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Reserveren: 023 - 571 56 60 | www.thalassa18.nl
Iets te vieren? Dat doe je natuurlĳk in ons sfeervolle zaaltje ’t Juttertje!

365 dagenper jaargeopend!

“Jeloi,
al bezig met plannen voor ’t najaar?

Vier je feest,in ’t Juttertje,
de gezellige zaal van Thalassa!”
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Kwartaaluitgave van

GENOOTSCHAP ʻOUD ZANDVOORTʼ

33e jaargang, nummer 131

Er ligt weereenmooieeditie vanʻDe Klinkʼ voor u. Met eengrotevariëteit vanartikelen, uitge-
breid boekennieuwsen… weer helemaal in kleur. Het bestuur heeft namelijk vanwegede vele posi-
tieve reacties beslotenomonskwartaalbladvoortaanaltijd in full colour uit te brengen. Oftewel alles
staat er vanzichzelf al gekleurd open dat isdusdubbelgenietenvoor dezelfdeprijs

In deafgelopentijd is hetgenoot-
schapweerflink actief geweest.Op
vrijdag 12april 2013eengenoot-
schapsavondin GebouwDeKrocht,
opvrijdag 17mei2013onzealge-
meneledenvergaderingbij Strand-
paviljoen Thalassa enopzondag2
juni 2013onzedeelnameaande
voorjaarsmarkt meteenkraamvoor
hetZandvoortsMuseum.

De genootschapsavondvan 12/4
stondin hettekenvan deHaarlem-
merstraat enwerd gepre-senteerd
doormaarliefst drie inleiders, die
iedervanuit huneigenbeleving
inzicht gavenopdegeschiedenisvan
dehuizen ende bewonersvande
Haarlemmerstraat.Bijzonder boei-
endenleerzaam.Althans, datwasde
meningvandevele leden, die deze
avondhebbenbijge-woond.Mocht u
dezekeer verhinderd zijn geweest,
danheeft uecht watgemist!

Over dealgemeneledenvergadering
op17/5valt temelden,dat hetsecre-
tariële enhetfinanciële jaarverslag
over2012,alsmededebegroting
voor2013zijn goedgekeurd.Te-
vens, datmevrouwHenny van der
LedenendeheerCorDraijer zijn

herbenoemdalsbestuurslid. Tijdens
devergaderingenbij derondvraag
werdenopbouwendeopmerkingen
doordeaanwezigeleden gemaakt.
Waardevol,wantmeedenkenisaltijd
welkom.

Danonzedeelnameaandevoorjaars-
markt.Veel bekendenenonbeken-
denbezochtenonzekraamenmaak-
teneenpraatje ofkochteneenvan
devele boekjesof ingelijste prenten
vanen overoudZandvoort.Leuk
voorthuis ofals passendcadeauvoor
eenvriend(in) offamilielid. En een
positieve opstekerwas,dateenflink
aantal nieuweledenzichheeftaan-
gemeld!

Watonzekomendeactiviteiten
betreftzijner,alhoewelerveel ter
voorbereidingachter deschermen
gebeurt,weereenaantal zakenaanu
te melden. Ommaarwat te noemen.
Opzondag11augustus 2013staat
hetgenootschapweermeteenkraam
opdezomermarkt.In debuurt van
hetZandvoorts Museum.Mochtu
onsbij devoorjaarsmarktniet heb-
benbezochtentochiets overoud
Zandvoortwillen aanschaffendan
kandatalsnog.Er zijn vele grote
enkleine boeken,ingelijste oude
prenten,alsmedetegels, lepeltjes
enmokkenmetoudeafbeeldingen.
Tekustente keur vooreenleuke en
bijzonderesurprise vooruzelfofvoor
iemandanders.Kijkt umaaroponze
website www.oudzandvoort.nlonder
deknopʻwinkeltje̓ .

Tenslottewordteropvrijdag 15
november2013weer eengenoot-
schapsavondgehoudenin Gebouw
DeKrocht. Het themavandeavond
wordtopeenlater tijdstip bekend
gemaakt, maarookdezeavond mag
uzekerniet missen.Noteer deze
datumalvast in uwagenda.Zegthet
voort, zegthet voort!

Rest meuveel kijk-en leesplezier te
wensenenonsallen toetewensen,
dat wevan eenzonovergotenzomer
mogengenieten. Weet unoghoedat
voelt?

Zandvoort,17juni 2013
Carl R. Simons,voorzitter

VOORWOORD

DE VOORPLAAT
De kleurige posteruit de30-tiger
jaren roeptdemensenophet
Noorderbadtebezoeken.Dit lag op
deplaatswaarnaderhand“Riche”
zoukomen.Men hadhiervoor
deslogan"Ontvlucht desteenen
stadnaar ZandvoortNoorderbad"
gemaakt,die optalloze stations was
aangebracht.Hoewel hetminder
imposantwasdanhetZuiderbad
wasookhetNoorderbadzeerin
trek bij zoweldeZandvoortse
ingezetenenals bij badgasten
endagjesmensen.Duizenden en
nogeensduizenden stedelingen
volgdenhet advies openhebben
debesteherinneringen aandeze
badinrichting.■
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Fysiotherapie,Manuele therapie, Spier-en Gewrichtsklachten, Houdings-
en Bewegingsproblematiek,Begeleiding bĳ Hartfalen, COPD,Diabetes.

Burgemeester Nawĳnlaan 4•2042PM Zandvoort
Telefoon 023-5713333•praktijk@fysiofit-zandvoort.nl

www.fysiofit-zandvoort.nl

Functioneel Revalidatie Centrum

FysioFit Zandvoort

(Ver)koop,(ver)huur,beheer,taxatie
Jhr. P.N.QuarlesvanUffordlaan 2,2042PR Zandvoort

Tel:0235715715Internet: www.cvl.nu e-mail:info@cvl.nu
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12 April zaten velen, waaron-
der oud bestuursleden, in "De
Krocht" voor een aantrekkelijk
programma over De Haarlem-
merstraat, eerder vertoond aan
zijn bewoners. Misschienwasdat
deoorzaak, dat niet alle stoelen
bezet waren. De complimen-
ten aan Patrick Verheij (piloot
van beroep) voor het baanbre-
kende bouwkundig onderzoek;
Ger Censevoor de geschiedenis
en de anekdotes en Frans v.d.
Werff (architekt) over de uit-
leg van de bouwstijlen en hun
uitwerking. Vele bronnen zijn
geraadpleegd, waaronder adres-
boeken, het Kadaster, het GOZ,
het NH-archief enz. Het resul-
taat waser naar.

Ger Censetoondedehistorie vande
Haarlemmerstraatbinnen Zandvoort
tussen1531en1910.Een kaart van
1531geeftzandpadenweer: hetVis-
serspadendeZandvoortselaan om
devislopers/loopstersrichting het
achterland. Na 1700wordter meer
in kaart gebracht,waaronderdiverse
heerlijkhedenrichtingBentveld.
Begin 1800maaktendeFransen ook
eenkaart vooreenbeeld van deom-
geving.Opvallend was,datdeweg
richting Haarlemopdeverschillende
kaartenverschillend loopt.Vooreen
deel temakenmetdeaardappel-
landjes (oppervlak van500voet-
balvelden) enzandruggen.In 1826
eenontwerpvoorbestrating voorhet
luttele bedragvanfl 150.000,=.Om
dekostenterugteverdienen kwam
rond1900eenTolhuis opdehoek
Kostverlorenstraat-Zandvoortselaan.
Debebouwingin o.a.deHaarlem-
merstraatligt ookhogerdande
beganewegdoorzandruggenende
lagergelegenaardappelveldjes.
In 1869is er weinig bebouwing.Veel
groen.Hier haaktPatrick opin over
debebouwingvan deHaarlemmer-

straat.Een fraaiepresentatie:"De
bouwvan deHaarlemmerstraat, het
verhaalachterdeprentbriefkaarten",
oudebeeldenovergaandin hethui-
digebeeld,exactaansluitend.Knap
gemaakt.

In dejaren 1890-1920iserflink
gebouwd.Wezagende"Beekman-
woning" (afgebrokenin 1977)en de
pastorie. Daarna kwamener ver-
schillende bouwfases.geprojecteerd
opeenkaart van 1896.De oudste
woningin deHaarlemmerstraat was
"Klein Buitenlust". Tussen1896
en1900wordendeeerste huizen
gebouwd.Rond 1905-1910bouwt
Architekt/aannemerKoperaan de
"Zuidzijde" veel huizen.Aande
overkant komtdetrambaan.De
huizen 20-22,37, 44en 46worden
later Rijksmonumentvanwegede
bouwstijl. Delaatste tweezijn ook
nagebouwdopdeWereldtentoonstel-
ling van2010in Shanghai(China).
Tussen1910en1915zijn alle plek-
ken volgebouwd.Nummer4kwam
in 1916gereedennummer2(kop
Haarlemmerstraat) in 1918.
Half tien wasdezeboeiendepre-
sentatie klaar en,na depauze,was
natuurlijk delotingaandebeurtmet
weerprachtigeprijzenals prenten,
boekjesentegeltjes. Jawel, ookik
viel eenkeer indeprijzen.
Architekt Frans hield eenpresen-
tatie overdebijzonderhedenvande
bebouwingin deHaarlemmerstraat,
datde unieke overganggeeftvan pu-
bliek naarbewonersdoordespeci-
fieke bouwvanveranda's, portieken,
serre's envoortuinen.Er werdeen
bepaalde sfeer gekweektomte laten
zien destraat metandereogente
bekijken.

Ger Cense hadnogwatanekdo-
tes: "Het tramwachthuisjeaande
wandel". Doorverbouwingen(bouw
Tolweg)enverplaatsingen (o.a. de

trambaam)heefthethokje diverse
lokaties gehadopdehoekvande
KostverlorenstraarendeHaarlem-
merstraatmetals laatste locatie een
achtertuin. In gerestaureerdevorm
staathetin hetOpenluchtmuseumte
Arnhem.Gerrit Schaap(bekendvan
hetNZH-museum)zei, dathethuisje
in Arnhemniet authentiekwas,
vanwegedestenenonderkant. In het
museumzelf staat eenbeter voor-
beeld, afkomstiguit Aerdenhout.
In 1908wasereenrequest van de
bewonersuit deHaarlemmerstraat.
Je kwampasZandvoortbinnen
(stond eenbord) ophetmomentdat
je deHaarlemmerstraatal doorwas.
Je bentZandvoorterof........ Volgens
Ger wasdeHaarlemmerstraat ook
deveiligste straatvanZandvoort.
Er woondenveelpolitieagenten!.
Vervolgensnogbeeldenvan diverse
overstromingenin deHaarlemmer-
straat.

Totslot eensamengesteldefilm met
beeldenvanaf deoudeWatertoren,
hetoudecentrum,het station met
Stoomtrein,deoudeboulevard. De
complimentenaansamensteller Jan
Kol. Een boeiendeGOZ-avondis
weerteneinde.

Harry Opheikens

TO
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GOZ & DE HAARLEMMERSTRAAT
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vereniging
van hoveniersen
groenvoorzieners

vhg

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

De specialist in al Uw Bloemwerken .....

Haltestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-5712060

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

Brilmode
Oogmeting

Zonnebrillen
Contactlenzen

Kerkstraat 34-36,2042JG Zandvoort
Tel: 023-5712466

Zandvoort Optiek

Van Stolbergweg 1
Zandvoort -Tel: 023-5717093

VersteegeʼsĲzerhandel

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

SLOTEN-EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19,Tel: 023-5712554,Zandvoort

Grote Krocht 3-5
2042LT Zandvoort
tel/fax 023 5719058
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Aanvullingen, correcties, complimenten,maar ook kritieke noten, de redactie en
daarmee het GOZ is daar ontzettendblij mee. Met respect, maar vergane gloriemoeten
wekoesteren. We moetendankbaar gebruik maken vande velemogelijkheden voor het

vastleggenvan onzeZandvoortsegeschiedenis; het internet, diverse mediaen natuurlijk ook ons
verenigingsblad“de Klink”.

Ookvoordit nummermochtenwe
weervele reacties ontvangenover
eerder gepubliceerde foto̓sen
artikelen. Verbeteringen,maarook
aanvullingen, die weweervooruop
eenrijtje zettenin dezeZegt 't Voort.
Positieve reacties zijn voorde
redactienatuurlijk eenfijn
schouderklopje, maarookuals
lezerverdient dit schouderklopje.
Het zijn tenslotteuwbijdragen,
die hetderedactie mogelijk
makenomvooru “de Klink” te
makenmeteengrotevariëteit aan
artikelen enwetenswaardigheden.
Wekunnenhetdanookblijven
herhalen: Reageer opdegeplaatste
artikelen, zodatwedeZandvoortse
geschiedenis completerkunnen
maken.

Puntjes vankritiek hebbenwe
nodigomalert teblijven opwat
wedoenenschrijven, maardragen
ookbij totverbeteringvan uw
verenigingsblad, dusschroomniet
omdat te doen.Zo begreepik
datmensomsdeplaatjes watte
klein vindt.Dit is natuurlijk mede
afhankelijk vandehoeveelheid
teksten debeschikbare ruimte.
In zegt't voortwordenoverhet
algemeendeplaatjes herhaald,
waaropeenreactie is binnen
gekomen,maarin verkleinde vorm
metverwijzing van hetbetreffende
artikel in eeneerderverschenen
nummer.Hierin staanuiteraard de
foto's wel grootafgebeeld.
Nuprobeertderedactie eenjuiste
beoordelingte gevenaaneenbeeld
ofdezegrootofklein afgebeeld
moetwordenin verband met

duidelijkheid, zoalsbijvoorbeeld
groepsfoto's.Er zijn echter ook
foto's,die herkenbaarzijn, ookal
wordenzeklein afgedrukt.
Laat duidelijk zijndatderedactie
er naar streeft omdebeelden
duidelijk weertegeven,maarzoals
gezegd,wezijn ookeenbeetje
afhankelijk vandebeschikbare
ruimteendehoeveelheid tekst.

Deredactie hooptin ieder geval,
datookdit nummerweernaar uw
wensis enwij wensenudanook
veel leesplezier enzienuwreactie
weer graagtegemoet.

Harry Opheikens

Floor Bluĳs,
Klink 129, pagina 22
Buiten dereactievanGer Cense
in Klink 130opdevoorouders
vanFloorBluijs, waarbijwerd
aangenomendatdezefoto in de
Willemstraat genomenwas,maar
waarbij uiteindelijk bleekdatdit in
deHaltestraat was,kregenwenu
eenreactie vanLien Boersen-v.d.
Berg (uit Limmen),eendochtervan
Antoonv.d. Berg (zoonvan debij
defotogenoemdeJan van denBerg
en JacobaNolet) enLina Janssen.
Antoonstaat niet opdefoto,maar
zijnbroersJan enPiet wel.

Voortsvertelde ze,datzein de
Helmerstraat in Plan Noordhadden
gewoond.AntoonenLina kregen7
kinderen, 6zoonseneendochter.
Antoonheeft jaren gewerktbij de
Clara Stichting alshuisknecht/
stoker.DeClara Stichting was
eenJoodseinstelling voorzieke
kinderen. Naderhand ooknogvoor
deAmsterdamsevakantiekolonie.
In 1945keerdehetgezinvan
denBerg, naevacuatie, terug
in Zandvoortengingenin de
Haarlemmerstraat wonen.

VerderstuurdeLien deredactie
eensstukje enfotovan de
succesvolle naaischoolonder
leiding vanzusterLucilla, dieopde
Hogewegwoondein Huize Sterren
derZee.

De schoolwasgevestigdin het
Patronaatgebouwvanaf 1952tot
aandeopheffing. De fotostamt
waarschijnlijk uit1953.Lien heeft
eenaantal namenvoorons,maar
zougraagookde ontbrekende
namenwillen horen.
Bovensterij van links naar rechts:
TinyvanderVeld,Cilia van

(lees verderoppagina 7)
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Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-5712451

Garantie voor Topkwaliteit

Haltestraat 39A ◊2042 LK Zandvoort
Tel: 023 -57155 74

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

J im
D raaijer

J uwelier - Goudsmid

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

Telefoon: (023) 57121 71

VISSPECIALITEITENRESTAURANT

DeMeerpaal

www.oudzandvoort.nl6 l 1030



Staveren,Lientje vandenBerg,
Corrie Warmerdamuit Bentveld,
TruusHakhof,Tilly deKruif,
onbekend.
Tweederij: zusterLucilla, Nel
Koper,Wil vanSoolingen,Ina
Versteeg,AgnesWarmerdamuit
Aerdenhout,Ria Warmerdamuit
Bentveld, Sjaan Vossen,onbekend
enBetsy Kerkman.
Derderij: Riet Balk, Bep van
Soolingen,onbekendenRietje
D'hont.
Vierde rij: onbekend,onbekend,
onbekendenNellie Koper.

Zangkoor
Klink 130, pagina 36.
Mw.Dees belde opoverdefoto
van het zangkooroppagina 36
vanKlink 130.Depersoononder
nummer25zouniet Wilma Paap
zijn maarVilma Füzy.

Klassenfoto
Klink 129, pag. 8
Fred Schilpzand reageerdeopde
klassenfoto uit nummer129met
deopmerking:“De jongenopde
vierde rij, nummer4, is volgensmij
Aaldert Kerkman(burkie).
Opdiezelfde fotokregenwede
volgendereactie vanLenie Leising-
Koper.
Dit wasdekleuterschool(later
Suringakleuterschool),dusGEEN

Hannie Schaftschool. Ze noemdede
volgendenamen:Aldert Kerkman,
Minden,Fietje Groen,Lenie Koper,
Joke Sprenkeling,Janna Paap,
Ans vanMalsum,Rob Kerkman,
Koningsbrugge,Pellerin, Elly Loos,
Erna Paap.

ULO-school
De heerT.H. Zuidemastuurdeons
eenbrief vandeZandvoortseULO-
school metdaaropzijn in 2011op
90-jarigeleeftijd overledenzusTini
Zuidema.Met leerkracht dhr.Van
derWals is dezefotovanomstreeks
1937/1938.Het lachende meisje in
derechtserij banken,opdederde
rij vanvorenen links zittendis Tini
Zuidema.
Dhr. Zuidemaplaatste echter wel
eenPS. Hij begontewijfelen aan
dejuistheid vangegevens,daarzijn
zusookopdeBosch enHoveschool
in Heemstedeheeftgezeten.Hij
hooptopeenreactie.

(vervolgvan pagina 5)
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Klassenfoto
Mariaschool
Ursula Ygossestuurdeons
eveneenseen klassenfoto.

Ookzij is opzoeknaar ontbrekende
namen.Ze is niet helemaal zeker
van deklas endatum(klas 4of
5, februari1953??). Devolgende
namenheeft zewel voorons:

Rij 1 vanlinks naarrechts:
Lenie Visser,Mia Beekelaar,??,
Ria Stokman.
Rij 2 vanlinks naarrechts:
onbekend,onbekend,Ria Bosman,
onbekend.
Rij 3 vanlinks naarrechts:
onbekend,Els Vossen,
Ursula Ygosse,Ansje Lammers.

Rij 4 vanlinks naarrechts:
Anselijk Vossen,Cokievan
Staveren, onbekend,onbekend.
Rij 5 vanlinks naarrechts:
onbekend,Ria ?, meester
Steenveld,Lidy vanDeursen.
Ursula vindt hetopvallend,dater
helemaal geenjongensopstaan.

Thema 2013:Macht & Pracht
De OpenMonumentendagenzullen
plaatsvinden in hetweekendvan
14en15septemberenheeft als
themaMacht & Pracht. Hierin zal
aandachtzijn voorverschillende
soortenmacht,en depracht die
daarin Nederland uit voortkwam,
enonsnogsteeds omringt.

Tedenkenvalt bijvoorbeeld aan
politieke macht,economische
macht,rechterlijke machtof
kerkelijke macht.Derijkdom,
schoonheidengrootsheiddie
machtkonvoortbrengenis
overal omonsheen in gebouwen
terugtevinden: kastelen en
paleizen, grachtenpandenen
patriciershuizen ofbuitenplaatsen
enlandgoederen. Maar denkook
aandegrootsheidenluister van
degebouwendie deverschillende
kerkgenootschappenvoortbrachten,
ofderijk gedecoreerdehandels-en
kantoorgebouwenendegebouwen
van rechtspraak enopenbaar
bestuur.

Een grotediversiteit aan
monumentenvan Macht &
Pracht zalopde27steOpen
Monumentendag2013toegankelijk
zijn. Deverbinding metEuropa
zaldaarin extraaandachtkrijgen.
In 2013zaldeVredevanUtrecht
herdacht worden,evenals de
viering van200jaar Koninkrijk der
Nederlanden.
In 1713werdaande
onderhandelingstafeleeneinde
gemaaktaaneen reeks van oorlogen
in Europa: deVredevanUtrecht
wasgeboren.In verband metde
viering van300jaar Vredevan
Utrecht zaldelandelijke opening
van OpenMonumentendag2013,
opdonderdag 12september,
plaatsvindenin Utrecht.
De Vredevan Utrecht wordthet
hele jaar dooruitgebreid gevierd.
Ookin Zandvoortwordter
meegedaanaandeOpen
Monumentendagenmeto.a. de
mogelijkheid totbezichtigingvan
deN.H. Kerk.
Meer informatie:
www.vredevanutrecht2013.nl
■
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VERDWENEN
CAMPINGS
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Eetcafé Boomerang Passage 46-48
Tel. 023-5719213 2042KV Zandvoort

F i jn dineren in

Austra l ische sferen

bruna
Bruna Balkenende

Grote Krocht 18
2042LW Zandvoort
Tel: 023 5716033
Fax: 023 5716540
brunabalk@planet.nl

Een gezellig centrumvoor:
Speelgoed
Kadootjes
Meubels
Herenkleding
Kindermode

Huishoudelĳk
Bloemen en Planten
Kinderschoenen
Sport
Snoep
Een hapje

Voor ieder wat wils
KOMEENS LANGS!!

Winkelcentrum
Jupiter

Haltestraat Zandvoort



PETEMBLEEM POLITIE ZANDVOORT

GEZOCHT
Trouwelezers zullen hetinmiddels wel
weten:ik verzamelallerlei Zandvoortse
attributen, niet zozeervoorde“heb”,
als wel voorhetconserverenvanhet
Zandvoortseerfgoed,dathelaas nog
maarin beperkte mateaanwezigis. Dat
materiaal wordtgebruiktvoorartikelen in
deKlink enals hetzouitkomtwordthet
ooktentoongesteld!

Somskomje wel eensiets tegenwatje
graagwilt aanschaffen, maardanis er
vaak nogwel iemanddie hetookgraag
in zijn bezitwil hebben.Zoookdeze
petemblemenvan deZandvoortsepolitie,
waarvan ik vermoeddatzevooroorlogs
zijn.

Wel hebik knopenin mijn bezitvanhet
zomeruniformvan deZandvoortsepolitie,
maarik hooptochstiekem datik ooitnog
eenstegendit embleemaanloopendat
er iemandis die mij ermeeroverkan
vertellen. Wie? U misschien?

Arie Koper■
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Deinkt vandeKlink wasnogniet
droog,ofer spoeldenieuwe infor-
matieaanoverhetpaviljoentje De
Bodega, ookwel dekiosk genoemd.

In de v̒ernieuwdeuitgavevan
deZandvoortscheCourant̓ van
zaterdag9juni 1900stond,zoals
gebruikelijk aanhetbeginvanhet
zomerseizoen,eenoverzicht van wat
er deafgelopenwinter veranderd
was. En datis eenhele lijst. De
eeuwwisselinghadkennelijk een
stimulerend effect opdeonderne-
mingszinendebouwactiviteiten. In
dezeregiokwamdit vooral doorde
openingvandetramlijn metHaar-
lemin 1899endewetenschapdat
dezespoedig verbonden zouworden
metAmsterdam(1904).

O.a. werdvermeld dat o̒phet ter-
rein vanhetGrooteBadhuis een
kiosk is verrezen,gelegenaan
zee,vande“Continental Bodega
Company”.Dekiosk zieter gezellig
uit enhetuitzicht ophetstrandis
bepaaldeenig mooi.̓ In hetzelfde
artikel wordtookmeldinggemaakt
van debestrating van deStrandweg!

Debouwvanhetpaviljoentje
vormdedeafsluiting vandeuitbrei-
dingenalgehele renovatie vanhet
chique hotel, datin genoemdjaar
in Belgische handenwasoverge-
gaan. Omdathetquastijl grote
overeenkomstenvertoont metde
in 1897aangebouwdeserre aande
zeezijdevanhetGrootBadhuis is
hetaannemelijk, dathet in dezelfde

periodeen doordezelfdearchitect
ontworpenis. De Bodegahadals
bijzonderheid datdeterrasoverkap-
pinggemaaktwasvandraadglas,
toentertijd zeerpopulair, waardoor
hetzonlicht mooiwerdgefilterd.
In deeditie van7augustusvandat
jaar is telezen, dateenzwarestorm
veel duin heeftweggeslagen.Dat
wasaanleiding omdekiosk beter te
beschermentegenhetonstuimige
water ener werddan ookeenborst-
weringaangebracht. Oplatere fotog
rafische beeldenis opdezijwand
eenreclamevoorPillsner Urquell
bier tezien(zieKlink nr130,pagi-
na3). In deBodega(watwijnlokaal
betekent)werdeno.a.wijn, sherry
enportgetapt,dusrechtstreeks uit
hetfust.

DE BODE GA VA N H ET
GROOT E BA DH UIS
(vervolg)
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Vanhetpaviljoentje zijn totnutien
afbeeldingen bekend,waaronderde
overzichtsfoto̓svanDavid Kijzer.
Vanhemwetenwedathij bankier
wasin Amsterdamen amateurfoto-
graaf. Volgensdein dekrant gepu-
bliceerde badgastenlijstkwamhij
tussen1897en1915voorvakantie
naarZandvoort. In totaalschoothij
hier zevenfoto̓s,allemaal voorzien
vanzijn staalstempel.
Tweeopnamesvan zijn handtonen
eenschitterend zicht ophetstrand
anno1900.Hij moetin dewarande
van hetGrootBadhuis hebbenge-
staan, toenhij dit panoramaopde
gevoeligeplaat vastlegde.
Bij aanvangvanhetbadseizoen
van 1906waser aandenoordzijde
vanhet GrootBadhuis, haaksop

het hoofdgebouw,eenconcertzaal
gebouwd,dezogenaamdeKurhaus-
vleugel. In hetverlengdedaarvan
stonddekiosk nog.Vandezesitu-
atie is eenfotobekend:uitgegeven
doorWed. J.B. OttowessSchüler &
Zn., Zandvoort.

Binnen hetjaar volgdeeengrote
uitbreiding vandeKurhausvleugel,
alwaar wederomeenBodega kwam;
dezehadechter eengeheel andere
functie, wasopgetrokkenuit steen,
veel groterdandevorige enmaakte
nuonderdeeluit van hethotelcom-
plex.

Met zekerheid magmenaannemen
dathetpaviljoentje kortna31
augustus1906is afgebroken. Deze
datumwasvele decennia belang-
rijk: hetwasnietalleen deverjaar-
dagvankoninginWilhelmina, die
doorgaansuitbundig gevierd werd;
tevensvonddandefeestelijke af-
sluiting vanhet badseizoenplaats.

Dankzij debasis vanhet ontwerp
vanstrandpaviljoen Thalassa wordt
eenstukje Zandvoortsehistorie
van ronddevorigeeeuwwisseling
ontsloten.
PeterBluijs
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Wat is
adviseren
voor ons?

zeg maar
goed met
mensen

Onze klanten bijstaan met raad en daad. Niet alleen van een
afstand observeren. Maar meedoen in de ondernemersprocessen.

Zowel positief als ook negatief kunnen adviseren. En inspireren en motiveren. Zeg maar
wil actief samen werken en oplossen. Voor u betekent dat altijd een persoonlijk gezicht
en contact.Veel aandacht voor u en uw onderneming.

www.zegmaar.nl

Adres : Kostverlorenstraat 121
Postadres : Postbus286

2040AG Zandvoort

e-mail : notarissen@zandvoort.knb.nl

Telefoon : (023) 5716841
Telefax : (023) 5712088
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Vandaagstaater namelijk eenleuk
b̒unkerklusje̓ ophetprogramma,
enwel opdegolfbanenvan de
KennemerGolf & CountryClub te
Zandvoort. Het is voordemannen
vandeHBP nogweleven wennen
aanhetfelle zonlicht, wantnormaal
gesprokenwordendemeesteklus-
senin hetdonkeruitgevoerd.Dit
keer is heteenklusje mettoestem-
ming,ookiets watniet iedere dag
voorkomt.De toestemmingis gere-
gelddoordeZandvoortseBunker
Ploeg, deZBP, die eengoedcontact
onderhoudtmetdegolfclub.

Watis deHBP? Eigenlijk vooral
eengroepenthousiastelingen,
liefhebbersdieal tientallen jaren
onderzoekdoennaar deDuitse
verdedigingswerken,die in de
TweedeWereldoorlog zijn gebouwd
in Nederlandals onderdeelvande
beruchteAtlantikwall. DezeDuitse
verdedigingslijn, meteenkustlijn-
lengte van ruim2600kilometer,
liep van NoorwegentotdeFrans/
Spaansegrens.De verdediging be-
stonduit verschillende complexen
metbunkers, versperringen en
anderehindernissen omdevijand
buiten dedeur tehouden.

Lag in debeginjaren hetzwaar-
tepunt van hetonderzoeknogin
enrondderegioDenHaag, het
werkterreinwerdin dejarendie

volgdenal snel verlegdnaar heel
Nederland. Het doelvan dezezoge-
naamdebunkeronderzoekenis – om
eenzocompleetmogelijk beeld
tekrijgen éndezebevindingen te
delen -van water aanbunkers nog
over is. En nogbelangrijker: watde
huidige staatis. Zonuendanstaan
er ookwel internationale onderzoe-
kenopdeagenda,zoalsin België,
Frankrijk ofDenemarken.

Vlak nadeoorlogwerdendein
Nederland gebouwdebunkers in
kaart gebrachtdoorhetBureau
Registratie Verdedigingswerken,
hetBRV. MedeomdatNederland de
zwartebladzijde uit zijn geschiede-
nis wilde vergeten, werddezesoms
letterlijk begraven.Veelbunkers
verdwenen dusonderdegrondof
werdengesloopt.

De ondergewerktebunkers raakten
in devergetelheid. Zonuendan
kwamenzebovenbij stadsuitbrei-
ding ofstoven zebloot. Dezebun-
kerswerdenin veel gevallen alsnog
geslooptenhiermee verdween dan
weereenstukje tastbaregeschiede-
nis. Er wasgewoonwegnoggeenbe-
langstelling voordeDuitse bunkers.
Dit is inmiddelsaardigaanhet
veranderen. Veel mensenvinden de
TweedeWereldoorlog eenboeiende
geschiedenis endaar horende
Duitse verdedigingswerkenookbij.
Omdezegeschiedenis voorde
mensennogmeerinzichtelijk te
maken,spoortdeHBP deonder-
gewerktebunkers op.Dit doenze
doormiddel van hetbestuderenvan
deverschillende archieven enhet
plegenvanveldwerk. Dit veldwerk
bestaatvooraluit hetconstantin de

(lees verderoppagina 17)

OPE R AT I E ʻG OL F BA Lʼ
IN BUNKERRIJK ZANDVOORT

Een zonnigedagin november, prachtig weer om
een balletje te slaan. Maar deHaagseBunker
Ploeg, ofweldeHBP, heeft dezedagheel andere
plannen. Waar demeestebezoekersvandegolf-
baanzijn uitgerustmet club en golfkar, zijn de
leden vande HBP bewapendmet een breed assor-
timent aan gereedschappen.
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Een mooiezeldzame foto van
de strandtent van deweduweJ.
Paap die verzondenis op3 juli
1936. Het wasin die jaren een
stukkleinschaliger dan dehui-
digepaviljoens, alleen al gezien
de grootte ishet eenwereld van
verschil. Ook de prijzen vanhet
consumptieijs van3, 5, 10 en20
cent, komdaar numaar eensom.
Speciaal is natuurlijk de vermel-
ding consumptieijs. Er wasin die
tijd namelijk ook ijs dat niet voor
consumptiewas, dit werdin grote
stavennaar de tenten gebracht en
in bakken gelegdomonder ande-
re de dranken en het consumptie
ijs te koelen.
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grondprikken op v̒erdachte̓ plek-
kenmeteenprikstok, eenlange
stalen pen.Wanneerer eenmaaleen
bouwwerkis a̒angetikt̓ , is hetde
kunst omdeingangvan debunker
telokaliseren, eengattegraven
endebunkerte k̒raken̓ . Hierna
wordtdebunkerbetreden, eventu-
eel opgemetenwanneer het omeen
afwijkend typegaatennatuurlijk
gefotografeerd.Hierna is hetzaak
debunkerweerveilig ennetjesaf te
dichten endeomgevingzoachter te
laten, dater geenzichtbare sporen
achterblijven.

De genomenfoto̓sen andere ge-
gevenskomenin hetHBP-archief
enwordenookgedeeld metde
wereld middels dewebsite (www.
haagsebunkerploeg.com).Eventuele
bunkervondsten wordententoonge-
steld in hetBunker MuseumDen
Haag.Deeerlijkheid gebiedtwel
te zeggendat het overgrote deel
van deonderzoekenillegaal, maar
respectvol wordtgedaan.Delaatste
jaren wordener ooksteedsmeer
legale bunkeronderzoekengedaan
vooreendiversiteit aanorganisaties
ofparticulieren. Dit is hetgevolg
van dewebsite, hetbunkermuseum
endiverse mediaoptredens.Een
grootnadeel is wel hetontstaanvan
eenhoopnieuwe b̒unkerploegen̓.
De eenmeerserieus dandeandere.
DeZBP is eenvandenieuwe,wat
meerserieuzerebunkerploegen,die
vandaagdanookzalmeehelpen aan
operatieʻGolfbal̓ .

Danineens, wordter eenverdachte
bult in het landschapontdekt.Nu
moetdeprikstok hetwerk doen.Ja
hoor,tik, tik, tik, eenoverduidelijk
signaal dathier eenbunkermoet
liggen. Nu is hetzaakdeingang
tevinden, zodater slechts ééngat
gegravenhoeftteworden.Er is een
aantalduidelijke aanwijzingenin

dit geval: deliggingvan hetʻwerk̓
in zijn omgeving,hetwegstrepen
vandevijandzijde (dezeezijdein
dit geval) enhetmeestovertui-
gendebewijs: descherfmuur. Deze
beschermendemuur,indien niet
gesloopt,staatnamelijk voorde
ingangspartijvan eenbunker.Tik,
tik, tik, bingo,descherfmuuris
gevonden.

Er is wel eenkleine complicatie:
debunkerligt namelijk vol in het
schootsveldvandeʻDriving Range̓ .
Eerst dusmaarevenbescherming
aanbrengenin hetveld. En daar
kanje opdezelocatie natuurlijk
niets betervoorgebruikendan...
jawel, golfplaten.De golferskunnen
nu lekkerdeballen blijven ram-
menendebunkerploegkanveilig
werkenachter hetgeïmproviseerde
veiligheidsscherm. Nuis heteen
kwestievan hetzeil neerleggen
waarhet zandopgescheptkan
worden,netjes degrasplaggener
uitsteken eneengatopzetten.Het
blijkt hier tegaanomeenmetsel-
werk, duseendunwandigebunker.
Na eenkorte graafsessie wordtdan
ookmeteendebovenrand van een
deur-ofraamopening blootgelegd.
Omin degolftermenteblijven, een
ʻholein one .̓Niet veel later blijkt

dat het omeenraamopeninggaat,
die dicht gestapeldis metstenen.
Even later wordendeeerstestenen
losgeslagenenverwijderd. De span-
ningstijgtals ereenklein kijkgaat-
je ontstaat.Wat wordteraangetrof-
fen? Wat is er te zien? Maar niet
onbelangrijk, is heteenmaagd?
Ofwel, zijn wedeeerstendiede
bunker b̒innengaan̓ nadeoorlog?

Wanneer hetgatgrootgenoegis, is
detijd aangebrokenomdebunker
tebetreden.Onderhet gesuisvan
watovervliegendegolfballenglijden
demannenomdebeurt het donkere
gatin. Uit debunkerklinkt niet
veel later eenschreeuwvanvreug-
de.Het blijkt dehoofdprijsvande
golfbaantezijn.

Na hetontstekenvan dezaklampen,
openbarenzich namelijk enkele
unieke teksten enfresco̓sopde
murenvanhetwoonverblijf. Dit is

(vervolg van pagina 15)
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vooraluniek omdaterslechts in
éénopdevijftig bunkersteksten
offresco̓sstaan. Tekstenvan dit
kaliber komje slechts in éénopde
honderdbunkerstegen.En ja, de
HBP is voordezoveelstekeerals
eerstebinnen. De andere o̒penin-
gen̓ zijn nognetjes dicht gestapeld.
Het blijft eenspeciaal gevoelom
als eerstetezijn. Watdat aangaat
is hetooktopsport,netals golfdat
kanzijn.

Nu is heteenkwestie vanhet
vastleggenvan bunker, fresco̓sen
teksten opdegevoeligeplaat. Ook
is er nogeenvluchtig onderzoek
naareventuele aanwezigheidvan
achtergebleven zakenvan debezet-
ter. Nogeven eengroepsfotomaken
endanis hetdehoogstetijd omde
bunkerteverlaten. Wanneer ieder-
eenweerzéértevreden bovengronds
is, kan er wordenbegonnenmethet
dichtmakenvan hetgraafgat.Dit
dient wel goedtegebeuren, zodater
geenonveilige situatie kanont-
staan.Hierna komtdeafwerking:
Grasplaggennetjes terugleggenen
hetgeheelnogevenaanharken. Het
lijkt weleenstel gediplomeerde
tuinmannen,dat daarbezigis.
Korte tijd later is vandegraafklus
totaalnietsmeertezien. “Fore”,
klinkt hetvanuit deverte, nogeen-
maal dekking zoekendus.
Alle gereedschappenwordennu
opgeborgen,maarniet voorlang,
wantdevolgendebunkerklussen
liggenal weertewachten, legaal of
illegaal….

Tekst& Foto̓s:W.Steenvoorden
(HaagseBunker Ploeg).
Voormeerinformatie:
www.haagsebunkerploeg.com,
www.bunkermuseumdenhaag.nl&
www.zandvoortsebunkerploeg.nl
■

AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE
KENNEMER GOLF & COUNTRYCLUB TEZANDVOORT

Op de Kennemer Golf & Country Club werden door de Duitsers
een groot aantal verdedigingswerken/bunkersgebouwd.

104stuksverdeeld over 3 Widerstandsnester
(W.N. 161,W.N. 162en W.N. 164):
69maal -Manschappenverblĳf, voor 6 man. In totaal konden er 414
soldaten in de bunkers wonen/slapen.
16maal -Bergplaats voor de munitie/voorraden.
6 maal -W.C./Privaat bunker.
2 maal -Badhuis/Gasontsmettingsbunker.
2 maal -Keuken -Kantine.
3 maal -Waterbergplaats/Waterput.
2 maal -Stukken Tankmuur.
2 maal -Tobroek.
2 maal -Wasgelegenheid.

Na de oorlog zĳn de bunkers in Kaart gebracht door de B.R.V. -Bureau
Registratie Verdedigingswerken.
Een aantal bunkers zĳn kort na de oorlog gesloopt, ook in de jaren tot 2012
zĳn er diverse bunkers gesloopt.
De Haagse Bunker Ploeg en Zandvoortse Bunker Ploeg hebben met
toestemming van de Kennemer Golf & Country Clubde meeste bunkers
onderzocht en in kaart gebracht.

Er zĳn 70bunkers nog aanwezig, mogelĳk zĳn er nog een paar meer,
onderzoek in de toekomst moet dat duidelĳk maken.

In 1 bunker staan unieke teksten op de muur.(Dit is de bunker uit het
verslag) Deze teksten zĳn aan het eind van de oorlog op de muur gezet
door Duitse ʻFallschirmjägerʼsoldaten. Op 1 tekst staat de geboorte datum
en de sterftedag van Adolf Hitler.Met de tekst“Wer glaubt der Siegt!”
Deze bunker met de teksten moet bewaard blĳven.
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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 actueleinformatievindtu op www.jazzinzandvoort.nl

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

12mei 2013:
CrisMonen
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Boekennieuws

Dezeoverzichts-
geschiedenis van
Kennemerland is
een bewerkte en
ingekorte uitgave van
het verzamelwerk
'Ach Lieve Tijd, 2000
jaar Kennemerland'
dat tussen 2003 en
2005 werd uitgebracht.
Kennemerland is de
kuststreek tussen
Zandvoort en Petten, maar
dit boek beperkt zich tot
het zuiden en midden
(IJmond) van deze regio.

Centraal staan de vele
afbeeldingen in kleur en
zwart-wit, welke voor
het grootste gedeelte
afkomstig zijn uit het
Noord-HollandsArchief.

De verbindende teksten
zijn opgedeeld in
elf thema's: kusten
landschap, religie, vertier,
oorlog, buitenplaatsen,
scheepvaart en visserij,
vervoer, gezondheid,
industrie, handel en
land-en tuinbouw.

De korte verhalen
zijn vlot geschreven
en toegankelijk. De
illustraties zijn groot
en vaak paginavullend
afgedrukt. Voor de plaats-
en persoonsnamen is een
apart register achter in het
boek opgenomen.

Het boek is gebonden
met harde kaft in groot
formaat.

Uitgever:
Uitgeverij W Books B.V.

Prijs: € 29,95
ISBN: 9789040007965

Het landschap langs
de 450 kilometer lange
Nederlandse kust is
verrassend en veelsoortig.

Er zijn brede zandstranden,
hoge duinen, kunstmatige
zeeweringen, rivierdelta's
en havenmondingen.

Net zo afwisselend
zijnde activiteiten die
mensenal eeuwenlang
aan de kust ontplooien.
Boezemden de zee en de
kust aanvankelijk angst in
en waren het voornamelijk
de werkterreinen van
vissers, later trok de kust
ook andere mensen
aan en werd het naast
een economische factor
een belangrijke plek
voor recreatie. Als maar
even de zon schijnt,
trekken de Nederlanders
tegenwoordig massaal
naar de goudgele stranden
waar men bruin hoopt te
worden.

Kustcultuur is het
onderwerp van dit boek.
De rijke collecties van de
maritieme musea van
Amsterdam en Rotterdam
vormen daarbij het
uitgangspunt.

De deskundige auteurs
gaan in op een veelheid
van thema's en kwesties.

Zo passeren verschillende
Nederlandse kust-en
badplaatsen de revue,
gaan schrijvers in op de
interactie tussen de zee en
de kustgemeenschap, en
behandelen zij factoren die
het maritieme landschap
bepalen.

Auteurs:
Joost Schokkenbroek
en Ron Brand

Uitgever: Walburg Pers
ISBN: 798 90 5730 889 5

De Ruifels, een
kleine Zandvoortse
familiekroniek
Een alleraardigst en vlot
geschrevenboek van Wim
van der Heijden, die al
eerder een kleine biografie
over de beroemde
Zandvoortse dwerg Simon
Paap schreef.

Dit boek is voorzien van
veel fotomateriaal en
vertelt de geschiedenis van

een bekend familielid van
Wim te weten Maartje van
Mengs de Ruifel.

De moeder van Maartje
was “vischlooper” en
trok eind 19e eeuw
met bot en zijger op de
rug via Haarlem naar
Amsterdam. Daar ventte
ze de vis uit en nam allerlei
goederen, waaronder
luxe textielstoffen en
ondergoed mee terug naar
Zandvoort.

Deze goederen hing
ze vervolgens heel
eenvoudig voor het raam
in de voorkamer en zette
op deze manier een
bescheiden textielhandel
op.

Haar bĳnaam"de Ruifel"
erfde Mengs van haar
vader, Arie Zwemmer.
In het boekje komen
meerdere in Zandvoort
bekende families voor
bijvoorbeeld Zwemmer,
Schuiten en van der Veld

Het boek is voorzien van
een harde kaft en onder
andere verkrijgbaar bij de
Bruna.

Prijs: € 17,94
ISBN 9781616273798
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Het is goed te merken
dat het circuit dit jaar 65
jaar bestaat. Er wordt in
diverse bladen aandacht
aan besteed.

Heel apart is echter het
verschijnen van een boek
met DVD getiteld ʻGrand
Prix Zandvoortʼ.

Het verhaal achter ʻGrand
PrixZandvoort̓ begon
ongeveer vijf jaar geleden,
toen er gezocht werd in
de kelders van Beeld &
Geluid, waar vrĳwel alles
dat ooit is uitgezonden
door Nederlandse
bioscopen en TV zenders,
wordt bewaard en
geconserveerd. In de
jaren die volgden zijn
enorm veel op Zandvoort
gemaakte racefilms
ontdekt en gerestaureerd,
zelfs één uit 1939, toen
de enige stratenrace op
Zandvoort.

Dit unieke document
bundelt een fantastische
hoeveelheid fotoʼs,
documentatie en films.
Veel waarvan nooit
eerder is gepubliceerd.
Hieronder bijvoorbeeld een
schitterende kleurenfilm
van de race van 1953.
Daarnaast zal het 400
paginaʼstellende boek
zoʼn 800 fotoʼs bevatten.

Helaas kunnen wij hiervan
nog geen afbeelding
plaatsen, maar naar
verwachting zal het
in september in de
boekwinkels te koop
liggen.

Ook de zomerspecial 2013
van het blad Formule1
besteedt ruime aandacht
aan de geschiedenis van
het circuit. Dit nummer
is100 pagina s̓ dik en
kost € 6,95.

Tenslotteheeft ookHet
Automobiel aandacht
besteed aan het circuit.
Ook dit blad is te koop bij
de boekhandel. Kortom
er is deze maand weer
voldoende te lezen!

Arie Koper
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De technischedienstvanBeachNet heeftruim15jaarervaringmetcomputers.Met gepastetrots
kunnenwij stellen, datudemeestexclusieveenexotischecomputerskunt bestellenbij BeachNet.

Ook voorhetaanpassenvanuwcomputernaardehuidige standaardkunt uterechtbij BeachNet.

Zelfsdemoeilijke taak, uwdataterugtehalenbij eencrash, iséénvandespecialiteiten vanonze
technischedienstvanBeachNet. Kortom, BeachNethetadresvooruenuwcomputer.

Reparatie & Onderhoud
Verkoop & Assemblage

Internet

Haltestraat 59A2042LL Zandvoort
Geopendvandinsdagt/mzaterdag12.00 tot 19.00 uur

Tel 023-5730749/06-41286174
Email: barts@beachnet.nlInternet: www.beachnet.nl

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HAM
Administratiesen belastingzaken

Voor ondernemers en particulieren

Voor de verzorging van onder andere uw:

* financiële administratie
* loonadministratie

* aangiften loon-en omzetbelasting
* aangiften inkomstenbelasting

* aangiftenvennootschapsbelasting
* fiscale adviezen

Kleine krocht2
2042JN Zandvoort

Telefoon 023 -8200384
Mobiel 06 11325410

E-mail info@adminvanderham.nl

GEWOON EEN
VAILLANT AAN

DE WAND

TON BAKKER
CV-INSTALLATIEBEDRĲF& ONDERHOUD

STORINGEN ALLEMERKEN

Van Lennepweg 317
2041 LM Zandvoort

023-5720152
06-40295213

margaenton@casema.nl
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Uit deKatholiekeIllustratie van23juli 1930.

CONCOU R S D'E L É GA NCE
ZANDVOORT 1930
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Nuwij defestiviteiten rondomKonin-
ginnedagendekroning achter derug
hebbenis hetwellicht leuk omstil te
staanbij deKoninginnedagviering
zoalsdie aanhet beginvan devorige
eeuwopZandvoortgevierd werd.
Een paar jaar geledenalweerkwamik
in hetbezitvan dehieronderafgebeel-
demedaille.Het is deeersteprijs die
werduitgereikt voorhetonderdeelves-
tingbouw.De prijs wasuitgereikt door
de“twee-augustusvereeniging”,
waarvan ik totopdat momentnognooit
van gehoordhad.

Medaille Ø22mm,zilververguld

Debeeltenis vanKoningin-Moeder
Emmawasechter eengoedaankno-
pingspunt.

Dekoningin-regentes,dievoluit Adel-
heid EmmaWilhelmina Theresia
heette, werdop2augustus1858teArol-
sen(dit is eengemeentein deDuitse
deelstaatHessen)geboren.Zij wasvan
1879,totaan zijn doodin 1890,de
tweedeechtgenotevankoningWillem III
enkoningin-regentesderNederlanden
van 1890tot1898.Als regentesnamzij
hetkoninklijk gezagwaar;eerstenkele
dagenvoorde doodvan haar echtgenoot,
dedaaropvolgendejaren voorhaarmin-
derjarigedochterWilhelmina.

Het wasduseenmedaille die was
uitgereikt opeenKoninginnedagfeest.
Hierna bleek ik metbehulpvandemil-
lenniumDVD sethetvraagstukopte
kunnenlossen.

Vanaf 2augustus 1904werden tot1913
ophetZandvoortse strand tennoorden
vanCafé Germaniafestiviteiten gehou-
dentergelegenheidvan deverjaardag
van koningin-regentesEmma.

De ZandvoortscheCourant van 29
juli 1904vermeldthetvolgende:

FEESTVIERING TER
GELEGENHEID vandenverjaardag
vanH.M. DE KONINGIN-
MOEDER op2AUGUSTUS 1904.

De Feestcommissie maaktbekend,dat
tot inschrijving voordeelnemingaan
denVestingbouw,ringrijden perfiets
endeandere spelen gelegenheid
bestaatopMAANDAG enDINSDAG
a.s.van desvoormiddags11uur totdes
namiddags5uur tenbureele van dit
blad,KOSTERSTRAAT 16,enbij den
heerK.H.SCHIRNECK, Sigarenmaga-
zijn, Passage13.

Inleggelden:
VoordenVestingbouwf 0.50persoon.
Voorringrijden perfiets f 0.25per
persoon.
Voordeandere spelen f 0.25voor twee
spelen per persoon.
Voorden Vestingbouwwordtmenver-
zochtzich zooveelmogelijk per groep
van 6jongenste formeerenenzich
aldus aante melden.

Ookdekrantvan eenjaar later maakt
meldingvandezefestiviteiten:

ZANDVOORT, 29Juli 1905.
-De Commissievoorde feesten, ter
viering vandenverjaardagvanH.M. de
Koningin-Moederop2Aug.a.s.,deelt
onsmede,hethaar is mogengelukken
metwelwillende medewerkingvan den
Heer Buhrdorfdiendag,gratisdevrije
beschikking tehebbenoverCaféGer-
mania. De feestenzullen wordeningezet
meteenWedstrijd in Vestingbouwaan-
vangende's morgenspl.m. 9uur ophet
strandten noordenvan Café Germania.

Te10uur s̓avondszal eengrootschit-
terendvuurwerk op'het Terrasworden
ontstoken.Naafloopvan dit Vuurwerk
zal gelegenheidbestaaneendansje
temaken.Dezefeesten zullen opge-
luisterd wordendoorhetMuziekgezel-
schapvan denbekendenKapelmeester
Ulrich,alsmede doordeKapel vanCafé
Germania.Dedirectie vanhetgeheele
feest is opgedragenaandeheeren
J.G.Martin & ZonenteHaarlem.

Ik wist opdatmomentnogniet wanneer
deeerstefestiviteiten gehoudenwaren,
totdatik enigewekengeledenin het
bezit kwamvan eentweedemedaille
vande“twee-augustusvereniging”.
Dezemedaille wasuitgegeventergele-
genheidvanhet 5jarig bestaanvande
vereniging in 1909,dusdeeerstefees-
tenhaddenplaatsgevonden in 1904.

Medaille Ø22mm,brons.

Wanneerdelaatste festiviteiten ge-
houdenzijn weetik niet zeker,maar
vermoedelijk is er gestoptin 1913
omdatGermania in datjaar afbrandde.
Het lijkt mij waarschijnlijk dater jaar-
lijks medailles werdenuitgegeven,dus
mochtiemander nogeenhebben...........

Arie Koper

MEDAILLES 2 AUGUSTUS VERENIGING

CaféGermania
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R E M U S Z E I L M A K E R I J

Max Planckstraat20
2041CZ Zandvoort

023 5720168
zlmremus@xs4all.nl

WWW.REMUSZEILMAKERIJ.COM
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Arie komt in zijn speurtochtnaar die “ene” kaart toch ook altijd
weerandere bijzondere kaarten tegenop internet. Deze briefkaart
willen weu niet onthouden. Hij is tijdens de Duitse bezetting van
België aan pastorBohl toegezonden?Wie de tekst op de kaart wil
vertalen is van harte welkom. Hij is verzonden op 28 december
1916. Let daarbij op de tweeDuitse censuurstempels.

Heel in hetkorteendrietal pas-
sagesoverpastoorBohl, gelezen
in hetboekje: Zandvoort-100jaar
Parochie Sint Agatha1851-1951

Zijn intrede:
“Zondag 5November1911werdals
opvolger van pastoorDessens ge-
installeerd dezeereerwaardeheer
MauritiusCornelisMarieBohl, die
kapelaan waste 's-Gravenhage.Hij
heefthier in Zandvoortzijn eerste
entevens laatste pastoraatmogen
uitoefenen. Sterk van gezondheid
washij niet endaarommoetenwe
in dezepriester bewonderen,dat
hij, zijn wankelegezondheidten
spijt, zoveelalhier heeftkunnen
bereiken, het-geenmogeblijken
uit devolgendefeiten.”

Inmiddels hadpastoor voor
de bouwvan deMariaschool
gezorgd, waarvanop11Maart
1920deeerste steenwerdgelegd.
In Augustusvandatjaar heeftde
heerC. Slegers in hetgebouw,dat
dearchitectuurvanPierre Cuijpers
draagt, opgeleverd. 1September
werdde school ingezegend.

Zijn dood:
“Een snel intredendedoodmaakte
eeneindeaandit vruchtbaarpries-
terlcveri entevensaanzijn metzo-
veel piëteit en ijver begonnenwerk
voordenieuwekerk, alhier. Het
wasde2deMei van hetjaar 1927.
PastoorBohl werdop7Mei d.av.
ophetR.K. kerkhof„De Buitenvel-
dert" bij Amsterdambegraven.De
parochianen hebbenhunbeminde
herdervanafdekerkalhier uitge-
leide gedaantotaande„Tol" en
aldaarplechtighet„In Paradisum"
gezongen.”■

P OS T K A RT E
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U bent weer van harte welkom op de komendeGenootschapsavond. Dezezal op vrĳdag15
november 2013in gebouw de Krocht gehouden worden. Er zal door Gert Baeyens en Joop
Mourik, schrĳversvan “Lezen in het Duin” een interessantepresentatie gegeven worden over
de geschiedenisvan de waterleidingduinen. Daarnaast zal er na de pauzeweer een leuke
filmvertoont worden.

UITNODIGING
GE NOOTS CH A PSAVOND

DE VOLGENDE LEDEN HETEN WIJ VAN HARTE WELKOM:

Dhr. Klauw H. vander Nic. Beetslaan 30 2041NP Zandvoort
Mevr. Boersen-v.d.Berg Vuursma10 1906BS Limmen
Mevr.Bueren vanP. Spoorbuurtstraat 24 2042KE Zandvoort
Fam. Deutekom-LentermanJ.L.D. Parkhaven 17 8242PE Lelystad
Dhr.DriehuizenA. Haarlemmerstraat 19 2042NA Zandvoort
Mevr.JoodeR.B. de Albert Schweitzerstraat23 4695GL Sint-Maartensdijk

Dhr.KuitersF. Dr.deVisserstraat 9 2042BZ Zandvoort
Mevr. LeondeM. Wallenbergstraat 16 2131TV Hoofddorp
Mevr. Levasier-KoperTh.P. Trompstraat44 1971AG IJmuiden
Mevr. Looman-MolenaarJ. Witte Veld33 2041GC Zandvoort
VerenigingOudLisse Zuiderkruis 51 2163AC Lisse
Dhr.Werff J.L. vander Burg. Nawijnlaan14 2042PM Zandvoort
Mevr. Iersel-vandenBosvan J. Papenstraat5 5081JP Hilvarenbeek
Mevr. Geursen Hogeweg74 2042GJ Zandvoort
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PL A ATJ E S UI T GE GE V E N
D O O R D E B O N D S S P A A R B A N K
(Nutsspaarbank)

8. Het Noordzeestrand bĳ Zandvoort Uitgave Bondsspaarbanken
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NedLinXvanNederlof; vooral uweenvoudigetotzeercomplexedrukwerk-gerelateerdeopdrachten!

Drukwerkaanpassenenbestellen is
nognooit zomakkelijk geweest!:

NedLinXiseen dienstvanNederlof,eengrafische
ondernemingmetmeerdan30jaar ervaring.
NaastdrukwerkbiedtNedLinXzowelkleine als
grotebedrijveneenhandigeoplossingvoorhet
gebruiksvriendelijkstroomlijnenvanuwlogistieke
proces.

Devoordelenvooru:
• maximalekostenbesparing
• éénbetrouwbarefullservicepartner
• online proefcontrole
• uniformiteitvanuw drukwerk
• beeldbankenopslag vanbestanden
• voorraad-beheersysteem
• budget-beheersysteem
• zeergebruiksvriendelijkentoegankelijksysteem

Drukwerk&promotiematerialen
Uhoeftslechtséénkeereentemplatete
(laten) ontwerpenenvervolgenskanelke
bevoegdegebruikerbinnenuwbedrijf zijn
eigencommunicatiemiddelensamenstellen
metbeelden tekst.

Alsmanagerhebtudemogelijkheid om
bestellingen teaccorderenvoordatde
bestellingdefinitief is.Nabestellingleveren
wij binnenca. 3werkdagendrukwerkvan
topkwaliteit.

Efficiëntie
Heeftuvasteleveranciers enbesteldubij
hentelefonisch? Wij voegendezeproducten
toeinonzewebshop,zodatuenuw filialen
online kunnenbestellen. Wij zorgenvoorde
communicatiemetuwvasteleverancier.
Uitproberen?

Wilt uNedLinXzelfuitproberen?
Vraagdangratis eendemoaccountaan en
ontdekwat NedLinXvooruwbedrijf kan
betekenen.

Scan dezecodevooreen
filmpje overNedLinX
(voorbeeld D-reizen).
Ofkijkop:
www.nedlinx.nl/media/
movies/D-reizen.mp4


