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wel of geen Museum in 2014?
Het authentieke Zandvoort

vind je getukkig ook bijThalassa!"

\*

Thalassa
Reserveren: O23 - 571 56 60 | www.thalassalS.nl

/efs fe vieren? Dat doe je natuurlijk in ons síee ruolle Cafe aan Zee 't Juttertje!
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33" jaargang, nummer 133

'De l(link'
Kwartaaluitgave van

GENOOTSCHAP'OUD ZANDVOORT'

Na deze droevige afsluiting van dit
jaar, weer even terug naar de 'verse'

Klink die voor u ligt. In deze edi-

tie worden weer veel uiteenlopende

aspecten van het Zandvoortse ver-

leden behandeld. Uiteraard weer

veel reacties van onze lezers, die ons

tevens van verhalen en foto's hebben

voorzien. Hiervoor vanzelfsprekend

onze hartelijke dankl

Verder een vervolg op het stukje over

Entos in de vorige Klink, winterbeel-

den van ZandvoorÍ. een artikel over

het Sinterklaastoneel, klassenfoto's,

een noodlanding van een Duitse bom-

menwerper uit de Tweede Wereldoor-

log, boekennieuws, etc. Te veel om

op te noemen. Kijkt en leest u zelf

maar...

Ten slotte nog een laatste opmerking.

Op vrijdagavond 4 april 2014 wordt er

weer een Cenootschapsavond gehou-

den in Theater De Krocht. Een avond

om niet te missen. Deze keer zal Ton

Drommel een pïesentatie houden

over Zandvoortse bijnamen. Op zijn

onnavolgbare wijze. Dus: noteer deze

datum alvast in uw agenda. ZegÍhe|
voort, zegt het voortl

Rest me twee wensen uit te spreken:

Ten eerste, dat u, zoals gezegd, zult

kunnen genieten van een gelukkig

en gezond 2014 en ten tweede, dat u

weer veel plezier zult beleven aan de

verhalen en foto's in deze I(link.

Zandvoorï, 14 december 2013

Carl R. Simons, aoorzitter

VOORWOORD
Bijna is er weer een jaar voorbij. Àlthans op het mornent, dat ik dit
voorwoord schrijf. Dus goed one deze gelegenheid te benutten u van
harte een gelukkig en gezond Nieuwjaar toe te wensen. Uiteraard
namens het gehele bestuur en alle rnedewerkers van het Genoot-
schap Oud Zandvoort.

Naast het nieuwe jaar te beginnen met

een goed gevoel, zijn er ook mensen in
onze omgeving, die het jaar beginnen

met gemengde gevoelens. Soms zelfs

gevoelens van weemoed en verdriet.

Zoheeft Ronald Hoogervorst zeer

onverwacht zijn vrouw Els ter crematie

moeten begeleiden. En velen van ons

uit het Zandvoortse hebben hem daar-

bij ondersteund. Els is op Zandvoort

geboren op 29 april 1951 en overleden

op 19 november 2013. Zij is bestuur-

Iid van ons genootschap geweest van

B mei 1987 tot 26 april 1996. Naast

haar bestuurslidmaatschap heeft

zij ook nog tijd gevonden om tot het

laatste moment de ledenadministratie

te doen. Samen met haar man Ronald.

Wij leven intens met Ronald en zijn

familie mee en wensen hen voor nu en

in de toekomst veel kracht en sterkte

toe om dit verlies te dragen.
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L)oor en rloor lezers

Dit kcer u-einig reacties op eerder geplaatste artihelerr, rnaar u'cl lsat aanvullingen, zoals
o.a. op een klassenÍbto err de ENTOS (zie pagintr 9-12 in De I(link 132). Nu hehberr rve

een tl-eetal pagina's or-er de claar vnorgekorrrerr Rattenplaag. Ook hebben rl-e rleer veel
hlassenfoto's ottt't angen rnel ert zorrder llarrlerl. flitcraartl hopen \r-e \i-eer op u\r, hennis cn
herkerrning.

Anclere opmerking is clat ue
geluiclen horen clat er misscliien
mensen hun lidrnaatsc,hap opzeggen

\ranl{ege }run onvrecle oYeI cle

artikelen in De I(link. f.iteraarcl
betreuren $,e clàt zeer en is eerr

keuze. Moc:ht u cleze he,*]issing

nemen, dan zijn u e lr el benieurrd in
wa[ voor artike]en u geïntelc.:.+eelc1

bent. De reclaktie is er-g aÍhankelijk
r.art het materiaal cltrt onze lezers

:ranlrieclen. \oor r]e éérr rcuze

intelessant. r oor tle anrler absoluut
niet. D:rt zal heliras altijd zo blijven.
-\l: rrr:lac'tie ploberen we daar een

nrir in te r inclen.

I.p.r. opzeggen. kunt u natuurlijk
ook een altikel \oor ons maken. Het
liel.:t nret beelclrnateriaal. OÍ het nu

\ irn \ oor'- of na tle oorlog is. alles is

lelkonr. Jaren ó0. 60, 70, rre uillerr
ze qraag zien en lezen.

\\aar u dan rekerring mee heeÍ'L

te houclen is het feit dat lve dat

niet altijd gelijk in het r,olgende

nurllner kunnen plaatsen, rnaar uw

bijdrage staat u,el in nota.

Opnieurv clus de oproep om te

schrijven. Vinclt u het prettig dat

iernancl dnarhij helpt, dan is ook dat

geen probleem.

HcLrr.v Opheikens

? " ?.'l ^ i'. i. Peter Auberlen oÍ'

Herman ['Iincler-r.

De anclere narlen. die al
aangege\ en \raren: Aldert
I(erl<man. N'Iinr[en. l'ietje Croen.

Lenie KoPer" Joke Sprenkeling.

Jarrrra X{olerrirar. ,\ns r,an N{alsum.

l(oning-*bru gge" Pellerin. Ell--v Loos

en Erna Paap.

(lees rerder op pagina 5)
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Klassenfoto
Klink 129, pag.8, Klink 131
pag.7, Klink Í32 pag.
Met cleze foto zijn we al gestart in
I(ink 129. pagina [3, nraar toch

komen er nog sl-eeds atun ullingen.
Jucly B«irst r,r-ist ons u-at narnen [e

geven. \blgens haar is de Íbto uit
1952.

Bor enste rij r 1nr.: Er ert r.cl. N{eij,

?. \ler Frarrt ken. Elica tle Srit.
Gleetje Pel. 7. ': .'! .'! .

2e rij rhu:7. l.7. ?.7.Iiol.r
Kelkrttan. \\ inr \ai of \ai. i. ?.

3de rii rlnr': 7. \lie \ isser:?. Lena

Koper'. ?. Harnneke Blonr. l'rits tle
Rerrs. Jirn cle Reus. 7.

Onder'-*te r-ij rhrr: Hal.rs r-an I'agee.
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Haltestraat é5 Z-anàvooÉ tel., ozr-57 lzo 60

Brilmode

Oogmeting

Zonnebrillen

Contactlen zen

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

Hé ju, haeljaiewe
een blommetje
baiJopie Bluijs!

De specialist in al uw
bloemwerken

I l.f fv ttenL

bluíis
Dloemsíerk ""r:)

0,,,
veÍenrgrng

van hoveniers en
groenvoorzieners

Van Stolbergweg I
Zandvoort -Tel: 023-57 17093

Versteege's lJzerh a nde I

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

SLOTEN- EN

SLEUTELSERVICE

Pa kveldstraat 1 9, Tel : 023-57 12554, Za n dvoort

Crlr@ Y-*uberi
v

?. a§,,r 3{leel§

Kerkplein 6
o23 5713546
www.cofekoper.nl
Het gezelligsl e t erras von Zondvoort

G rote Krocht 3-5
2042 LT Zandvoort
tel/fax 023 5719058

Dt sneaknalic:,s 0i1 u tÀais

411105 www. ou dzandvoo rt. nl
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ENTOS

Klink 132, pagina 9
f)e hecr Cec's l(lur--*kerrs

schreef ons cle volgencle anekdote

naar aanleicling van ons artikel or er

de ENTOS in de vorige I{ink:

Hoe het u-as in de jaren r,ijftig.
Op de foto staan 2 schelpenvissers

ergens irr tle 50'er jaren r-an cle

vorige eeuw. Het zijn mrjn opa (l)

I(ees Loos en zijn broer Engel Loos.

Het eracte.jaar is niet bekend.
nrrilr \ r-r m,red-lijk lr"gin jirr"n
.fi.Zii uar'*n s,'helpertt isset'- ett

transporleul's met paarcl en \\.agerl.

Het olfir'iale h-r'oep r rn nrijrr o1,u

\\ras voerman en ze transporteerden
zelfs tot in Zaanclam. Hun paarden

stalden ze op eerr terreintje irr de

Diaconiehuisstraat, tegenover cle

kolenopslag van Schuiten. dat nog

een slukje cloorliep aclrter de hui-
zen van de Oosterstraat, 'waar Engel

rnet zijn vrouu r,roonde.

I)aar hadden ze ook rvat konijnen.

geiten en kippen rondlopen en

ivercl. indien ncitlig, een sr:helpen-

voorraad beu,aard. Ook nas er nog

een r,l erkencle waterpomp.

NIijn lrroer Willem en ik knamen

hier graag. rvant je kon er heerlijk
rommelen.

Eerrs in tle zoveel tijd hadden r,r,ij.

op zatertlagmiddag, ons "uitje".
l)an nerd de claar verzarnelde paar-

clentnest aÍgevoertl en wij nrochten

mee. Op een oucl kleecl. dat or,er

de mest lvas gelegtl, zaten r,l-ij als

\-ors[en zo lekker en gingen ne.
rnet paard en \\agen. op r{eg nitar

tle Errto- o1, lr-l l,irlrrenletteitt t utt

het circuit. Hicr had onzc opa. net

als zor,eel Zanclvoorters. een schuur
l'aar varkens uelclen gehr,,uderi err

kon de paartlenmest op het lantlje,
u.at daarbij hoorcle. r'r,orclen gelost.

\\e gingen vanaf de Diaconiehuis-
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het ritiolpornphuis (bed iencl cloor

Termaat). langs tle Coroder, \\.àarna

de ber,vooncle nerelcl ophield en

het. in onze ogen, geheirnzinnige

modderkommenlantlsr:htrp liegurr.

In cleze nroclclerkomrnen n-ercl. zoals

bekend. jaren iang l'ret riool r,an

Zandr.tiort geloosrl. Het rook hier
clus altijcl onaangenaarn. Als u'e

cle rnodclerkonlnlelr lraren gepas-

seertl hielcl ook r[e llestrtrting van cle

Noorclerduin\\ eg op en ging het vcr-

der over een ,coort r erharcl duinpacl.

Uiteintlelijk krramen le tran l ij
Ttrrrrrel Oost ratr lr,:t , ilctril.
We ntoclttert" ook ,r1s el een everre-

rnert op het t'ircuit utrs. altijd iloor-

rijrlen en kuanren r en olgens o1r

onze beslenuning aarl. elgens tusselr

Tunnel Oo":t en het Srheir iak. ptrl

langs het c'ilcuit.
Nu nroester \\e \ àiu opa eerst cle

r,rrkens lrekijken ert. als renol-
gens cle nrest nroe,ci lorrtlen gelclst.

gingen nrijrr lrroel en ik *at -*pelen

2,, hel ,l ,err rre duar' ,le llairrin,t r arr

de Crand Prix van 1953 gezien en

lcunnen $-e misschien lr,el zeggen

clat we cle enige zijn die een CP per

llaarrl err h-agen hebben bezocht en

nog \roor niks ook.

Als alles tenslotte klaar was. u-erd

de terugreis aanvaarcl en uiteincle-

lijk u.eer aangekomen in de Diaco-

nieJruisstraat. l'ret paard uitgespan-

nerl en in cle sttrl gezet naast het

andere paard. rlat een vrije dag had

gehacl.

Verr,olgens nlet opa mee naar cle

Prinsessenneg \[aar oma rle thee of

lirnonacle al klaar hacl staarr.

Aarr eeri spannencle mirlclag u,as

een eindc gckornen. Het ler,en was

loell een -qtuk eenvoucliger en jt: u-as

blijkbaar al gauu ter-r'eden.

\ïe hebben het nog r,aal< or,er tleze

ritjes gehacl.

ó'ees.Klzrrsliens ffi

stlaai r ia cle r.arr Ostadestraat en of heipen met schillen koken u,at

Jan Steenstraat richting cle I(ost- in een gl'ote pot op eerl houtvuur

r erlor-enstr:rat en zo vercler naar gebeurcle. Die gekookte schillen
cle spoonregovergang. Als u,e cleze rlienrlen als varkensvoer. N{aar als

achter on," l'raclden. gingen rve er gerarret lr,erd gingen 'we ook lr-el

or er- cle \ourtlercluinr,r,eg. langs kijken uat er te doen n-as.

1:: i.a..,.,:..t <<;§'
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Dit u.rtikel i.s LLít het tijdschrijJi'HeL Leuen't,an, urijdctg 23 macu'L 1934.

TH§PfuEAffi Yffi HEreMVOORT

';
ï'!3" -qf :.

.- *;-i_'

"''ï'' Lt :.i*'- ' ; --

. ! j';_* :\.- | -.-\*
'.-r..: -l ...:.- --

_ .r 
. -!s"; _ ;.-, " :ii

'.,i;,,:*.-. " -',. ^*;, i -;- ;,. ':
:; i:. -' :::\":'a :''

: I& "'::. ,. 'r: ' ir
'L,, :.'... :

,.. d--. .

1'-q
i j'-,r

*13,!:§i
*q

_ .*._ §j\
'l§i1::

De Kl nk, nummer 133, w nter 2013 7t1108



í'4, i 11\-r' < tJ\í
l-'n 1!' /(

'{i' n§ (

vR5§8URC

H altestr aal 54, Zan dvoort
Tel: 023-57 12451

Garantie voor Topkwal iteit

à-./l"n 
- §r*r!r,"id

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

Haltestraat 39A 0 2042 LK Zandvoort
Tel: 023 - 571 55 74

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

Telefoon: (O23) 571 21 71

qWqrw%, Radio Stiphout

REM US ZF,I LMAKE,RIJ

ZÉILDOEKSHOP.NL

Mox Plqnckstroot 20
2041C2 Zqndvoort

023 5720168
zlmremus@xs4oll.nl

WWW. REMU SZE I Li'IAKE RIJ.COM

Uw leverancier als het gaat om

electronische en huishoudelijke
apparaten!!!

Grote Krocht 34 - 36
Zandvoort

TeleÍoon 0235732649
www.radiostiphout.nl

811109 www.oudzandvoort. nl
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Hoe toepasselijk voor ons dorp, we zijn er door omgeven. Op

vrijdag l5 november kwam Rob Kuiper tijdens de Genootsehap-

avorrd ons hier rneer over verlellen. Zelf zeer gebiologeertl door
de Waterleidingclrrinen en de Kennemerdrrinen, waar hij dan ook
regelmatig vertoeft ontstond de nieuwsgierigheid en interesse orr

het ontstaau vam ons duinlandschap te bestuderen.

Een zeer leerzaam betoog viel
ons ten deel tijdens de COZ-
avond. Onderbouwend met zeer

veel schematische tekeningen en

landschapskaartjes liet hij zien

hoe, in de loop van vele eeuwen het

duinlandschap is ontstaan. Daar

heeft de combinatie van zee, zand,

wind en zon veel aan meegewerkt,

maar ook de mens is hierin geen

ontbrekende schakel.

Puntsgewijs zagenwe onze kust

wegvallen en weer ontstaan.

10.500 jaar voor Christus hadden

we geen Noordzee en konden we

lopend naar Engeland. Sterker nog,

de rivieren de Riin en de Maas

Iiepen door tot aan de Theems. De

Noordzee werd pas 8000 jaar voor

Christus gevormd door het smelten

van een grote ijskap.

De zee geeft en neemt. De

zandaanvoer bleef heen en weer

gaan. Zo'n 2300 jaar voor Christus
is de kust zich enigszins gaan

vormen. Alleen op dat moment zou

Zandvoort nog in het water liggen.
Er gaan wat eeuwen voorbij, waarbij
het klimaat en zljn verandering een

grote rol speelde bij het ontstaan

van de kusten. Tussen 1000 en

1600 jaar na Christus groeide de

kust met 25 meter per jaar. Nieuw
zand kwam op de oude duinen.

Ook de mens kreeg invloed op de

duinen enzijn begroeiing door

hier en daar een boerderij te

bouwen en landbouw te plegen.

In de Kennemerduinen is tijdens

een opgraving bebouwing en

verhouwing tevoorschij n gekomen.

He[ was een bijzonder interessant

verhaal, verlucht met wat foto's,

waarin de verschillende duinlagen

naar voren komen. Een linkje
richting Zandvoort en duinomgeving
had misschien wat extra tot de

verbeelding gesproken, maar we

weten nu wel waar Zandvoort op

staat.

Van de pauze wordt handig

gebruik gemaakt wat bij te kletsen,

maar ook het aanbieden van

beeldmateriaal voor de Klink is niet
ongebruikelijk op de GOZ-avond.

Na de pauze weer de bekende

loterij met prachtige, uiteraard

Zandv oort georiënteerde prijzen, en

die vinden gretig aftrek.

Het is een beetje een traditie om

het tweede deel van de avond te

benutten om een compilatie van

foto's en filmpjes te tonen over

Zandvoort van voor- en na de oorlog.

Vele bekende beelden trekken

voorbij aan de geboeid kijkende
leden van ons Cenootschap. Veelal

foto's en filmpjes ter beschikking

gesteld door parliculieren. Jan I(oI
was deze keer verantwoordelijk voor

de samenstelling er van met beelden

van wateroverlast in het centrum

van Zandvoorl, het Noorderbad,

stormramp, beelden vanuit de

reddingsboot, de I(erkstraat met

autoverkeer en de oude slipschool

van wijlen Rob Slotemaker.

Teveel om op te noemen. Prachtig

dat die oude beelden allemaal

gedigitaliseerd zijn en op die manier

bewaard blijven.

Een heerlijk avondje kwam zo

ten einde.

Harry Opheikens I

De Klink, nummer 133, winter 20í3 I I 1110



Hoe toepasselijk om in deze

koude- en korte dagen wat
winterse beelden te laten zien.
Hoewel sneeuw veel nverlast
kan bezorgen geeft het toch ook
rtel weer rr-. orrrenten voor rrrooie

sneeuwplaatjes.

We hebhen een ty,eetal fotots
rrit het GOZ-archief, rvaarop v-e

kunnen zien hoe voor de oorlog
lekl<er sleetje werd gereden op
de strand*'eg. De overige vijf
foto's zijn door Arie Koper ge-

maakt en laten ons prachtige
winterbeelden zien van locaties,
die inmiddels tot Zandvoorts his-
torie behoren en tegen*oordig
een heel ander heeld laten zien.
Zo zien we de tribune van het
circrrit in een prachtig sneeurv-

landschap; de Yan Lenlepweg
met nog bossages langs de weg;
de altijd weer herimreringen
oproepende Yijverhut; rnanege

Riickert, toen deze nog in het
Vijverpark lag als een echt §-es-
ternfort en de Pakr.eldstraat.

§ §. : §è=< §§is§,Ë àËf,ï fo § §: &§§§k,N:§:§'
§§i . 's § §ss+$ § .§ ï: nï § §§

§§*§§ S§-§S ffiË§1§§re§ §§
§S§§§§ §,*-§§§ -t*\' § §*§ sÈs§

Pakuelelstraat

Tribune circuit ilIanege Ruckert

V|iaerhut

10t1111 www.oudzandvoort. nl
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Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!

brun
a

a

a

a

a

a

a

Boeken

Tijdschriften

Kantoor artikelen
Wenskaarten

Tabak

Lotto Staatsloterij
Kopieeren

zwarllkleur

W ING.*=,#l

Grote Krocht 18,2042 LW Zandvoort
Tel: (023) 571 60 33 o www.brunazandvooft.nl

Winkelcentrum
Jupiter

Haltestraat Zandvoort

Een gezellig centrum voor:
Speelgoed
Kadootjes
Meubels
Herenkleding
Kindermode

Huishoudelijk
Bloemen en Planten
Kinderschoenen
Sport
Snoep
Een hapje

De K ink, 1u-n'rer 133, winte'2013 11 1112



Alweer voor de 61ste keer werd afgelopen rvraand het

Sinterklaastoneel gespeeld. In het verleden was fiet alleen bedoeld

voor de kinderen tot 12 jaar, maar later is daar een avond aan

vastgeknoopt voor volwassen. Traditiegetrouw wordt het toneel

opgevoerd door verschillende leerkrachten van de Zandvoortse

basisscholen.

De 6lste keer, dat geeft aan dat er heel veel
voorgangers zijn geweest. Een tijd geleden al-
weer kreeg ik van juffrouw Schram (ik noem haar
nog steeds zo, want zij was mijn juf in de eerste
klas op de Plesmanschool) een plakboek met
allemaal foto's van het Sinterklaastoneel. Teveel

om in de Klink te laten zien, maar wel ontzettend
fraaie zwarl/wit foto's en het was dan ook lastig
een keuze te maken.

ln 2OO2 maakte De Zandvooder een arlikel over
het Sinterklaastoneel met toen als speciale gast
de toen B5-jarige Ge Loogman, maar ook zijn
leerling Johnny Kraaykamp. In 1952 werd het
eerste stuk gespeeld in het Monopool (wie herin-
nert zich dat nog?). Later verhuisde men naar
Zomerlust. Beide gebouwen ziln er echter niet
meer. Nu is de Krocht voor het toneel.

ln 1957 werd het stuk "Pico Bello, de gewaande
schoorsteenveger" gespeeld. Hiervan bijgaand
plaatje. Dat er veel zorg aan het toneelstuk
bewijst wel de decors, kledingstukken en het
grimeerwerk.

MonopoLe Zornerlu,.st
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Door het fotoalbum bladerend zien we regel-
matig een replay van een stuk en dan nog meer
geperfectioneerd.

Hierbij een foto uit het stuk "Koning Toermalijn"
uit 1960 met o.a. Corry Schram.

Het "School Sint Nicolaascomité Zandvoort"
organiseerde allerlei aktiviteiten voor de Zand-
voortse schooljeugd. Niet alleen het schoolto-
neel viel daar onder, maar ook het bezoek van
Sinterklaas in het Gemeenschapshuis voor de
klassen 1 en 2 met vele kadotjes en een goo-
chelvoorstelling viel onder die activiteiten. Ook
de kleuterscholen konden rekenen op een be-
zoek van de Goed Heiligman. "Tijd noch moeite
had men gespaard om het ook dit jaar (dec.
1964) de schoolkinderen weer zoveel mogelijk
naar de zin te maken en daarin is men zeker ten
volle geslaagd": schrijft het Zandvoorls Nieuws-
blad. ln 1964 werd het stuk "Prinses Ezelsvel"
opgevoerd, onder regie van Corry Schram.

In 1969 (ik zat toen in de 6de klas van de PIes-
manschool) werd "De 7 druppels" opgevoerd.
Op dinsdagavond, woensdagmorgen, -middag,
en -avond werd het stuk gespeeld in theater
Monopole onder de goedkeurende blikken van

mevrouw en meneer Fenema. Door zeven drup-
pels heksenwater komen de betoverde poppen
tot leven, fantastisch gespeeld door een groep
leerkrachten, die we op onderstaande foto laten
zien.

ln 1970 wordt het stuk lJzerlijm opgevoerd. Het
bijzondere aan deze opvoering was dat er op de
laatste avond de opbrengst bestemd was voor
de actie "Geven voor Leven". Het bedrag was
toen fl. 550,00.
Toch een bijzonder iets dat dan nu afgelopen
december alweer voor de 61ste keer de Zand-
voortse leerkrachten op het toneel stonden.

Mocht u herinnering hebben of, sterker nog, was
u zelf één van de spelers/speelsters, dan horen
we graag uw anekdotes. Mail dan aan redactie@
oudzandvoorl.nl.

Harry Opheikens A

De Klir[, nLmmer '33, w "ler 20 l3 '13It114
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e-mail : notarissen@ zandvoort.knb.nl

Telefoon : (023) 57L 68 4L

Telefax : (023) 57L 20 88

Adres
Postadres

Ko stverloren s tr aat l2L
Postbus 286

2040 AG Zandvoort
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§§re v§s,LA Hr§ §&ru§§v§§§KT
§ijclq:lr-u í:ón r.arr udju rele venroetlde oynrirugrogingerr op erl}*

r§ev. strsi§te ili cp eeo ontlerzoeh rrairr"Trree rilla's irr Xatllio''*crt-'.
§§rl rterl,rstul* is ge,.t:hre1 en iu dt' tiitl tlat ih nog lilmstgersehieg3e*

rlis sËarqierrr{e ;lac rle {-iuir t-r:siÍeit r an Leitlt'n ( 1ír .iantl*ri }998).
Aa*gezien gesr,trlietlcrris niet rerjaalt en het orrclerz+reL nl:lg n*oi*
s genxlhlir:eertl" treÍlt n hieroltler eerl :tlrtlerrr-allilg :rxx van hel

qlndcrz<;eli lra*rr het intrlieur'\at1 trll rilla raII eerl {'allri}ie tlie veel

v{r$l' Zi§}.dvoort heeft lletehen<I.

Yilla Sophia en haar be*oners
Van cle r,illa. nret de klinkencle

namen als 'Sophia'. later het 'Cor'-

nerhouse' genoemcl. m.rar onclel

cle oucleren onclel on,. misschierr

beter bekend a1s bar'-clancing de

'LoeÍhoeck' aan cle Bouler ar-cl c1e

Favauge 46, is slechts een Engels-

la1 ige reclarne[o],1"r' rrel irrl.r'ierr r'-

Íbto's en een surnmiere beschrijr ing

vriorhanclen. Deze folcler i-s in het

bezit van de heer G.H. Kielèr. die

a1. I I-jurige jorrgernarr rrr"l zijrr

Íamilie vanaf 1937 tot 19212 in het

huis heeft gel-oond.

In cle literatuur lvordt de villa
toegeschreven aan de Íàmilie
Eltzbacher. Deze familie \\ias eelr

rijke Duits-Jooclse bankiersÍamilie.

die verantwoordelijk was voor de

ontn-ikkeling van Bad-Zanclvoort in
1881. Zij richtten onder andele de

Bouu,grond-onclerneming Zandvoort

op, die later in 1896 omgezet r,r.ercl

in de NV Zandvoortsche Terrein- en

Hotel maatsch appij .

Op 25 februari 1BB1 legden de tu.ee

clochters van Custav Eltzbacher.

Rosa en Heclu-ig de eersie steen \,an

cle Passage r\iaarmee de bebourving

van het door cle boungroncl-onder-

neming Zanch,oor:t aangekochte ter-

rein, grenzend aan het eindpunt van

de spoorlijn. begon. ln de jaren na

de bour'r- van cle Passage er-r het Kur-

CORNER HOUSE
BOULEVÀRD DE FÀVÀUGE 46

ZANDVOORT -- BÀD - HOLLÀND

English

Nicest
garag.e

Situated

in

\l'ithin easy

proprietors. Dutch management.

position on seafront, with private
accommodation attached to house.

close vicinity of finest golfcourse
Holland and near tennis courts-

reach of Amsterdam, the Hague etc.

I octrl;ctrtl L (ut de re'-:kt rn.e.fbírííjr ?;íiri iwí, '{arn,:rhou,st',

u(!n de Bou,let;tsrd tl,e !'o.ttrftee ,46.
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har-rs nilde cle Jroul r-an cle r-illa's

en hotels aan cle bouler alcl niet zo

r,lotten. Maar ntr cle eelste uelek'l-
oorlog reeg zich langzaam rnet zicl'rt

op zee een front l,an nror.rLrmentale

villa's en inrlrukn-ekkende vlij-
staande lrotels aaneen. f)e boul -
lyerken rverden conform de heer-

sencle stijlopvattingerr geboun-rl. in
cle stijl van het historisme, lr-aarltij

rverd teruggeÉpepen op bor-rwstijlen

rrit het r erl", len.

Villa Sophia n as één van de villa's
die opgenorrren was in het stede-

bouwkuniligplan voor ]ret nieuu,e

Bad-Zandr«iort van de Rotterdamse

arrhitert J.C. rarr I ijk rl84 l-
1891). Hij rvas in die tijd.Liekend
geu,orden cloor de bouw van de pas-

sages iir Rottelclam en Den Hatrg. In
het plan van de architect hevonden

zich aan de noorcl- en zuidzijcle van

het Ku rhaus op [-,eiLle hoekert lrr ee

r illa's. De r illa ,ran de noordkant is

r illa 'Heruiëtte' en de villa aan cle

zuicikant i-r r illa 'Sophia'.

\olgens notarië1e acten in het ka-

clastel is cle r,illa in 1BB2 gebourvil,

na cle bt-,lrrr r,an liet I(urhaus en de

Pers-.trgie in 1881. Custav Eltzbachel

r erblijft nret zijn vrour. Sophie RaÍ-

Íàlor icli en kinderen in de zomer-

maanrlen in de vil]a. In de u.inter-

rnaanclen r,r-oont de familie aan de

Neizerglacht 87 in Amsterclani.

In cle baclgastenlijsten van de Zancl-

t oorl.tt lt e lt,ulcountttl - tt urrt an in
1ÉlB1 liet eerste nulnmér verschijnt.

rrolrlt tle Amsterdamse farnilie
Eltzbacher in de periode 1896 tot

en met 1899 elk iaar als logerende

gast in de r.illa genoemcl.

Naclat Gustav Eltzbacher tijdens

een kort verblijf in Berlijn op 1 I
oktoher'lO0l or*rlij,lt. luet lrij zijn

huis aan de Keizergracht, zijn stal

en koetshuis aan cle Prinsengracht

195 in Amsterdam en zijn villa
'Sophia' in Zanch,oort aan zijn docl-r-

ter-s na. De echtgenote van Gustav,

Sophie Raffalovich, rvas ai eerder

overleclen en aangezien zijn dochter

Rosa I-achmann-EltzJracher op l5
september I90l ook rvas heengege-

aan. laa t U uslar u I le- na au rr z ij rr

tr,veecle clochter Hedn ig Lachrnann-

Eltzbacher.

Op 9 septenrber 1927 u-ordt de villa
met cle tuin r oor 25.000 gulden ver-

kocl'rt aan cle Engelse Íàmilie C.A.

Reclfern. IJe vil1a u-orrlt ven olgens

r,erhuurcl en in gebruik genomen als

'Rust- en Herstellings Oord'" onder

riirectie r an Zr.B.J.v. Maarseveen.

De naam r,an ile villa is in deze tijd
veranclerd r-an 'Sophia' in 'Corner-

house'. Telens zijn achter het huis

clrie garages bijgebor-ru-d. clie r,ia cle
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keuken in het soustelrain bereik-
baar zijn. De Engelstalige leclame-
folder van het lruis is i ermoedelijk
na 1927 gemaakt. aangezien op cle

folder wordt vermelcl dat het huis in
eigendom is van Engelserr (familie

Redfern) en dat het door Necler-

landers worclt beheeril. \,blgens de

gegevens in cle oude telefoonboeken
ratt de PTT is rle r illa trree jaur'

laler in gebruik pl. pen.ion.

Plattegrond en inrichting
Net zoals cle gevel r,an cle villa is
het interieur collform de heersencle

stijlopvattingen \-an het hi-qtorisme

ingericht. Dat rr-as voor clie tijd (in
de tijd dat de folcler is gemaakt

ín 1927) echter nogal oudemets.
Xlrigelijk heeÍï cle Engelse familie
Redfern de volleclige inboeclel van

de familie Eltzbachel bij de ver-

koop ot,ergenomen en is er niet t eel

aan het ir-rterieur veranclerd.

Het voert hier te ver om elk r,ertrek
in zijn detail te bespreken, daarom

is er voor gekozen om alleen clie

kamers te beschrijven die op de

folder te zien zijn. Enkele van de

vele, levendige herinneringen die
tle heer l(iefer r,an het 'paleis' nog

heeft, zijn in de besclrrijvingen
opÉienomen.

D" r illa heslontl ui[ "err sorrslerrain.

begane grond en tr'r-ee verdiepingen.
Op de begane grond beronden zich
de eetzaal, de salon en cle zitkamer.
Alle kamers op de begane grond

evenals cle kamers op de eerste

r,erdieping lvaren voorzien vall een

dik eikenhouten parket vloer irr
visglaatmotief. Op de eerste ver-

dieping bevonr,len zich vijf slaap-

kanters. ""n baggageluintle. luee
badkamers en toilletten. Vblgens de

tekst op het foldertje rras het huis
voorzien van electriciteit. Daarnaast

haclclen alle slaapkarners stromencl

rlarll en koucl water en berrond zich
in het l'ruis een moderne badaccom-

moclatie. De meeste kamers keken

trit op,1e zee en \\aren \,,,rlzierr \an
een balkon.

De eetzaal
De eetkarner heeÍï een donkerbruin

rijk gesneden eikenhouten betim-
rrr"r'irrg err lre"lt roor de svmlnelrie
in de karner dubbele deuren. De

Iinker deur geeÍi toegang op de hal,

cle lechter is echter een blinde deur.

Uiterst links bevinden zich glazen

sci'ruifcleuren die cloorgang geven

naar de zitkarner. Links in de hoek

ber-inclt zich een spijzenlift met een

rijk uitger,oerd 'hooÍdgestel', die de

eetkarner r,erhindt met de keuken in
cle kelder. De openstaande deuren

(rechts) hebben aan de binnenzijde
glas-in-lood en aan de buitenzijde

n,orden ze beschermd r.loor een

enkel clik spiegelglas.

De karner i,vordt verlicht tloor een

koperen kroonluchter zes kristallen
pla{bnnières en een staande Iamp

met tafelblad.

í)e eetl,;snier

De Kllnk. nummer l33, winter 2013 1711118



{)e zitl;urner

De zitkarner
Eind jaren tachtig r,an de 19de

eeuw ku'arn de Japanmocle op. In cle

zitkamer of salon is dit in clir,erse

meubelen zichtbaar. Op het parket
ligl .en pet's tnel oosler'-e rrrt-rlie-

ren. f)e rerli, hling heslaat uil een

kloonluchter van bamboe in neo-

gotische stijl. die tevens als plan-
tenbak gebruikt rvordt. De ryanden

zijrr bedekt mel eerr ooslers gelinl
behang. Tussen de twee deuren.

staat tegen de wancl een penanttafei

en spiegel. De spiegel heeft ook

decorative elementen die venvijzen
naar het oosten; bovenop de lijst
staat een Chinese tempel.

In r.le salon staan r,ier leren fau-
teuils. op de foto zijn daarvan drie
te zien. Op het tapijt staan in het

midtlen van cle kamer een canapé

met grijs-beige velours hekleedt.
vier stoelen en een tafeltje. Langs

de wand staat links een mahonie-
houten secretaire ingelegcl met

parehnoer. \blgens de heer KieÍèr
is cle binnenkant gefineerd met

goucl-geel rozenhout. afgezet niet
l.rie-sjes \ialr c'ol'omandelhout en ile
la,lerrkrropjes zijn r arr ir oor'.

De kleine salon
De meest interessante kamer is

cle kleine salon rlie voornamelijk
,li.r-l,lee,l als onlr angstkanrer'.

De ben onels van dit pand noem-

den cleze karner ook il,el de 'Duitse

karner'. Op l-ret èikenhouten parket
ligt lec'hts voor de deur een ijsbe-
lenvel. De betimmering bestaat

uit rlorrkerbluirr eikenhout en is

ongc\ eer l\\ee meleÍ hoog. D" elker

in r.le salon is een Duitse versie

r an cle 'cos--y corner', het gezellige

hoekje in de kamer. Typisch Duits

zi.irr ,1. kleine r,rndjes in tJe glas-

in-loocl ramen.-Ze'lijken hier op de

groene voetjes l'an rijrnvijnglazen of
flessenbodems. Midden in de kamer

staat de salontafel met trree eiken-
houten Dagohell--loeletr. De Drrgo-

bert fauteuil l\ras een stoelt,vpe met

x-poten dat zijn naam ontleencle

aan cle uit de 10de eeurv daterende

zogenaamde zetel van Dagobert.

Rechts iegen de wand staat eerr

zogenaamcl'Mechels' buffet. Naast

het buffet staat één van de eerste

radio's van Engelse makelij en is te

dateren rtnd 1926127. De standaard

is de luidspeaker.r,an gepliseerd
papier en dààrnàast bevindt zich de

radio.

De slaaphanrer
Op de eersle r eldieping her inden

zich vijf slaapkamers, een baga-

geluinrte en twee badkarners err

t:oilletten. De Íblder latrt twee slaap-
kamers zien. Hier bespreken ure

alleen de groot-te .laupkamer. De

met een bloemenpatroon behangen

slaapkamer is gemeubileerd met

trvee nachtkastjes, een lits-jumeaux,

clrie slaapkamerstoelen, een lage

hank en een toillettafel. Links in de

lroek slaat \oor een .l"urpo=l "-n

'181 il r9 www.oudzandvoort. nl



l)e l;leina .cc!rn

spiegelkast. lolgens cle heer Kiefer
ber,oncl zich in elke slaapkamer in
het huis een r'r,astaÍèl r-an Napoleon-
mal'mer rnet chromen poten.

Het einde van villa Sophia
In 1937 lr,erd het pancl r-erhuurcl

aan t.le familie Kiefer. die het

exploiteerde als een bar-dancing cle

'Loefhoeck'. De voormalige eetzaal

van de familie Eltzbacher ll.ercl

hierbij r,eranderd in een clarrszaal.

De familie l(ie{èr hacl toen een

groot gedeelte \,an l-ret cleels ver'-

sleten meuJrilair overgenomen. h'r

1940 werden het huis, de garage

en de tuin r,oor de laatste keer

verkocht aan het Nederlanclsch

Israelitisch ArmbesLuur in Amster-
danr. Op lasl r art de Duilser'- nroe.[

de farnilie lGefer in het voorjaar'\ial'l
1942 r erllekken. De inr errlaris is

toen verspreicl geraakt en gedeel-

telijk opge.lrgen in Haarlemse err

Amsterdamse pakhuizen. Veel van

deze spullen zijn verdlvenen of ont-

r-reernc . De heer KieÍèr vertelde dat

na de oorlog cle Dagobert-stoelen

in verl-aarlooscle toestancl. achter

cle coulissen in een rerluisietenka-

rnrr' \ rrr eer Lorr.clr ererriging. zijn

iemgge\ onclen. Het enige inven-

taris-ctuk r\àt nog or-el i-q uit lret

Colnerhr-ris zijn tl ee halstoelen clie

op het eerste bordes stonden. De

villa wercl omu'ille van cle tiour,v van

de Atlarrtior-all in 1921,3 gesloopt.

Drs. An,ne Marion Cen.se *

l)e grotr: sloug,kuner
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Op de bres
Yoor behoud von het mooie,

en
ontwil<keling von het goede

in en Yoor Zondvoort

Aaief meedoen en I of meedenken?

Bel froaievoorzitter Carl Simons

023-57t 27 5t,
Ouderen Portij Zandvoort (OPZ)

Gebouw "De Krocht" - voor ol uw feesten en portiien.
Alle octuele informotie vindt u op wrrw.iozzinzondvoort.nl
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Soms korn je op het internet
leuke dingen tegen die verder
onderzoek rechtvaardigen,
neern nu bijvoorbeeld deze
reclarnekaart van vischandelaar
B. Bluijs, die blijkbaar geves-

tigd was aan de Schoolstraat
numrrrer 3 op Zandvoort.
Er van uitgaande dat de huis-
mrnrrner"ing ongewijzigd ge-
bleven is, is dat waar nu de
ijssalon San Rerno gevestigd is

en wel heel toer.allig naast de
huifige yiswinkel Pesce Freseo
(vroeger Kerkman en Loos).

Alhoewel de kaat niet verzonden

is, is op basis van de achterzijde
van de kaarl ioch enigszins na te

gaan uit welke periode deze kaart

is. PrentbrieÍkaarten mocht je
namelijk op een bepaalde manier

gebruiken. De tekst moest op de

voorzijde geschreven worden en

de achterzijde was alleen bestemd

voor het adres. Na 15 september

1905 is dit veranderd. er kwam een

deelstreep op de achterzijde. Links
van de streep mocht je de eigen

tekst schrijven en rechts van de

streep het adres. Deze kaart heeft

geen deelstreep en is dus van voor

september 1905.

UO;il-IAAB EEN
I(AABÏJD

'í1il,ïëlir"É.tB i,ii li**r'l"r a. titr*i:""" "'' -"' *"' * -- "' *' "-"' -:"

§, BLIïïJ §, Yix*hllandelaar,
schr;olslr:ral, Nà. 5, Z ANI)Y{}O [1?

Daarnaast lijkt het vreemd dat een

vishandelaar een tulpenveld als

reclame gebruikt, maat zo gek is dat

nog niet, want ook de grote hotels

op Zandvoorl gebruikten dit soort

kaarten om te laten zien datZand-
voort in een mooie omgeving lag.

Ook vind je deze aÍbeeldingen terug

in de uitgaven van de Vereeniging

voor vreemdelingenverke er "Zand-
voort".

Dan is het natuurlijk leuk om te

kijken of er iets meer bekend is van

de persoon E. Bluijs. Hiervoor heb

ik, om te beginnen, de DVD set van

het Millennium cadeau gebruikt.

De heer E. Bluijs kwam ik tegen in
een anikel van de Zandvoortsche

Courant van 30 december 1902.

Blijkbaar was de man niet alleen vis-

handelaar maar had hij ook andere

maatschappelijke functies. In het on-

derstaande stukje wordt

hij op de voordrachts-

lijst voor het Burgerlijk
Armbestuur geplaatst

hetzelfde zien wij weer

gebeuren inl9\2.

2c1902

Yoorilr*chtan Bnrgmltjk lrmb*stsm,
Op de yosrdrachter -stsorde ba*eaming
ras 4éa lid van het Burgelfjk *rmbestsur
albier, $egerrs periodieke' aftredirg van
deu hesr E. §Luijs, :$a doorLelBurgallik
Àrrubestt:ur gsplëeÍst de heorel E. Bluije
sn H.. §eup eG dosr Enrg*ueeeger et
Wetloudcrc 

- ds b*sren Ë. ntui;s eri

Qp da vaoi'dr*sfuà ïm.r é§n §* ran het
Burgerl§i< Àrebestusr, §egat!§ p*ric{itke
aÉïdins v*r: den ?rear D,Luii*ndlÍk, §er*en*Éïrdin§ v*rt de n lrear D,Luij*nd§k, §er*en
enla*r*È rie he*rea: ï]- Laiteilll{lk- *ftrsrl*rrdSeple*tst dë be*re*: D. Ltt§end{}k, *l
lid. xoaerdc UssdYacrtsabs lt*tt §o, 10,et q §lufre, ryooeltde e&hcaler**t §4. l].

§sor hst Burgerliih Àrnrkstuur wàs *§
de voordracbt grplaabt, buÍten dc heer
Lu[iedd{jk lr{nrnoeuld, d.* hesr íb. .§s*Íng,
lro*§adB Etrk*trar,t §o Ë4.
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Ontftrraan tle pagina

staat Villa Maria N'Itrrtinir

(Pension Bluijs) op

eerl vroege kaart (toor'

september 1905) r,an

Piet SaaÍ.

tsij hct nazockcn valr de

bor,enstaanrle gegevens

ku-arr il< nog een andere vishande-

laar tepJen nret dezelÍcle achlernaam.

Dit is H. tsluijs. rlie ger,estigrl u-a-r

aan cle Noorderstraat nummer ilil.
Gezien cle or,ereenkomst r,an cle

achtenraanr en llet ber:oep is clit

mogelijk familie.
N'Iochterr er lezers zijn clie meer

kunnen \rertellen over deze pers.l-

nen clan is clit natuurlijk leLrk orn te

vemreltlen in een vr,rlgencle l(ink.

1ríe Koper fr

,-\ 1

/t', n '! "y.

I)e r,ishantlelatrr haci niet alleen een

r,ishanclel aan cle Schoolstraat. nraar

claarnaasi erpkriteerdc hij Pension

Bluiis. ntulerhancl \illa \Íaria \Íar'-
tina. aan de Hoogeu,eg. Het jui-<te

luri-nunrlrer lr.l, ik rtog rrirl rrelerr

te achterhalerr.

\iolgens het Algenreen alhe-.boek

r,oor Zanclr,oort uit het jaar 191[i-
1919 rl,as \rilla N'Iaria NÍzrrtina

namelijk, r.reernrl genoeg. ger estigcl

op rlummer 7rl maar ook op 78.

Hierbij moet u e1 r'erteltl u.orclen

tlat in clie periode een

aantal htrisnurnrner-

u,i.izigingen hebben

plaatsger-clnd en.

Pension Bluijs r-an

toen Hoogeu,eg 78

heeÍi rru nr. 70 (voor-

heen Bernselr en llu
Arnare).

Dit u,orclt o\.eriÉiens

ber,estigd op cle

hiernaast aÍ.qebeelcler

ansic'lrtkaart. die op

29 juli 1!)25 r,elzon-

rlen is.

)/u

Het pirncl 1\ ii> o\ erigetts aànvrlrl-

kelijk kleiner en er is een stuk

aangeboul'cl. Het is natuurlijk ook

nrogel ijk rlat er 2 lrLnnÍners op het

pelc'ee1 gelegerr hebben.

Mevr. Lyherin U-Bosman,
Zrveedsch gedipl. geneesl(. :

trIirsseuse er lleilg;'tlinitst. '

G e i,estigci
Pension 8luys,

Hoogorvog ?8, Z*ldvoolt.

r:*§.i:

t'{ï
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1 Jet Penaat (overleden)

2 Annie Keur
3 van Keulen
4 Josja Scheers
5 Lia Blom
6 Marco van Gennep

(of Gennip)

7

8 Roy (?)

9 Annemarie van Mansius

IË

J§

A---1

10 Fred Jessuren
11 Ottenbros
12 Marlin Koper
13 Jenny
14

15 Hariette Cohen
16 Henk Mulder of Muller

(broer van Mieke foto nr, 21)

17 Herman Grossenipper
1B Lifa Lock @verleden)

§

E

ih

19 Jacky Acliteribbe
(overleden)

20 Johnny Landman
21 Tineke van de Bos
22lngrid
23 Judy Borst
24 Mieke Muller of Mulder
25 Maftha Blom

26 Maaften Blom
27 Kees??

-t
ï iI
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1
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Soms gebeuren er wel eens dingen die je totaal niet verwaeht. Dit verhaaltie gaat over zoiets.
ln februari 2009 kwam ik in het hezit van de onderstaande foto die een Duits voer*urlg toont
dat een kar trekt nnet daarop de vleugel van een e\renëens Buits vtriegtuig. De foto is gernaakt
in het begin van de oorlogsjaren op het Zandvoortse strand. Naspeuringen in boeken en op
tret internet leerden mij dat de trekker een 18 tons FAMO halfrupsband voertuig is en dat de
vleugel afkomstig geweest is van een Duitse bommenwerper van het type Junkers.!u88.

..--=-.-.--i+*d' ""-#-.§.* - .4
1 --'

lB tons zutare h.alf-tracl; tvpe

"Fetno" (.foto R. Mascini)

Twee jaar later kreeg ik toevallig

foto's in handen van een Duitse

jachtbommenwerper van het type

Junkers Ju88 45, die op het Zand-

voortse strand in januari 1941 een

noodlanding had gemaakt. Saillant

detail is dat de Duitse cocardes weg-
gemaakt zijn, dit gebeurde om te

verbergen dat ook Duitse vliegtui-
gen wel eens neerstortten! Uiteraard

zag ik meteen het verband tussen

de foto met de FAMO en die van het

vliegtuig. lk kon er alleen nog geen

verhaal bij maken. Omdat de foto's

interessant waren voor de Zand-

voortse historie heb ik ze opgesla-

gen in mijn archief, je weet namelijk

maar nooit wanneer ze eens van pas

komen.

Tijdens de door mij georganiseerde

historische Open Dagen in 20'l 1 liet

ik de heer George Kiefer de foto's

zien, die hogelijk verbaasd was. Wat

was namelijk het geval? Hij had het

voorval zien gebeuren I Op 25 januari

1941 hoorde hij het geluid van een

vliegtuig met haperende motoren,

het kwam overzee vanaf Engeland

richting Zandvoort en het vliegtuig

was geraakt door Engels geschut. Ter

hoogte van Grandhotel Wust, gele-

gen aan de Noord-Boulevard (Bou-

levard Barnaart), maakte het toestel

een buiklanding op het strand. De

klap was zo hevig dat de mitrailleur,

die in het voorste cockpit gedeelte

zat, losbrak en honderd meter verder

rechtop in het zand kwam te staan.
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De LoeÍhoeclt,,

Bouleaard, de Fauauge 46

De heer Kiefer stond op dat moment
op het balkon van zijn kamer, links

onder de toren in de Loefhoeck, is

naar beneden gerend en heeft gelijk

zijn fiets gepakt om naar het strand

te gaan en het toestel te gaan bekij-
ken. Tegelijk met hem kwam politie-

agent Aard van Waardenburg aan.

De 4 inzittenden konden het toestel

heelhuids verlaten. Om de schrik te
boven te komen hebben zij daarna

bij het café van Karl Stein, dat op de

hoek lag van de dr. Smitsstraat met

de Boulevard de Favauge, een borrel

gekregen.

De heer Kiefer vertelde nog dat het
vlak daarna behoorlijk begon te
vriezen en dat het vliegtuig er nog
geruime tijd in de vloedlijn vastge-

vroren gelegen heeft.

Het leuke van het feit was dat hij

na de oorlog, in de jaren 1960, de
piloot van het vliegtuig sprak. De

piloot wilde namelijk zijn vrouw de

mooie oude watertoren laten zien

en kwam aan bij de huidige water-
toren. Hij zag gelijk dat dit niet de

toren was waar hij zo vaak omheen

gevlogen was (de toren was voor
hem namelijk een markeringspunt

op zijn route naar zijn thuisbasis

Schiphol) en besloot bij het nabijge-
Iegen restaurant van de heer Kiefer

nader te informeren. Toevallig sprak

hij daar de heer Kiefer aan, die

hem vertelde getuige geweest te
zijn van het hele gebeuren. De heer

Kiefer heeft hem toen verteld dat
zijn landgenoten de toren hadden

opgeblazen. De piloot is nadien

overgeplaatst naar het Middellandse

Zee gebied.

Embleem uan d,e eenheid

heeft hij de archieven van Defensie

geraadpleegd en het bleek dat er

op 25 januari 1941 een Junkers Ju88

A5 lllKG30 (KG = Kampfgeschwader)

was neergekomen op het Zandvoort-

se strand. Ondanks het feit dat de

distinctieven bedekt waren, is op ba-

sis van het embleem op de romp on-

der de cockpit op te maken bij welke

eenheid het vliegtuig thuis hoorde.

Het vliegtuig was van 20 september

1940 tot 22 mei 1941 gestationeerd

op vliegbasis Gilze-Rijen maar had

blijkbaar een tijdelijke thuisbasis op

de luchthaven Schiphol.

Junkers luBS AS

Weer enige tijd later: juli2013, liet
ik mijn broer Cees de foto's van

het vliegtuig zien. Hij is kenner van

vliegtuigen en wist mij gelijk te ver-

tellen welk type het was. Daarnaast

Raadplegen op het internet gaf aan

dat de eenheid toen onder bevel

stond van Hauptmann (Kapitein)

Sigmund-Ulrich Freiherr von Graven-

reuth.

Arie Koper 1
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Ook in dit nummer kan ik
weer melding maken van

nieuwe boeken waarin

Zandvoort een rol speelt.

Allereerst het boek van

Jacob Kerkman Azn.

Met de titelVan
Santvoort naar
Zandvoort.
Het boek is verkrijgbaar bij

de Bruna voor € 21 ,50.

VISSERS
TRIJIE}T
uii rc llt,lerlanjle vrsserspia?ee*

het dagelilkse leven van de

vissers.

Het Íraaie boek is voorzien

van een harde kaft en

geschreven door Stella

Ruhedaarnaast bevat het

ook breipatronen van 48

truien met de originele

motieven in een modern

modell

Het boek heeÍt ISBN

nummer 978 90 5877

2718 en is gepubliceerd

door Forte Uitgevers BV

Ook dit boek rs

verkrijgbaar bil de Bruna

voor € 24,95.

oql
S*xx&voort

noar

X*r'xdvoort

Een ander alleraardr gst

boek dat kort geleden

verschenen is, heeft als

titel Vissers Truien.

Hierin wordt verteld over

de visserstruien die vanaf

de 'l 9e eeuw tot ongeveer

de jaren 50 van de vorige

eeuw gedragen werden.

ln het boek worden

modellen behandeld

uit 40 Nederlandse

vissersplaatsen, waaronder

natuurlijk ook Zandvoort,

die elk een eigen motief

hadden. Naast de

breipatronen zit het boek

ook vol met verhalen over

20.00 uur

Welkomstwoord door

voorzitter Carl Simons.

20.10 uur

Zandvoortse bijnamen.

Presentatie: Ton Drommel

21.15 uur

Pauze (waarin nog loten te koop zijn)

21.35 uur

Verloting

21.45 uur

Dit keer geen filmbeelden, maar

toneelvereniging Wim Hildering zal

enkele leuke sketches ten tonele

brengen.

22.15 uur

Slu iting

Programma van de

vrijdag 4 april 2014

De avond zal zoals gebruikelijk gehouden worden in

gebouw "De Krocht". De zaal is open om 19.15 uur.

Vanaf die tijd kunt u genieten van een doorlopende

diavoorstelling over het Zandvoort van vroeger.
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GEWOON EEN
VAIIIANT AAN

DE WAND

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

TON BAKKER
CY-INSIAII ATI E B E D R IJF & ONDERH A U D

SIOR/NGEN AITE A/ERKEN

Von Lennepweg 317
2041 LM Zondvoort

023-5720152
a6-40295213

morgoenton@cosemo.nl

,

DE ACTIEVE MAKELAAR
VAN ZANDVOORT

GREEVEN
makelaardij o.g.

Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort

Tel. 023-5 7 39234 www.greeven makelaardij.n I

ilI
NVMre
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Hel arliLel is rrit hel
tiidschrift "Ons
Amsterdarn"van l9B2:
www. onsarnsterdarn.rrl

NIEUWSVAN DEWURF
Op 1 5 maart 2014 vindt er een

voorstelling plaats in theater De

Krocht, met als titel"De Garnael
Koningin". Het stuk heeft 4 bedrijven

en is geschreven door mevr. B.

Jongsma-Schuiten, de regie is in
handen van Ed Fransen. Het stuk

wordt ter nagedachtenis opgedragen
aan Els Hoogervorst-Schuiten, die lid
was van de Wurf sinds 1 973 en die op

19 november 2013 overleden is.

Het stuk gaat over een vissersgezin,
waar de vader bij inwoont. De

vader komt wel eens bij de
Garnaelkoningln wat menig praatje

in Zandvoort losmaakt.
Wat er allemaal gebeurt en hoe het
afloopt? U moet maar komen kijken.

Er is vanouds een bal na.

De toegang is € 9,- en
de kaarten zijn verkrijgbaar bij:
F. Veldwisch, Dorpsplein 9, tel.

5716487 en bij mevr. M. Hollander,
Constantijn Huygensstraat 15, en

indien voorradig, aan de zaal.
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NedLinX is een dienst van Nederlof, een grafische

onderneming met meer dan 3o jaar ervaring.

Naast drukwerk biedt NedLinX zowel kleine als

grote bedrijven een handige oplossing voor het

gebruiksvriendelijk Íroomlijnen van uw logistieke

pr0ces.

N gdti px' i:i-ii# :; Hffiltïtirï§ï:Iï,

Scan deze code voor een

filmpje over NedLinX

(voorbeeld D-reizen).

0f kijk op:

www.nedlinx.n l/media/

movies/D-reizen. m p4

IS

èr#
5!ï-

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

wi.i binnen ca. 3 werkdagen drukwerk van

to p kwa liteit.

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

commun catie met uw vaste leverancier.

U itp ro bere n ?

Wilt u NedLinX zelí uitproberen?

Vraag dan gratis een demo account aan en

ontdek wat NedLinX voor uw bedrijf kan

betekenen.

ne0e+gr
NedLinX van Nederlof; voor al uw eenvoudige tot zeer complexe drukwerk-gerelateerde opdrachten!


