. Wij maken graag een plekje 
vrij in onze Klink of op onze site. 
U kunt uw reacties sturen naar het 
redactieadres, zoals achterin deze 
Klink staat vermeld. Wij danken u 
daarvoor alvast hartelijk.
Harry Opheikens

Wederopbouw, Klink 128, 
pagina 29.
Mw. Attema belde de redactie over 
de twee bovenste foto’s: de vrouw in 
de witte blouse is dezelfde als de 
vrouw op de middelste foto met het 
witte befje op de jurk en zou Annie 
Sietsma zijn. Zij was de dochter van 
de architect van de watertoren.
Op dezelfde foto’s reageerde ook 
Mieke Sluisdam uit Hoofddorp:
Op de 3e foto, de eerste persoon op 
de rug gezien, herkende Mieke haar 
vader: J.J. van Sluisdam van Aan-
nemersbedrijf “Van Sluisdam en 
Zoon". Hij was de zoon.

Dolfirama, Klink 128, 
pagina 26 
Hoewel niet specifiek een reactie op 
het artikel over het Dolfirama, is het 
wel leuk, dat Arie een treinkaartje 
te pakken kreeg met Dagtocht 16 
vanuit Zevenaar naar Zandvoort met 
op de achterzijde een toegangsbe-
wijs voor het Dolfirama. Alhoewel 
de tekst op het kaartje anders doet 
vermoeden, staat er op de achter-
zijde geen prijs genoemd.

 

Oproep materiaal
In elke Klink plaatsen we wel een 
keer een oproep tot aan- of inleveren 
van vooral beeldmateriaal. Mensen 
staan er nog weleens huiverig tegen-
over om spullen af te staan uit angst 
deze kwijt te zijn. Niets is minder 
waar. Zorgvuldig wordt het beeld-
materiaal gescand door onze archi-
varis Martin Kiefer of Arie Koper. 
Daarnaast wordt het allemaal keurig 
netjes digitaal gearchiveerd en, indien 
mogelijk, wordt er aandacht aan be-
steed in de Klink. Zo ook een reactie 
van familie Zuidema uit Nunspeet. 
Zij stuurden ons een tweetal foto’s van 
personeel van de Wilhelminaschool.

De eerste foto is uit 1956 met daarop 
mw. Prager, dhr. Van Wijk, dhr. Zui-
dema, dhr. Nievel, de dames Breu-
kink, Korting en v.d. Wind alsmede 
dhr. Wagtendonk en mej. Jansen.

De tweede foto betreft het 25-jarig 
bestaan van de Wilhelmina school 
(10 november 1951, red.). Hiervan 
zijn maar een paar namen bekend, 
dus vestigen we de hoop op onze 
lezers om dit aan te vullen.

Midden zittend: Ds. de Ru en hele-
maal links Mej. Jansen. Staand, 3de 
van rechts dhr. Zuidema en 5de van 
rechts dhr. Wagtendonk.

Onze website 
www.oudzandvoort.nl
Ook onze website wordt gelezen 
en ook daar ontvangt de redactie 
regelmatig opmerkingen dan wel 

(lees verder op pagina 7)
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Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-57 12451

Garantie voor Topkwaliteit

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

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

Jim Draaijer

Juwelier - Goudsmid

U bent van harte welkom bij Lenie & Floor
Haltestraat 61 - 2042 LL Zandvoort

Telefoon: (023) 571 21 71

VISSPECIALITEITENRESTAURANT

De Meerpaal
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De Meerpaal
aanvulling op artikeltjes. 
In dit geval reageerde 
Wen Dees op het artikel 
over tamboercorps Zand-

voortse Muziekkapel:
“Hierbij een correctie op de website. 
Ik heb de bijnamen er niet bij gezet, 
ik weet niet of dat gebruikelijk is. 
Laura Molenaar is een dochter van 
Blub, de visboer tussen Haltestraat 
en Swaluëstraat. De jong overleden 
Wim Keur was een oudere broer 
van de onlangs overleden Ewit Keur 
(Tippie). Hans Schaap is een zoon 
van kapper Jaap van Jan de Krul”.
Wen Dees

OberBayern
Van Chris de Joode ontvingen wij 
onder andere een leuke foto van 
OberBayern. Rechts is café Hol-
landia op de hoek van de Stations-
straat/Zeestraat te zien. Het is 
niet bekend wie op de foto staan. 
Tegenover OberBayern stond de 
patattent van Ben Rooze (ik herin-
ner mij nog de ijskasten met flesjes 
cola. Die werden toen nog gekoeld 
met echt ijs. En een apparaat waar 

je Lucky penningen kon laten ma-
ken), de trampolines en de achtbaan 
en ook nog een kinderattractie met 
autootjes die over rails liepen. In het 
verlengde van OberBayern, richting 
Zeestraat, kun je nog net de patat-
tent van Molenaar en de oude red-
schuur zien, waar naderhand garage 
Jongsma in gevestigd is geweest.
Arie Koper

Scouting “De Zeedistels”
Bijgaande foto werd Arie overhan-
digd door zijn tante Jopie Koper. Hij 
is van de Zeedistels, een toenmalige 
scoutingvereniging en wel van de 
kabouters rond 1954(?). Wij hebben 
geprobeerd zoveel mogelijk namen 
te achterhalen, maar toch ontbreken 
er een paar. Wie weet ze en wie 
weet er iets over te vertellen. Op de 
webside van het Archief Nederlands 
Padvindsters Gilde staat dat de Zee-
distels tussen 1956 en 1967 hebben 
bestaan.

De namen, die bekend zijn: 
Staand van links naar rechts: 
Mienke v.d. Wals, IJfke Warnink, 
Elise Beston, onbekend, Nellie de 
Kruif, Jeanette Hoogland, Ineke van 
Veen, Marianne de Haan, Hennie 
Jensen, Monique Brand, Ingrid de 
Vogel, Jopie Koper, Juf Jensen.
Zittend van links naar rechts: 
Yvonne Kelderman, Lieske 
Wagenaar, onbekend, zusjes 
Stam(?), Ellen Bremer, Annemiek 
Jansen, Ciska Manders, Marijke 
Bakker, Ria Dorsman(?), Corrie 
Wardenier(?), Wanda de Vogel, 
Cecilia van Hilst.

Spoormensen
Op de laatst gehouden Genoot-
schapsavond schoof Arend Stobbe-
laar mij een envelopje toe, met twee 
kleine spoorfoto’s van zijn vader 
Dirk Stobbelaar en een strafbriefje 
van de NS, waarin Dirk Stobbelaar 
op 17 september 1947 een boete 
kreeg van een ¼ dagloon voor het 
spelen met een in depot gegeven 
voetbal. Op 1 van de foto’s zit Dirk 
Stobbelaar links gehurkt met op de 
achtergrond de van Gend & Loos 
loods, maar ook de kabelloods en 
links nog de bekende arbeidershuis-
jes. Arend wil graag weten wie de 
beide andere spoormannen op de 
foto zijn. Bovendien blijf ik geïn-
teresseerd in ‘spoorse’ foto’s op en 
rond station Zandvoort. 

(vervolg van pagina 5)
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Familie Lefferts
Ben Lefferts is druk bezig met zijn 
familiegeschiedenis en daarin mag 
natuurlijk geen beeldmateriaal ont-
breken. Hij schreef ons het volgende 
over dit plaatje:

“Geachte redactie, met enige regel-
maat kom ik de bekende afbeelding 
tegen van een prentbriefkaart waar 
onder staat “In Oud Zandvoort van 
’t achterom” waar een jongen op 
staat, zittend naast de Pomp met zijn 
armen over elkaar. Misschien vind 
u het wel leuk om te weten wat de 
naam van die jongen is: die jongen 
is een oom van mij en zijn naam is 
Bernardus Thedorus Lefferts, (Ben) 
geboren 17-9-1922 te Zandvoort. 
De familie woonde destijds in de 
Pakveldstraat en de ontmoeting met 
de fotograaf is toevallig geweest”.
Ben Lefferts

Klassenfoto’s
We kunnen af en toe een Klink vullen met klassenfoto’s en verzoeken om 
namen. Hoewel we dat niet gaan doen zijn de foto’s en gegevens meer dan 
welkom om een stuk schoolgeschiedenis te kunnen vastleggen. Uiteraard, bij 
voldoende ruimte, zullen we een klassenfoto in de Klink meenemen, maar 
ook onze site is een uitstekend medium voor dergelijke verzoeknummers. 
Voor deze keer ontvingen we van mw. Kerkman een klassenfoto uit 1953 van 
de Bewaarschool. Wie weet de namen? Laat het de redactie weten.
 
Schoolvoetbal 1949
Het schoolvoetbal is altijd een ‘Ajax-Feyenoord’. Wie wil er nou niet de beste 
zijn van de plaatselijke scholen. Ook met Pasen 1949 vond er een toernooi 
plaats op de velden van Zandvoortmeeuwen.
Achter de jongens herkent u vast de ingang van het tunneltje. De foto is een 
teamfoto van de Hannie Schaftschool met de volgende voetballertjes:

Achterste rij: Jan Smouters, Frans Heukeshoven, Freek Koper, Cor de Jong, 
Adrie Hendrikse, Tonny Koolhaas, Dirk Slagveld, Huig Paap, Loek Kieviet.
Voorste rij: Benno Berrier, Ab Termaat, Piet Koper, Toni ?, Henny Jaqcim.
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Eetcafé Boomerang Passage 46-48
Tel. 023 - 571 92 13 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

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!!

Winkelcentrum
Jupiter

Haltestraat Zandvoort
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 Hoewel iedereen zijn mening zal hebben over Social Media 
en we recent nog in Haren hebben gezien wat een fout Facebook-
gebruik kan veroorzaken kunnen we toch ook wel positieve din-
gen meemaken.

Zo heeft Cor Draijer een hele 
Facebookpagina gemaakt met alle 
schoolfoto’s van de Gertenbach 
Mavo met als gevolg dat men 
op zoek ging, in ons geval, naar 
derde/vierde klasser uit de jaren 
1974/1975. Op zo’n moment is 
Facebook een prachtig medium 
en uit alle hoeken en gaten van 
Nederland en omstreken kwamen 
daarop reakties.

Het gevolg hiervan was een op 
kleine schaal, maar reuze gezellige 
reunie van oud-leerlingen, die 
elkaar, in sommige gevallen, meer 
dan 40 jaar niet gezien hadden. 
Uit Dronten, Amstelveen, Brabant, 
Rotterdam, Haarlem, Hoofddorp, 
Heemstede en natuurlijk Zandvoort 
kwamen, inmiddels de 50 
gepasseerd, mannen en vrouwen 
samen op hun Oude School, De 
Gertenbach Mavo. 

De huidige directeur Fred van 
Santen vond het zo’n geweldig idee, 
dat hij de school voor ons openstelde 
en we zelfs ontvangen werden in de 
lerarenkamer (in 1974 gebouwd), 
waar we toentertijd absoluut niet 
mochten komen. Vele herinneringen 
werden opgehaald van puberliefdes 
tot aan de vele strafmomenten op de 
zwarte tegels in de aula.

We mochten even rondkijken in 
de school en dan wisten we al snel 
welke leerkracht in welk lokaal zat 
en, nog mooier, welk kattenkwaad 
we daar uithaalden. Vele lokalen 
zijn inmiddels aangepast naar het 
moderne leren, maar in 1 lokaal 
leek de tijd stil te hebben gestaan: 
het scheikundelokaal. Die zag er 
nog exact uit als 40 jaar geleden. 
Heel bijzonder. Ook de gymzaal en 
de daarbij behorende kleedkamers 
(jongens en meisje gescheiden) waren 
geen steek verandert. Vroeger hing 
er alleen een bordje “geen toegang 
op buitenschoenen”. Nu hangt er 
een extra bord: “geen toegang voor 
mobieltjes e.d.”. We gaan met de 
tijd mee. De gymzaal was een mooie 
plek om een klassenfoto te maken en 
iedereen poseerde als vanouds voor 
de fotograaf. 

Na het schoolbezoek bezocht de 
klas een ander historisch pand: Café 
Neuf. Daar werd een geweldige dag 
afgesloten met een diner en een 
borrel.

Alles is heel gebleven. Hoe mooi 
kan een Facebook evenement 
eindigen.

Harry Opheikens

FACEBOOK-
EVENEMENT.
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VERDWENEN HOTELS

Op deze pagina ziet u een collage van in-
middels (lang) verdwenen hotels, die in 
het verleden het beeld in Zandvoort be-
paalden. De meeste zijn tijdens de oorlog 
gesloopt, behalve Hotel Garni, dat na de 
oorlog als kinderhuis dienst gedaan heeft 
en het bekende Hotel Bouwes, dat in de 
jaren 50 met behulp van het Marshallplan 
gebouwd is.
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SIGARENBANDJES
De iets ouderen onder ons weten het nog wel, in de jaren 1950 – 
1960 werd er net zoals nu van alles verzamelt. In die jaren waren 
het vooral de suikerzakjes, speldjes en natuurlijk de sigaren-
bandjes. Opa rookte steevast een sigaar dus de collectie groeide 
gestaag. Tegenwoordig zie je de sigarenbandjes niet zoveel meer, 
toch ben ik er mee begonnen en wel met die sigarenbandjes die 
een verbinding hebben met Zandvoort. Denk hierbij aan de af-
beeldingen op het bandje van straten en gebouwen of het gemeen-
tewapen, en ook aan bedrijven die deze als reclame lieten maken.

De meeste sigaren met daar om-
heen de sigarenbandjes versche-
nen zoals gezegd in de jaren 50 - 
60 van de vorige eeuw. Het bandje 
had een decoratieve functie en gaf 
meestal het merk van de fabrikant 
aan. Bij de meeste handgemaakte 
sigaren is het bandje met hars 
vastgekleefd. Meestal zat er in een 
kistje sigaren ook een grote versie 
van de normale bandjes. Deze was 
louter voor decoratieve doeleinden, 
maar was erg gewild omdat er 
maar 1 in een kistje met bijvoor-
beeld 20 sigaren zat.

De sigarenbandjes bestaan in veel 
verschillende soorten, formaten 
en stijlen. Ze vormen daardoor 
een aantrekkelijk verzamelgebied. 
Net zoals postzegels, kroonkurken 
en dergelijke worden ze door 
verzamelaars bijeengebracht, 
gekoesterd, geruild en verhandeld. 
Sigarenbandjes zijn vaak zeer 

fraai ontworpen en voorzien van 
uiteenlopende onderwerpen. Bij 
de meeste merken worden de 
ontwerpen van serienummers 
en volgnummers voorzien. 
Soms wordt ook gekozen voor 
gelegenheidsuitgaven, bijvoorbeeld 
voetbalelftallen, stripfiguren, 
afbeeldingen van dieren en dus 
ook afbeeldingen welke aan 
Zandvoort gerelateerd zijn.

Tegenwoordig worden er speciaal 
voor de verzamelaars bandjes 
gemaakt die nooit om een sigaar 
zullen zitten. Daarop zul je 
bijvoorbeeld stripfiguren zoals 
Asterix & Obelix en Olie B. 
Bommel aantreffen.

Hiernaast heb ik een bloemlezing 
geplaatst van de “Zandvoortse” si-
garenbanden die in mijn bezit zijn. 
Mocht u andere hebben of kennen 
dan hoor ik dit graag.

Arie Koper
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Jaren 40 bandje met het 
wapen van Zandvoort

Bandje Stompkop 
met het circuit

Bandjes van Murillo met 
Hotel Bouwes Palace

Normaal formaat banden 
van Derk de Vries

Decoratieve band van Derk de Vries, 
ongeveer 15 cm breed

Voor en achterzijde van een reclame 
band van de stationsrestauratie, 

fabrikant Abonné

Reclameband van de firma Metall

Briefhoofd Abonné
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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)

Gebouw “De Krocht” - voor al uw feesten en partijen.
Alle actuele informatie vindt u op www.jazzinzandvoort.nl

aanvang: 14.30 uur
adres: Theater De Krocht
Grote Krocht 41, 2042 LV Zandvoort

13 januari 2013: 
Simon Rigter 3 februari 2013: 

Lydia van Dam

10 maart 2013: 
Martien Oster

7 april 2013: 
Ilse Huizinga

12 mei 2013: 
Cris Monen
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Zandvoort op linnen
HENDRIK VALKENBURG 
IN ZANDVOORT

In het Zandvoorts museum hangen twee prachtige werken van 
Hendrik Valkenburg (1826-1896). Een vergeten schilder uit de 
negentiende eeuw die een jaar lang met zijn gezin in Zandvoort 
woonde en hier voornamelijk vissers op papier in aquarel en 
een dorpsgezicht op doek vastlegde.

Zijn leven
In het dorpje Voorst aan de Gelderse 
zijde van de IJssel zag schilder en 
tekenaar Hendrik Valkenburg in 
1826 het levenslicht. Al jong bleek 
Hendrik tekentalent te hebben en hij 
droomde ervan schilder te worden. 
Zijn ouders vonden echter dat hij in 
zijn eigen levensonderhoud moest 
voorzien en deden hem na de lagere 
school in de leer bij een goudsmid, 
waar hij het maar twee jaar uithield. 
Hij ging werken bij een boekhandel 
maar Hendrik zou en moest tekenen 
en eindelijk kreeg hij zijn ouders 
zover dat hij in zijn vrije uren naar 
de tekenschool mocht. Op de teken-
school behaalde Hendrik zijn eerste 
twee onderscheidingen. Zolang zijn 
vader leefde moest het tekenen echter 
bijzaak blijven. 

Pas na de dood van zijn vader in 
1844 hield hij de boekhandel voor 
gezien om zich geheel te wijden aan 
zijn studie. Dankzij wat geld dat hij 
van zijn vader erfde en de steun van 
zijn leermeester kon hij het hoofd 
boven water houden. In 1848 schreef 
de arme kunstenaar zich in bij de 
Antwerpse academie. Ondanks zijn 
zuinigheid was na ruim anderhalf jaar 
het geld op en keerde hij terug naar 
Deventer, waar hij wat van zijn werk 

kon verkopen aan een stadsgenoot. 
De volgende drie jaar reisde hij veel-
vuldig tussen Deventer en Antwerpen 
heen en weer; in de ene plaats werkte 
hij en in de andere studeerde hij. In 
1853 werd hem in Almelo een baan 
aangeboden als tekenonderwijzer aan 
de stadschool, die hij, met oog op een 
enigszins vast inkomen, accepteerde. 
In de jaren daarna verhuisde hij van 
Deventer naar Helmond en daarna 
naar Zwolle, waar hij ook zijn geld 
verdiende als tekenleraar.
Toch miste hij hier de omgang met 
schilders, de gedachtewisseling over 
kunst en de gelegenheid om zijn werk 
aan anderen te laten zien. Daarvoor 
moest hij naar Amsterdam. 

In Amsterdam
In de hoofdstad kreeg hij eindelijk 
erkenning door een Koninklijke 
subsidie, die hem in staat stelde 
zich geheel aan zijn kunst te wijden. 
Van 1871 tot aan zijn dood in 1896 
woonde en werkte hij in Amster-
dam. Zomers bracht hij vaak door in 
Twente. De laatste twaalf jaar van 
zijn leven brengt hij veel door in het 
Gooise Laren, waar hij ook een atelier 
had. Hier legde hij zich toe op het 
schilderen van boereninterieurs, zoals 
hij dat ook in Twente had gedaan. 
In Amsterdam liet Hendrik in 1887 

een huis bouwen aan het Oosterpark 
79. Het huis bezat twee ateliers, 
waarvan hij er één waarschijnlijk 
gebruikte als leslokaal of verhuurde 
om zo wat van zijn investering terug te 
kunnen verdienen.
 
In Zandvoort 1877-1878
In 1877 wordt één van zijn kinde-
ren ziek en op advies van een arts, 
verblijft hij met zijn gezin een jaar 
in Zandvoort. Hij maakte hier veel 
studies van Zandvoortse vissers. 
Enkele aquarellen en één olieverf 
schilderij zijn hier tot stand geko-
men. Het Zandvoorts museum bezit 
twee werken van Valkenburg. In één 
daarvan zit een nettenboetende visser 
in een keukeninterieur. De oude vis-
ser zit met een houten klos zijn net te 
repareren. Opvallend zijn zijn blauwe 
gebreide slaapmuts en zijn witte 
kleipijp met pijpendop van gevlochten 
ijzerdraad om brand te voorkomen. 
Links hangt aan een kettinghaal 
een ijzeren kookpot boven een open 
vuur. De rook wordt afgevoerd via 
een schoorsteen. Rechts op de grond 
naast hem ligt een platte mand, ‘de 
zeiger’. Daarnaast staat een ketel op 

Een afgebroken huisje aan de 
Kruisweg 23
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Hendrik Valkenburg, 
Nettenboetende Zandvoortse visser, 

1877, aquarel, 39 x 51 cm, 
gesigneerd en gedateerd r.b. 

Amsterdam april 77 / H. Valkenburg.
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een groene komfoor en een aardewerk kommetje. Aan de hou-
ten muur hangt een lepelrek met tinnen lepels en een vogel-
kooitje. In de achtergrond bevindt zich een bordenrek en een 
blauw geruite doek. Er bestaat nog een, helaas ongedateerde, 
aquarel waarop hetzelfde interieur is afgebeeld. Het vermoe-
den bestaat dan ook dat het hier waarschijnlijk niet om een 
Zandvoorts vissersinterieur gaat maar dat het waarschijnlijk al 
eerder tijdens zijn verblijf in Twente is ontstaan. 

In zijn boereninterieurs zien we veel dezelfde voorwerpen en 
meubelen terugkeren. 
Waarschijnlijk hoorden veel van die antieke voorwerpen tot de 
inboedel van de schilder zelf. Het is bekend dat veel negen-
tiende-eeuwse kunstenaars zich in hun atelier omringden met 
antieke voorwerpen, waaronder die uit de zeventiende eeuw de 
voorkeur genoten. Dit was niet alleen om een artistieke sfeer 
op te roepen, maar hadden ook de functie als rekwisieten. Met 
verschillende attributen werd vaak in het atelier een boeren- 
of vissersinterieur gecreëerd.

Uit de nalatenschap van Valkenburg blijkt dat zijn atelier 
naast schilderijen, schetsboeken en schildersezels, vol stond 
met ateliermeubels, waaronder knopstoelen, driepoot klapta-
fels, stoofjes, klederdrachten en Delfts en Limburgs aarde-
werk. Een van zijn verzamelde antiquiteiten heeft de schilder 
opgenomen in een aquarel uit 1878. De Zandvoortse jonge 
visser houdt in zijn hand blauw-witte kruik vast. Over zijn 
schouder hangt een vissersnet aan een pik- of boothaak. 

Zandvoorts dorpsgezicht
Onder de vele werken met name aquarellen die hij schilderde 
van boereninterieurs, bevindt zich een prachtig dorpsgezicht 
van Zandvoort in olieverf. Het doek is ongedateerd, maar, 
omdat de bovengenoemde aquarellen door de schilder wel 
van een jaartal zijn voorzien, weten dat dit doek in 1877 of in 
1878 moet zijn ontstaan. 

Aan het landschap, dat van links naar rechts oploopt, is te 
zien dat we naar de achterkant van de zeereep kijken. Dui-
delijk herkenbaar is de H.H. Agatha kerk (nu Nederlands 
Hervormde kerk) dat aan de rand van het dorp is gebouwd, en 
niet zoals bij veel andere kustdorpen, in het midden tussen de 
bebouwing staat. De torenspits werd in 1871 vervangen door 
een lagere. In 1956 werd de toren teruggerestaureerd naar de 
huidige hoge spitse middeleeuwse vorm. De kerk is aanvanke-
lijk gebouwd op een soort kleine terp met een sloot eromheen. 
Daar is tegenwoordig niets meer van te zien, want het niveau 
van het centrum van het dorp is in de loop ter tijden meer dan 
één meter verhoogd. 

Hendrik Valkenburg, 
Een familie voor een boerderij, 

Zandvoort, olie op doek, 52,7 x 68,6 cm, 
gesigneerd r.o. ‘H. Valkenburg’ en 

geannoteerd op de achterkant ‘au Zandvoort’.
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Zandvoort op linnen
Links van de kerk is duidelijk een 
klein deel van het natte laagland 
(weidegrond), vroeger Kleine en Grote 
Krocht te zien. In de winter stond dit 
stukje land vaak onder water. Ver-
schillende delen van deze krochten 
kregen namen door eigendomsverkrij-
ging, zoals Kerkelanden, het Landje 
van Groen en het Land van Driehui-
zen. Of de naamgeving werd afgeleid 
door het karakter die het veldje had, 
zoals het Zwarte Veldje en de Scha-
pendrift. Een deel hiervan is nu het 
Louis Davids Carré. 

Links vóór de kerk zien we een 
hooimijt en rechts daarvan de latere 
voermanderij van Keur, bijgenaamd 
‘de big’. Het gebouw is omstreeks 
1903 afgebroken. Daarna kwam het 
woonhuis van bakker W. van der 
Werff en de automatiek van ‘Sols’. Nu 
staat daar anno 2012 de snackbar 
‘Het Plein’. Een deel van de kerk gaat 
schuil achter de bomen van het kerk-
plein. Daarvoor zien we de nok en het 
witte eindgeveltje van het toenmalige 
café-restaurant ‘Welgelegen’.

De bebouwing aan de voorkant van 
het schilderij geeft een wat rommelige 
indruk. Wat opvalt is dat de huizen 
met hun nok naar zee gericht zijn. De 

belangrijkste straten en paden liepen 
naar zee. Men bouwde veelal in de 
lengte richting langs een straat of pad 
met de kopgevels tegen elkaar aan.

Hoewel het lijkt alsof de schilder 
bovenop het duin staat, ligt de positie 
van waaruit de schilder zijn inspiratie 
voor dit schilderij heeft opgedaan 
vermoedelijk onderaan de tegenwoor-
dige Rozenobelstraat, de vroegere 
Kruisweg. Op de foto van het afge-
broken huis Kruisweg 23 (pagina 
15) zijn vele overeenkomsten met het 
schilderij te vinden. Let daarbij op de 
ligging, de aanbouwen en de houten 
hokken. Vermoedelijk werden in de 
houten hokken vroeger de varkens 
gehouden. Achter de huizen hangt 
de was te drogen en wordt het gejutte 
hout van het strand opgeslagen.
Kortom, het schilderij geeft een 
prachtig beeld weer hoe Zandvoort er 
in 1877-1878 uit zag.

Drs. Anne Marion Cense

Met dank aan Ger Cense

Hendrik Valkenburg, Zandvoortse 
vissersjongen, 1878, aquarel, 41.2 
x 29.9, gesigneerd en geannoteerd 
r.o.: ‘H. Valkenburg/Zandvoort 78’, 
Collectie Streekdrachten in Neder-
land, Nederlands Openluchtmu-
seum Arnhem.

OPROEP: ZANDVOORT OP LINNEN

Voor een volgende publicatie van 
Zandvoort op linnen of voor een 
artikel in de Klink, ben ik op zoek 
naar de verborgen juweeltjes van 
Zandvoort. 

Met andere woorden wanneer u 
de trotse eigenaar bent van een 
Zandvoortse tekening, aquarel of 
schilderij van een bekende of onbe-
kende kunstenaar dan hoop ik dat 
u met mij contact wilt opnemen. 

Ik zou graag het werk willen komen 
bekijken en er eventueel onder-
zoek naar doen. Vanzelfsprekend 
ga ik met alle informatie die u mij 
geeft vertrouwelijk om. 

Mijn contactgegevens zijn:
Anne Marion Cense, 
06-53576757 of 
amcense@hotmail.com.

Literatuur
‘Johan’, Hendrik Valkenburg, 
Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 
8 (1894), p.13-19.
C. Denninger-Schreuder, Schil-
ders van Laren, Bussum, 2003.
C. Stolwijk, Uit de schilderswereld. 
De Nederlandse kunstschilders in 
de tweede helft van de negentiende 
eeuw, Leiden, 1998.
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Zandvoort op linnen

In 1987 gaf de Roteryclub Zandvoort 
het boekje “Zandvoorts verleden” uit.
Daarin staat o.a. dat Sint Willibrord 
eigendommen in Kennemerland had 
verworven en dat hij die later aan het 
stadje Echternach (Luxemburg) heeft 
geschonken.
Men baseert zich hierbij op onder-
zoekingen van de heer Ampach uit 
de archieven van Echternach.
Op een lijst uit het jaar 1063 zou de 
naam Santfort staan. Aangenomen 
wordt dat het hier om Zandvoort gaat.
Inderdaad hebben edelen, waaron-
der Karel Martel (689 - 741), in de 
Middeleeuwen veel grondgebieden 
en dorpen geschonken aan de Kerk 
of hun vertegenwoordigers, zo ook 
Willibrord (658 – 739).
Wie was die Willibrord? Wil-
librord was een Engelse monnik, 
die voor het eerst in het jaar 690 
naar de Lage Landen kwam om hier 
het geloof te verkondigen. Door de 
Paus werd hij tot aartsbisschop der 
Friezen gewijd. Utrecht werd zijn 
woonplaats.

Vorig jaar sprak ik met onze burge-
meester, de heer Niek Meijer. Tijdens 
dit gesprek kwam ook de geschiede-
nis van Zandvoort aan de orde. Wij 
waren het erover eens dat het leuk 
zou zijn een afschrift van de lijst uit 

1063 te bezitten, waaruit zou blijken 
dat Zandvoort al in het jaar 1063 
bestond.
Omdat ik in het voorjaar van 2011 
Luxemburg zou bezoeken, heeft onze 
burgemeester naar zijn ambtgenoot 
dhr. T. Thiry een brief gestuurd, 
waarin een bezoek van mij aan het 
Gemeentehuis in Echternach werd 
aangekondigd en met welk doel. 
In april 2011 heb ik o.a. gesproken 
met mevrouw Josee Thiltges. Zij is 
gemeentesecretaris in Echternach. Ik 
kwam te weten dat de archieven van 
de gemeente Echternach terug gaan 
tot de 18e eeuw. Helaas was infor-
matie over de Middeleeuwen dus niet 
voorhanden.
Ik werd echter doorgestuurd naar de 
deken van het bisdom van Echter-
nach, monseigneur T.H. Walin. Daar 
bleek allereerst dat de naam van 
dhr. Ampach niet juist is. Het gaat 
om de heer Camille Wampach. Deze 
heer Wampach was een Luxemburgs 
historicus, die in de vorige eeuw 
onderzoek heeft gedaan naar de 
geschiedenis van Echternach.
Verder ontving ik een afschrift van 
een oorkonde waaruit zou moeten 
blijken dat Bisschop Willem van 
Utrecht het eigendomsrecht erkent 
van de abt Reginbert von Echternach 
van de helft aan kerken geschonken 

BENTVELD OUDER 
DAN 1200 JAAR?

In 2004 werd in Zandvoort het 700 jarig bestaan gevierd. Men baseerde 
dit op het feit dat in 1304 Witte van Haamstede, een van de bastaard 
zonen van Graaf Floris V, in Zandvoort met zijn leger aan wal ging om 
Haarlem van de Vlamingen te verlossen. Dit wordt ook wel de Slag bij 
Manpad genoemd. Het feit dat Witte van Haamstede in Zandvoort aan 
wal ging, geeft dus eigenlijk aan dat Zandvoort op dat tijdstip al bestond. 
Het zou betekenen dat ons dorp dus al ouder is dan 700 jaar. Dit gegeven 
houdt mij al jaren bezig….
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goederen door Karel Martell en 
anderen.
Die oorkonde is gedateerd 28 decem-
ber 1063 en gaat vergezeld van de 
zgn. “Goederenlijst van Echternach”. 
De naam van Zandvoort ontbreekt op 
die goederenlijst.
Meer informatie was op het bisdom 
in Echternach niet beschikbaar. Uit 
het gesprek bleek o.a. dat het archief 
van het bisdom aan het eind van de 
18e eeuw was vernietigd. Er zijn ech-
ter nog documenten in de “Nationale 
Bibliotheek van Frankrijk” in Parijs. 
In Echternach kwam ik dus niet 
verder met mijn onderzoek.

Het is desondanks aannemelijk 
dat Zandvoort omstreeks die tijd is 
ontstaan.

In de periode tot de 10e eeuw n. Chr. 
is de eerste fase van de vorming van 
de jonge duinen gestabiliseerd. In 
die tijd hebben duinbewoners zich 
aan zee gevestigd. Egmond aan Zee 
is gesticht rond het jaar 970. Wijk 
aan Zee in de 13e eeuw en Zand-
voort is rond 1100 ontstaan. Wat 
Zandvoort betreft weten wij het niet 
precies. Ik heb geen documenten 
gevonden waaruit dit blijkt.
Wel weten we dat de bevolking van 
de nieuwe zeedorpen voornamelijk 
leefde van de visvangst.

In de Middeleeuwen moet de be-
volking van Zandvoort rond 1100 
tamelijk welvarend zijn geweest. De 
stedelijke groei in die periode was 
mede gebaseerd op een toename van 
vis op het menu. Haarlem, het ‘ach-
terland van Zandvoort’, was een grote 
afnemer van de Zandvoortse vis.
Naast de “Goederenlijst van Echter-
nach” bestaan er nog andere goede-
renlijsten.
Vooral de goederenlijst van de St. 
Maartenskerk te Utrecht is interes-
sant.

Deze lijst geeft een opsomming van 
vroeg Middeleeuwse plaatsnamen in 
het westelijk kustgebied van Neder-
land. Het is een lijst van de eigen-
dommen, die het bisdom in Utrecht 
weer in bezit wenste te nemen nadat 
deze tussen de jaren 830 en 885 
voor een groot deel verloren waren 
gegaan door de invallen van de Noor-
mannen. Het overgrote deel van deze 
lijst is opgesteld tussen 885 en 896. 
Daarna is een deel tot het jaar 948 
aan de lijst toegevoegd. Aangenomen 
wordt dat de lijst een weergave is 
van de bezittingen tot het jaar 857. 
Dat was het jaar waarin de bisschop 
van Utrecht moest vluchten voor de 
Noormannen.

Op die lijst staat o.a. de plaatsnaam 
Benetfelda vermeld. Aangenomen 
wordt dat het hier om Bentveld gaat. 
Al eerder in de geschiedenis wordt 
Bentveld trouwens genoemd. Karel 
Martel, Hofmeier van het Frankische 
Rijk en grootvader van Karel de Gro-
te, heeft, volgens overlevering, een 
soort herberg bezocht in Kinheim 
(Kennemerland), in de omgeving van 
het huidige Bentveld. 
Ook dat zou betekenen dat Bentveld 
meer dan 1200 jaar oud is.

Ruud Sandbergen

Geraadpleegde documentatie:
‘Duinen en Mensen Kennemerland, 
Gysselink/Koch 1950‘, ‘Diplomata 
Belgica nr. 195’, ‘Het voorouder 
gevoel’, Jan Blokker, Jan Blokker jr. 
en Bas Blokker.

Basiliek Echternach

Karel Martell
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Adres : Kostverlorenstraat 121
Postadres : Postbus 286
  2040 AG Zandvoort

e-mail : notarissen@zandvoort.knb.nl

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

 EEN HEEL FRAAI FAMILIEPLAATJE, 
 GENOMEN IN DE WILLEMSTRAAT VOOR DE STALHOUDERIJ. 
 HET ZIJN VOOROUDERS VAN FLOOR BLUIJS.

Helemaal links op de wagen is Corrie v.d. Berg, daarnaast staat Sien v.d. Berg. Daaronder is Piet en het kleinste van 

het stel is Marie. Onder moeder Jacoba Nobel zit Jan. De man met de zweep is Jan v.d. Berg.

Jan v.d. Berg is 2x getrouwd geweest en uit het eerste huwelijk zijn drie kinderen geboren: Anne (niet op de foto) is 

getrouwd met Jan Kol, Sien is gehuwd met Antoon Sondervan en Piet, gehuwd met ?.

Uit het tweede huwelijk van Jan v.d. Berg met Jacoba Nobel (geboren in Heinerszand, Zeeland) werden 5 kinderen 

geboren: Jan, Corrie, Marie, Antoon en Joop. Beide laatsten staan niet op de foto. Corrie is getrouwd met Hendrik 

Koster. Marie is gehuwd met Jan Bluijs. Jan en Joop zijn naar Amerika vertrokken.

Marie en Jan zijn de ouders van Floor Bluijs.
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De op 1 februari 1948 opgerichte Zandvoortse 
folklorevereniging De Wurf bestaat op 1 februari  
2013 alweer 65 jaar. Aanvankelijk opgericht 
als buurtvereniging voor bewoners van  
de Kerkstraat en omgeving, werd het 
langzamerhand meer en meer een 
folklorevereniging, niet in de laatste plaats 
door de toneelschetsen van mw. E. Jongsma-
Schuiten. Toneelschetsen, waarin het oude 
Zandvoort werd uitgebeeld met een lach en 
een traan.

In het kader van het jubileumjaar wordt een stuk 
vertoond dat zich afspeelt op het strand. Het heet

Het stuk speelt zich af rond 1900, toen er al veel 
toeristen op het strand kwamen. Ze kwamen in 
een Janplezier en er zaten veel gasten in de hotels.
En waar mensen zijn komen uiteraard de 
verwikkelingen vanzelf. Er kwamen gasten die 
wilden baaien, dus moest er een badpak aan. 
Zand in de koetsjes was niet aangenaam voor de 
badgasten; de koetsjes werden dan ook regelmatig 
uitgeveegd. En er gebeurde nog veel meer.

De stukken zijn geschreven door 
Mevr. B. Jongsma – Schuiten, en Dhr. J.A. Steen.

Zaterdag 16 maart 2013 zal de uitvoering plaats vinden. 
Aanvang 20.00 uur en, zoals gebruikelijk, in theater De Krocht, Grote Krocht 41 op Zandvoort. 

Kaarten ad. € 9,- zijn verkrijgbaar bij: 
Fam. Veldwisch, Dorpsplein 6, Zandvoort, tel. 5716487, en bij de fam. Hollander, 

 Constantijn Huygensstraat 15, Zandvoort. En, indien voorradig, aan de zaal.

Folklorevereniging

“EEN ZOMERSE DAG AAN ZEE“
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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 

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

Kleine krocht 2
2042 JN Zandvoort

Telefoon 023 - 8200384
Mobiel 06 11325410

E-mail info@adminvanderham.nl

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
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Boekennieuws

De Atlantische muur
Zoals de lezer zal begrijpen 
is het samenstellen van 
de Klink een doorlopend 
proces en moet er veel 
onderzoek gedaan 
worden, waarvoor 
ik regelmatig mijn 
uitgebreide bibliotheek 
raadpleeg. Heel toevallig 
viel mijn oog op een 
stripboek dat niet zozeer 
op de Zandvoortse 
geschiedenis ingaat, maar 
er wel veel mee te maken 
heeft.

Ik weet mij nog goed te 
herinneren dat het lezen 
van stripboeken ten 
zeerste werd afgeraden 
door de leraren op alle 
scholen. Anno 2012 is 
dit gelukkig niet meer zo, 
zeker niet als bijgaand 
stripboek bekeken wordt. 

Het boek is getekend 
door de bekende scenarist 
Jaques Martin en voorzien 
van teksten door Olivier 
Weinberg. Het bolwerk 
dat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog door de 
Wehrmacht gebouwd 
werd langs de West-
Europese kust, strekte zich 
uit over 4.000 kilometer; 
van de Noord-Nederlandse 
kust tot aan de Spaanse 
grens. 

Op duidelijke wijze worden 
alle facetten getoond van 
de totstandkoming van de 
beruchte Atlantikwall. 

De uitvoering is niet 
alleen getekend maar ook 
voorzien van fotomateriaal 
en zeker een aanrader 
voor degenen die zich 
in de geschiedenis van 
dit bouwwerk willen 
verdiepen.

Uitgeverij Casterman
ISBN 978-90-303-6480-1

Arie Koper

Paal 66
Zandvoort werd in 
1859 beschreven als 
een natuurlijk dorp; ‘de 
huizen liggen er zonder 
enige orde verstrooid en 
uiteen’. In die tijd bestond 
Zandvoort uit zo’n 242 
woningen en er waren 
1136 inwoners. Zo’n 100 
personen waren niet in 
Zandvoort geboren. De 
visserij en het venten van 
vis was voor velen een 
bron van inkomsten, net 
als het telen en verkopen 
van aardappels.

Zandvoort begon snel 
te groeien. Het aantal 

woningen nam toe tot 
1300 in 1910 en in 
dat jaar was het aantal 
inwoners gestegen tot 
bijna 4.000. Werd het 
aantal bezoekers rond 
1880 geschat op 10.000 
per jaar, na de aanleg van 
de tram van Haarlem naar 
Zandvoort werden er bij 
mooi weer in het weekend 
regelmatig meer dan 
25.000 bezoekers geteld 
en het aantal badgasten, 
dat voor een langere 
periode in Zandvoort 
verbleef, groeide in 1910 
tot zo’n 10.000 personen. 

Er werd in Zandvoort volop 
gebouwd. Niet alleen 
accommodaties voor 
badgasten maar ook aan 
de eigen inwoners werd 
gedacht. Voor het arme 
deel van de Zandvoortse 
bevolking werden 
woningen gebouwd 
en er ontstonden 
woningbouwverenigingen. 
De Zandvoortse kinderen 
moesten, net als elders in 
Nederland, naar school 
en de Katholieken, 
Hervormden en 
Gereformeerden lieten hun 
eigen scholen bouwen. De 
sport deed zijn intrede en 
voetbal werd in Zandvoort 
heel populair. 

De lokale overheid 
was verantwoordelijk 
voor de uitvoering van 
talloze maatregelen om 
de volksgezondheid te 
verbeteren. De riolering 
en een waterleiding 
werden aangelegd en 
de zandwegen bestraat. 
Voordat er verschillende 
landelijke sociale 
voorzieningen ontstonden 
probeerde men in 
Zandvoort hulp te verlenen 
en er ontstonden diverse 
organisaties die zich 
hiermee bezig hielden.

Hoe deze ontwikkelingen 
zich in Zandvoort 
voltrekken, globaal in 
de periode 1850-1950, 
worden in het boek 
‘Paal 66’ beschreven. 
Diverse facetten uit 
die periode, waarin 
de basis wordt gelegd 
voor de Zandvoortse 
gemeenschap zoals wij 
die nu nog kennen, 
komen in 12 verschillende 
hoofdstukken aan de orde. 

Het boek is rijkelijk 
voorzien van foto’s, 
vooral afkomstig uit 
het fotoarchief van het 
Zandvoorts Museum, 
waarvan veel niet eerder 
zijn gepubliceerd. 

Het boek is te koop bij de 
Bruna in Zandvoort en in 
het Zandvoorts Museum. 
U kunt het boek ook laten 
toezenden met de post 
door een mailtje te zenden 
naar paal66boek@gmail.
com, u dient dan wel 
rekening te houden met 
verzendkosten.
 
ISBN/EAN 978 90 9027108 8
Prijs: € 24,95
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ZANDVOORT - Waarschijnlijk niemand meer kan zich de storm van 24, 25 en 26 november 1928 
nog voor de geest halen. De wind joeg de golven tot ongekende hoogten op en het strand lag bezaaid 
met houten balken van een losgeslagen deklading.

Duitse stoomboot “Heinrich Podeus”
De Duitse stoomboot “Heinrich Podeus” met als thuis-
haven het Duitse Rostock aan de Oostzee, werd door de 
ziedende storm op zaterdag 25 november 1928 om 14.10 
uur dwars op het strand tussen Zandvoort en Noordwijk 
gezet ter hoogte van paal 70. 

Het schip lag voor de Nieuwe Waterweg voor anker, om-
dat het gebrek aan kolen had.
Het stormde die nacht zo hard dat het schip beide an-
kers verloor, waardoor het een speelbal op de golven was 
geworden. De pogingen van sleepboot de Ganges van L. 
Smit & Co’s Internationale Sleepdienst, die vanuit Hoek 
van Holland vertrok om hulp te verlenen, liepen op niets 
uit: de Heinrich Podeus kon vanwege de zware storm 
niet bereikt worden. De Zandvoortse reddingsboot slaag-
de hier wel in en haalde alle 23 bemanningsleden van 
boord. Ook de kok, die nog in het water viel, maar weer 
aan boord werd gehesen, waardoor iedereen werd gered. 

De bemanning werd ondergebracht in hotel Zomerlust. 
Eén van de bemanningsleden vroeg op de dag van de 
stranding of het schip wellicht nog dezelfde week weer 
vlot zou komen. Het heeft echter 8 maanden tijd geduurd 
voordat het zover was. Bij het reddingswerk waren Bur-
gemeester van Alphen en de commissaris van politie, de 
heer Lovink aanwezig.

 

Rails op het strand aangelegd
Bergingsmaatschappij Smit & Co uit Rotterdam had rails 
aangelegd op het strand waarover karretjes, getrokken 
door paarden, zand afvoerden. Nadat bij de eerste ber-
gingspoging de sleeptros knapte doordat het schip vast-
liep op de bank, werd bij de tweede poging op 5 augustus 
1929 de "Heinrich Podeus" eindelijk vlotgetrokken. Het 
schip voer vervolgens naar Rotterdam, waar het in een 
dok van Scheepsbouw Maatschappij “de Nieuwe Water-
weg” gerepareerd werd.

STRANDING 
HEINRICH PODEUS

De Zandvoortse reddingboot op volle zee

Rails op het strand
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De Podeus werd getorpedeerd en zonk
Na de tewaterlating van het karkas op 14 juli 1921 werd 
het schip in 1922 afgebouwd op scheepswerf v/h Wed. 
A. va Duyvendijk in Capelle aan de IJssel. Het 4.300 
bruto registerton metende schip voer eerst onder de naam 
“Witte Zee” bij N.V. Willem van Driel’s Stoomboot en 
Transport Onderneming in Rotterdam. In 1927 kocht de 
familie Podeus uit Wismar het schip en vernoemde het 
naar de oudste zoon van de oprichter, die in 1924 gestor-
ven was. 

Tot 1934, met uitzondering van 8 maanden op het Zand-
voortse strand, voer het onder deze naam, waarna het 
onder Panamese vlag met de naam “Ada” ging varen. 
Op 22 januari 1940 werd het getorpedeerd door de U-25 
(Schütze), 220 mijl ten zuidwesten van de Scilly Islands 
bij Engeland. Het was op weg vanuit Philadelphia naar 
Rotterdam en Antwerpen met een diverse lading van lege 
vaten, autobanden, koper, bonen, koffie, katoen en tin.

Cor Draijer & Arie Koper

Kapitein Hasz, artikel uit het Leven van 17 augustus 1929
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R E M U S  Z E I L M A K E R I J

Max Planckstraat 20 
2041CZ Zandvoort

023 5720168
zlmremus@xs4all.nl

WWW.REMUSZEILMAKERIJ.COM

DE VOLGENDE LEDEN HETEN WIJ VAN HARTE WELKOM: 

Dhr. Goedhart P.S. Burg. Van Fenemaplein 16-12 2042 TE Zandvoort 

Dhr. Sietsema H. Essenlaan 26 1185 KE Amstelveen

Mevr. Zijlstra M. Boul. Paulus Loot 35 2042 AD Zandvoort

Dhr. Zijtveld van G. Lorentzstraat 192 2041 SJ Zandvoort 

Mevr. Ark van H. Singel 18 3984 NZ Odijk 

Fam. Hofstra F. Van Ostadestraat 16 2042 VS Zandvoort 

Mevr. Jong de B. Burg. Nawijnlaan 23 2042 PN Zandvoort 

Mevr. Jong-Terol de J. Egstraat 54  Heerlen 

Dhr. Vliet van der E. Van Speijkstraat 18 2041 KM Zandvoort 

Dhr. Wolff E.   Frankrijk
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GENOOTSCHAP 
‘OUD ZANDVOORT’

Wanneer is ook alweer …

	 •	 …de	volgende	genootschapsavond	en	wat	is	het	onderwerp?	

	 •	 …de	opening	van	de	tentoonstelling	over	‘Zandvoort	op	Linnen’?

	 •	 …die	lezing	over	de	historie	van	het	Visserspad?

	 •	 …de	presentatie	van	dat	nieuwe	boek	over	oud	Zandvoort?

	 •	 …de	toneeluitvoering	van	De	Wurf?	

Wat	 zou	 het	 makkelijk	 zijn	 om	 het	
antwoord op deze vragen overzichtelijk 
bij de hand te hebben! 
Daar wil het Genootschap “Oud 
Zandvoort”	 graag	 bij	 helpen!	 Wij	 zijn	
bezig met de opzet van een digitale 
nieuwsbrief. 
Doel is u breed, maar wel kort en 
bondig	 (zeg	 maar	 op	 één	 A4’tje)	 te	
informeren over wat er speelt rondom 
het thema oud Zandvoort. Soms heeft 
u	de	informatie	al	in	‘De	Klink’	kunnen	
lezen, maar tussentijds gebeurt er ook 
het nodige. En dat wilt u niet missen. 

Als u geïnteresseerd bent in de OZ-
nieuwsbrief moeten wij uiteraard uw 
mailadres hebben. En om het niet 
in het vergeetboek te laten komen, 
verzoeken	wij	u	…	om	nù	op	te	staan,	
naar uw computer te lopen en ons 
direct te mailen.
We	houden	het	eenvoudig:	mail	Aan…:	
secretaris@oudzandvoort.nl Zet achter 
Onderwerp: OZ-nieuwsbrief. Plaats in 
het tekstveld uw naam en adres. 
Uw gegevens worden alleen voor 
de verzending van de nieuwsbrief 
gebruikt. 
Het spreekt voor zich dat het GOZ hier 
vertrouwelijk mee omgaat. 
Ter afsluiting melden wij u iets wat 
iedere Nederlander graag wil horen: 
het is gratis. 

En … bent u al onderweg naar uw 
computer…?

Aangeboden: 
boeiend verenigingswerk.

Wij zoeken: 
gemotiveerde versterking!

Nu u ons - hopelijk in groten getale – 
uw mailadres stuurt zijn we op zoek 
naar een vrijwilliger die een paar 
uurtjes per maand vrij kan maken om 
deze gegevens in te voeren. Het GOZ 
zoekt iemand die goed om kan gaan 
met	Microsoft	Office	‘Word’	en	‘Excel’	
en ervaring heeft in dataverwerking. 
Hij/zij is van harte welkom! 
Een van de voordelen van deze 
werkzaamheden is dat u in contact 
komt met een enthousiast bestuur en 
al doende meer te weten komt over 
oud Zandvoort. 
Mail Cor Draijer: cor.draijer@
oudzandvoort.nl of bel hem via 023 527 
3730; hij kan u er alles over vertellen.

Bestuur genootschap ‘Oud Zandvoort’

Nieuwsbrief



Als ik dit schrijf is het november en het hagelt behoorlijk. De 
straat is wit en ik denk al aan de komende winter en natuurlijk 
ook aan St. Nicolaas. De Goedheiligman, die al sinds jaar en dag 
ook de Zandvoortse jeugd bezoekt en dit natuurlijk vergezeld laat 
gaan van een presentje.
Ik realiseer mij ook dat als u dit leest het inmiddels januari 2013 
is, maar ik wil u bijgaande foto’s niet onthouden:
 
De eerste is die van het “Wonder 
van Zandvoort”, waarvan voor de 
2e Wereld Oorlog Cornelis Schaap 
senior, in de volksmond Kees de 
Laers genoemd, eigenaar was. Na 
de oorlog heeft zijn zoon, die ook 
Cornelis heette, de zaak voortgezet. 
Deze winkel lag op het punt in de 
Swaluestraat waar nu de bekende 
IJzerhandel Zantvoort gevestigd is 
en in deze winkel was werkelijk van 
alles te koop. Potten, pannen, speel-
goed (ik herinner mij bijvoorbeeld 
de Shuco autootjes die je op moest 
winden en die vervolgens door mid-
del van een spiraal op de grond een 
parcours aflegden), bezems, aarde-
werk, kerstboomballen, kaarsen, 
porselein, zeep, enz. enz. teveel om 
op te noemen.

De andere foto toont St. Nicolaas, 
die ook elk jaar bij het Wonder van 
Zandvoort op visite kwam. Op de 
foto, die omstreeks 24 november 
1949 genomen is, staat links Cor-
nelis Schaap en de kleine jongen is 
mijn zwager Henk Terol.

Ik heb nog een bijna dezelfde foto in 
mijn bezit met daarop mijn oma en 
tante. Beide opnames zijn gemaakt 
door de Zandvoortse fotograaf M.C. 
Haage, die toentertijd gevestigd was 
op het Stationsplein 19. Voor zover 
mij bekend zijn dit de enige interi-
eur foto’s van het Wonder.

Mocht u een andere, of zelfs 
meerdere foto’s hebben: ik zou ze 
graag even inscannen.

Arie Koper

SUNTERKLAES OP 
ZANDVOORT
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CINEPRO 
FILMSCANNING

Wij verwerken 8 mm, dubbel 8, super 8, 9,5 mm en 16 mm  lm,

hi8, mini DV, VHS, Betamax, V2000, Betacam, U-Matic en Digibeta en 

zetten dit voor u op DVD of (eigen) harddisk. Ook digitaliseren wij dia’s,

negatieven, foto’s en glasplaatjes.

Cinepro_A4.indd   1 28-02-12   10:47
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KAREL DOORMANKLAS
Hoewel de moderne technieken toestaan foto’s te “taggen” (= toevoegen van namen 
aan op bijvoorbeeld Facebook of Schoolbank.nl geplaatste foto’s), komen er via het 

secretariaat nog regelmatig verzoeknummers binnen om namen/personen te traceren 
van klassenfoto’s, zoals het voorbeeld van nu, een foto van de Karel Doormanschool 

van ongeveer 1960. 

De toenmalige leerkracht mr. van Wijk staat hierbij op de foto. Tweede rechtsboven 
is Martien van Duijn, mijn broer, dit jaar 65-er. De anderen zullen dit dit jaar ook 

zijn geworden. Wie oh wie staan er nog meer op deze foto?? 
De vraag kwam van Willem van Duijn.
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UITNODIGING 
GENOOTSCHAPSAVOND

U bent weer van harte welkom op 
de komende Genootschapsavond. 

Deze zal op 12 april 2013 in
gebouw de Krocht gehouden

worden. Er zal onder andere een
interessante presentatie gegeven
worden over de geschiedenis van 

de Haarlemmerstraat. 
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Het blad ‘De Klink’ is een kwartaal- 
uitgave 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 gebrai-
kt 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)

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

Ledenadministratie:
adreswijziging, aanmelden nieuwe 
leden & vragen over bezorging:
mevr. E. Hoogervorst-Schuiten
Oosterstraat 1, 2042 VE Zandvoort
023 571 8177
ledenadministratie@oudzandvoort.nl

Na inschrijving als lid van het 
GOZ, ontvangt u het eerstkomende 
(kwartaal)nummer van ‘De Klink’.

Contributie 2012:
Min. € 12,50 binnen Zandvoort
Min. € 17,45 Nederland & Europa
Min. € 24,75 buiten Europa
Bankrelatie:
ABN-AMRO te Zandvoort
rekeningnr. 56 57 38 305
Girorekening 4206723 t.n.v. 
Genootschap ‘Oud Zandvoort’
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en ontvang een 

leuke attentie

Geesterduin 15
0251 511512 D-reizen.nl

Hoofddorp
023 - 230 12 31 

DR1605@d-reizen.nl 
D-reizen.nl

Klaar voor 
de zomer?
Kom langs voor Top advies
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045 - 645 14 51
Kerkstraat 232 D-reizen.nl

wij bestaan
18 juni 
12,5 jaar! 
Kom binnen, speel mee met 
‘Get the picture’ en maak 
kans op mooie prijzen!

Jordy Swillens, Sonja Cappelle, Natascha Christinakis

NedLinX van Nederlof; voor al uw eenvoudige tot zeer complexe drukwerk-gerelateerde opdrachten!

Drukwerk aanpassen en bestellen is 
nog nooit zo makkelijk geweest!: 

NedLinX is een dienst van Nederlof, een grafische 
onderneming met meer dan 30 jaar ervaring. 
Naast drukwerk biedt NedLinX zowel kleine als 
grote bedrijven een handige oplossing voor het 
gebruiksvriendelijk stroomlijnen van uw logistieke 
proces.

De voordelen voor u:
•	 maximale kostenbesparing
•	 één betrouwbare full service partner
•	 online proefcontrole
•	 uniformiteit van uw drukwerk
•	 beeldbank en opslag van bestanden
•	 voorraad-beheer systeem
•	 budget-beheer systeem
•	 zeer gebruiksvriendelijk en toegankelijk systeem

Drukwerk & promotiematerialen
U hoeft slechts één keer een template te
(laten) ontwerpen en vervolgens kan elke 
bevoegde gebruiker binnen uw bedrijf zijn 
eigen communicatiemiddelen samenstellen 
met beeld en tekst.

Als manager hebt u de mogelijkheid om 
bestellingen te accorderen voordat de 
bestelling definitief is. Na bestelling leveren 
wij binnen ca. 3 werkdagen drukwerk van 
topkwaliteit.

Efficiëntie
Heeft u vaste leveranciers en besteld u bij 
hen telefonisch? Wij voegen deze producten 
toe in onze webshop, zodat u en uw filialen 
online kunnen bestellen. Wij zorgen voor de 
communicatie met uw vaste leverancier.
Uitproberen?

Wilt u NedLinX zelf uitproberen?
Vraag dan gratis een demo account aan en 
ontdek wat NedLinX voor uw bedrijf kan 
betekenen.

Scan deze code voor een 
filmpje over NedLinX 
(voorbeeld D-reizen).
Of kijk op: 
www.nedlinx.nl/media/
movies/D-reizen.mp4


