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ZANDVOORT EN OMGEVING 

1iZ~;;;====i1lke uitbreiding onzer moderne steden, elk 
opvoeren ervan in de richting van het 
vermoeiende grootestads-verkeer, brengt 
als logisch gevolg grootere welvaart voor 
de omliggende buitengemeenten. 

Het wonell in de overvolle centra, te
midden van dicht opeen gestapelde fabrie
ken en opslagplaatsen, met het daarbij 
behoorende rumoer van machines en voer

tuigen, doet het meerendeel der stedelingen verlangen naar 
een rustig buitenverblijf, gedurende de uren, dat het lichaam 
zich mag herstellen van den, zooveel energie vergenden 
werkkring. 

Metropole's als Londen, Parijs, Berlijn, raken met elk 
jaar meer ontvolkt, wat de winkel- en kantoorwijken be
treft. Daarentegen verrijzen steeds meer nieuwe" Forensen
dorpen" in de omstreken. 

Ook in Nederland wordt de "trek naar buiten" sterker. 
Treffende voorbeelden doen ons zien, hoe geweldig de 
voorsteden zich de laatste jaren hebben ontwikkeld. 
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Dat Zandvoort, zoo betrekkelijk dicht bij Amsterdam, 
en vlak bij Haarlem gelegen, zich bijzonder leent tot 
buitenwonen, moge blijken uit de talrijke villa's, land
huizen en optrekjes, welke voortdurend worden bijgebouwd. 
En ondanks dit zijn er nog voortdurend aanvragen van de, 
zich buiten willende vestigen stedelingen. Schrijver dezes 
weet uit persoonlijke ervaring hoe perceel en, nog nauwe
lijks aanbesteed, al voor jaren werden verhuurd, alleen 
op teekening. 

Een groot aandeel in 't voortdurend stijgen der bad
plaats-bevolking is vooral ook te danken aan .... 't dokters
advies. Onze medici blijken er steeds meer toe te komen 
hunne patiënten naar buiten te sturen en vooral naar zee. 
En dat deze adviezen dikwijls succes hebben, constateeren 
we zelve in Zandvoort. Het is een genot om te zien, hoe 
de bleek-neuzige stads-kindertjes hier dikwijls in korten 
tijd opknappen. De verfrisschende, reine zeelucht, het 
verblijf-houden op g-ezonden drogen zandbodem, heeft al 
heel wat, zelfs chronische patientjes aan allerlei sloopende 
ziekten, verlichting gebracht en genezen. 
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Nevens hen, welke uitsluitend om 
gezondheids-redenen hier zijn, komt 
een groot aantal gezinnen, waarvan 
de ouders zoo verstandig zijn, in te 
zien, dat het element voor de a.s. 
"Spes-Patriae", vanaf het oogenblik, 
dat ze een schepje kunnen vasthou
den totdat "de ringen worden gewis
seld" of daaromtrent, nu eenmaal 
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Ned. Ijzerhandel, Afd. Enthoven - Zijlstraat 64 - Haarlem. 

uitsluitend is gelegen langs de smalle Q 
strook strand en duin, zooal niet in : " 
't water zelve. / _ " 

'11 Kinder·tijd zonder 't heerlijke / 
morsen met water en 't eindelooze '~ , 

"r; zand-scheppen is nu eenmaal iets '\ \.~ 
\ \ \ 

abnormaals, iets onvolledigs, terwijl , ( I \ 
zelfs een korte vacantie in Zandvoort \"(l '\ 
doorgebracht, tot op verren leeftijd i. '<,.-; , h 
als de prettigste jeugd-herinnering ---=?~ .::::, ~ ,Ä-, 

'. ",\\\'1""" 11' ';:. , ~ 
wordt bewaard. -.--; ..... . 

Is er, ook op lateren leeftijd, grooter genot denkbaar 
dan te wandelen langs de, altijd weer wisselende zee; 
dan te dwalen door het heerlijk Hollandsch duin? Je nêer 
te vleien in een badstoel, of, wat ook een aparte charme 
heeft, zoo maar in 't zand te gaan liggen en stil voort te 
droomen op het rhytmisch geluid van de aanvallende 
golven? Het geeft een weldadige rust en aandoening, waarbij 
allerlei beweringen van dag-bezoekers : ,,'t zou mij gauw 
vervelen, zoo altijd bij diezelfde zee" - van een opper
vlakkige onwetendheid getuigen. 

Zie onze goede oude zee 's morgens, héél vroeg, in een 
zilverig waas ; 's middags wanneer een intens-blauwe 
zomerlucht koe pelt over den verren horizon, gloeiend in 
diep-violette tinten; zie de zee 's avonds, als zich grootsche 
wolk-banken stapelen naar 't westen en de purperen zonne
schijf ze doorweeft met gouden stralen; zie ook de zee 
- en vooral - wanneer ze grijs is, met hard-witte schuim
koppen, als 't geweld van een orkaan de golven opzwiept 
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Zandvoort. 

VOLLEDIG MODERN INGERICHT. 

K. R. WUST, Eigenaar. 



Ned. Ijzerhandel, Afd. Enthoven - Zijlstraat 64 - Haarlem . 

tot dreigende monsters, beukend den voet der bescher
mende duinenreeks ; zie de zee in vreemde, phosphori
seerende lichtglansen na warme dagen, in heerlijke zacht
blauwe maan-nacht , o f bekroond met sombere, dreigende 
wolk-gestalten bij feilen noord-oosten wind , altijd en altijd 
is 't weer nieuw, machtig, onzegbaar grootsch ! 

En dan ee rst de duin-panorama's. Die verre gezichts
einders, telkens onderbroken door de grillige, voor ons 
land zoo typische zandheuvelen. De flora, veel rijker als 
een oppervlakkig bezoeker wel meent, geeft er allerlei 
verrassingen en wie er geduld heeft, kan er staaltjes zien 
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uit 't vogel-leven, welke onze zang:ers nog dubbel zoo 
lief doen zijn. 

En nu meene men vooral niet, dat een verblijf in Zand
voort uitsluitend bekoring heeft gedurende het korte 
"se izoen", den tijd van half Juli tot einde Augustus! 

Hoe valt er b.v. hier al te genieten wanneer in 't vroege 
voorjaar de avonden nog stil zijn en de nachtegalen zingen 
in de boschjes van 't wandel park. En in September en 
October eerst, wanneer het duinlandschap gloeit in overwel
digende herfst-tinten; als de bosschen van Aerdenhout, I;3ent
veld, Naaldenveld U nood en tot wandelen op hun prachtig 
bont, tapijt van gevallen blaren en we door 't reeds dun
nere geboomte het omringende landschap zien onder de 
merkwaardig geteekende herfst-luchten. 

Zelfs midden in den winter, wanneer de duinen zoo 
eigenaardig overpoeierd zijn van jacht·sneeuw, het strand 
is van een stil-makende-sereene eenzaamheid, is in Zand
voort zooveel te zien en mede te maken, dat ook dán 't 
verblijf verre te verkiezen is boven de rUllloerige modder
straten van de groote stad. 
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ZANDVOORT ALS WOONPLAATS 

r::: 1°'" aan een Indi"',, dam', m,t vacanti, in 
_~ T een onzer Hollandsche steden eens ge-
~ ~~ . vraagd werd naar 't meest typische ver-
~~~ schil tusschen haar mooi huis in de Indische 
. h~' .. ·· :.. 1.. dessah en de woning hier, gaf ze ten 
* \ -::::::..::::. antwoord: 

In Holland alle huizen vlak tegen elkaar, 
in Indië huis, wacht 'n beetje, wéér huis ... ,. 

In deze weinige woorden gaf ze 't 
meest opvallende, waarin ook Zandvoort van de stad 
afwijkt. 

Het rijen van de huizen, vlak naast elkaar, geeft wat 
onbehaagelijk kazerne-achtigs. De latere bouw-verordeningen 
in Zandvoort verbieden meer als twee huizen aaneen te 
bouwen. Strand-boulevard, Brederodeweg, Zandvoortsche 
laan e.d. geven er reeds de voorbeelden van. 

En meli schatte dit niet gering. Een vóór- en achtertuin 
te bezitten, en althans aan ééne zijde vrij om z'n huis te 
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H 6tel d'Q RA NO E 
ZANDVOORT. 

'V'V 

PRACHTIGE LIGGING AAN HET STRAND. 

MET UITGESTREKTE VRIJE TERRASSEN. 

IN 1917 GE HE E L NIEUW GERESTAUREERD, 

OP DE KAMERS 

STROOMEND WARM EN KOUD WATER , 

APPARTEM ENTEN M ET PRIVÉ BADKAM ER, 

KOUDE EN WARME ZEEBADEN. 

THEESALON 

UITMUNTENDE KEUKEN EN WIJNEN , 

-1 

~=========================================~ 
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kunnen loopen is een belangrijk voordeel, doet ineens het 
beknopte van de stads-étage-woning vervallen. 

De huren van de huizen zijn over 't algemeen veel 
billijker dan in de stad. 

Belasting was in 't laatste - abnormale - jaar T'/; pCt.; 
de jaren daarvoor bedroeg het 3 pCt. van 't inkomen. 

Een goed georganiseerde dienst zorgt voor uitnemend 
drinkwater. Het dorp zelve is van rioleering voorzien; de 
uitloozing daarvan geschied ver in 't duin. 

vens apotheek houden. 

Het licht is uit-
sluitend electrisch 
en er zijn plannen 
aanhangig om ge
meente-gas voor 't 
koken verkrijgbaar 
te stellen. 

Voor medische 
hulp bezit Zand
voort drie genees
heeren, welke te-

Er is een gezondheids-commissie, bouw- en woning
toezicht en vrijwillige doch talrijke brandweer-dienst. 

Als inrichtingen van onderwijs zijn er twee lagere scholen 
en een zeer modern gebouw voor uitgebreid lager onderwijs. 

Een groot aantal kinderen profiteert echter voor 't meer uit
gebreid onderwijs van de uitnemende scholen in Haarlem 
waartoe de Directie van de H. IJ. S. M. en de E. S. M. 
medewerkt door goedkoope school-abonnementen. 
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Hotel «Groot Badhuis»l 
ZANDVOORT :-: Dir.: C. A. C. GUNTERS 

liUIS VAN DFN I :11t::N RANG MET 11 0 MODE;~ 
INGERICHTE KAMERS .. DIRECT AAN ZEE 
GELEGEN MET PRACHTVOLLI::: TERRASSEN .. 
CONCERTZAAL-BODEGA, GROOT RESTAURANT 

ZEE- EN ZOFTW A TER-BADEN 
PROSPECTUS OP AANVRAGE 
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Eerediensten worden gehouden in Ned. Hervormde en 
Roomsch-Katholieke Kerk, terwijl een woonhuis is inge
richt als Synagoge. 

Op 't gebied van muziek bezit Zandvoort zelve een flink 
Harmonie-corps en verschillende zang-vereenigingen; het 
zoo nabij Haarlem geeft prachtige concerten en biedt 
door hare afdeeling van "Toonkunst", "Bach-Vereeniging", 
Stedelijk Muziekkorps (onder leiding van den heer Kriens,) 
de talrijke tournée's der eerste solisten, het beste wat in de 
groote steden gegeven wordt. Dit is ook het geval met 
de theater-voorstel
lingen. Een gezellig 
kleine schouwburg 
aan de Jansweg, een 
meer moderne zaal 

"De Kroon", de 
groote zaal "Veree
niging" en een in 't 
a.s. winterseizoen te 

openen geheel 
nieuwe schouwburg, geven ook de bewoners van Zand
voort een schat van ontspanning, welke te bereiken is 
met eenzelfde tram-afstand, als dat in den regel in Am
sterdam, Rotterdam en Den Haag 't geval is. 

Populaire muziek kan men des zomers in vier à vijf 
zalen hooren, terwijl het circus van Zandvoort door aller
lei verschillende gezelschappen wordt bespeeld. Dansl ustigen 
vonden het verloopen jaar bijna iedere week gedurende het 
seizoen verschillende bals, ook gecostumeerde- en kinderbals. 
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Voor de beoefenaars en amateurs van sport zijn er des 
zomers de talrijke tennisbaneil, prachtig gelegen en van 
ververschings-tentjes voorzien. 

De automobilist vllldt in Zandvoort verschillende garage's 
en benzine-depots, waar desgewenscht tevens vakkundige 
hulp aanwezig is. 

Voor 't stallen van paard en rijtuig zijn er twee ge
legenheden; het aantal bergplaatsen voor de fiets - het 
paard der democratie - is legio. 

Het paard-rijden is in Zandvoort niet alleen voor den 
ruiter of de amazone genot. De paarden zelve kan men het 
aanzien, hoe prettig zij 't vinden langs het strand te 
mogen galoppeeren. 

Voor kinderen - en "Zondagsruiters" - zijn er rossi
nanten en ezeltjes, waar het laatste seizoen nogal - en 
terecht - wat over te doen is geweest. Een scherper 
toezicht, als toegezegd, zal zeker verbetering brengen. 

Voor "buiten-baden" zijn we in Zandvoort natuurlijk 
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ideaal ingericht; tot "binnenbaden", ook met zeewater, is 
gelegenheid tegenover't "Groot Badhuis", in Hotel d'ürange 
en in het Grand Hotel. 

Tentoonstellingen van teeken- en schilderkunst werden 
o.a. gehouden in de Passage, in den Kunsthandel van den 
Uitgever van dezen Gids, den Heer P. Saaf, iJl het in de nabij
heid gelegen "Duin en Daal", terwijl Haarlem ook op 
dit gebied weer veel gaf en vele uitstapjes naar de stad 
wettigde. 

De dienst der couranten is zoodanig geregeld dat de 
ochtendbladen 's morgens vóór 't ontbijt aanwezig zijn, 
terwijl het bekende, uitstekend geïnformeerde, Haarlemsche 
avondblad "de Stads-Editie van de Opr. Haarl. Courant" 
reeds om 4 uur des namiddags aan hui(tword(bezorgd. 

Alles bij elkaar is Zandvoort een plaats, gezond en 
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Hotel de rOcean 
Zandvoort Int. Tel. 40 

J. M. Heek Jr., Eigenaar 

1--1 

Geheel modem ;ogec;c ht 

Ook Kamers voorzien van Sanitaire 

Waschtafe ls met stroomend warm 

en koud water 

Badkamer 

17 



Ned. Ijzerhandel, ~f~ EJ1thov~n - Zijlstraat 64 - Haarlem. 

gunstig gekgen, waar alle moderne comfort en genoegens 
worden geboden. 

Wanneer dan ook bij 't einde van 't seizoen de lange 
rijen verhuiswagens aankondigen dat er weer zoovelen, 
tijdelijke bewoners, stadwaarts keeren, schikken we ge
noeglijk bij elkaar en op de gezichten lees je: "laten ze 
maar, ze weten niet hoe goed 't hier is". 

Meewarig wordt somtijds den Zandvoorter gevraagd of 
't niet "vreeselijk" is, ZOO'1l hééle winter aan zee? 

Het beste antwoord is dan: "Kom, en zie 't zèlf", wat, 
indien er gevolg aan wordt gegeven, meestal van de 
dwaling geneest. 

18 re 



g~----------------

LUXE BROODBAKKERIJ 
... EN LUNCHROOM ... 

FIRMA 

HENRI J. CARELS 
ZANDVOORT 

BESTE ADRES VOOR 
SMAKELIJK BROOD 

g,------------------g 
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U ITST APJ ES. 

en belangrijke factor in het min of meer aan
gename eener verblijfplaats is "the way 
out". Juist op de oogenblikken dat men 
het behaaglijkst hier of daar genesteld 
is, kan men plotseling zucht naar veran
dering krijgen, welke doet opspringen 0111 

te wandelen, te fietsen of te tuffen, dwingt 
tot uitstapjes maken per spoor, tram 
of boot. 

Zandvoort leent zich ook hiertoe bijzonder. 
Een tochtje, dat men vooral niet verzuime, is wande

lend of fietsend - naarmate de gesteldheid van het strand -
noordwaarts te gaan tot Ijmuiden. De afstand bedraagt 
pLm. 10 K.M. Wind en weder dienende kan er gebruik 
worden gemaakt van een zeil op de fiets, waardoor men 
zonder inspanning dikwijls een aardig gangetje kan be 
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reikelI. Ook den ouderwetschen "zeil-wagen" zagen we nog 
wel eens toegepast. Bij krachtigen wind kan zij spannende 
momenten geven. 

De weg terug van Ijmuiden is op verschillende ma
nieren af te leggen . 

In de vacantie is 't vooral voor kinderen zoo aardig 
om van allerlei vervoermiddelen gebruik te maken. 

Men neme b.v . de boot van Ijmuiden tot Velsen, wachte 
daar op de stoomtram - iets wat de kleinen altijd in
teresseert het met tram en al overladen op de stoom
pont - rijde dan tot Haarlem, en van hier per elec
trische tram weer terug. 

Ontbreekt de noodige tijd hiervoor, want een wandeling 
op de pieren van Ijmuiden, bezoek aan de haven, markt 
e.d. neemt nog al wat in beslag, dan geeft de Holl. Spoor 
meestal goede verbinding met Zandvoort via Haarlem. 

Ook in zui
delijke richting 
is langs het 
strand een heer
lijke, zij 't ook 
iets langere 
wandeling te 
maken. Wij 
meenen de af-

,. jj!J stand t~t 
? NoordwIJk, 

welke ongeveer 
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16 KM. bedraagt. Onl1oodig te zeggen dat men van 
hier ook weder den terugweg kan nemen met tram en 
spoor via Leiden . 

Is 't weder minder geschikt voor een strand-wandeling, 
dan kieze men de bosschen in de omgeving. 

Een uitstapje naar Bentveld met halver
wege het buitengemeen mooie duin: 
"Tonnenberg", vordert slechts 3 KM. 
gaans; tot Aerdenhout 5.02 KM., Kraantje
Lek (over Bentveld en Zwarte Weg 8.05 
KM.) over Aerderhout 10 KM., terwijl 
nog een duinpad (langs 't vischpad) den 
afstand Zandvoort-Kraantje-Lek tot pl.m. 
5 KM. bekort. 

Buitengewoon dankbare uitstapjes zijn 
ook Elswouds-Iaan en Brouwerskolkje 
(10 KM.), Vogelenzang (15 KM.) en 
Bloemendaal via Overveen (8.06 KM.). 

Op 't laatste tochtje vindt men het bekende café "Duin 
en Daal", wat altijd een prettig zitje biedt en noodt tot 
het bestijgen van het aangrenzende "Kopje". 

Een dergelijk panorama als hier te zien is, geeft ook 
een uitzichts-duin ten Noorden van de Zandvoortsche laan 
bij de Enschedé-Iaan, in de richting Overveen-Bloel11endaal. 

Vervolgens zijn nog aanbevelenswaardig: bezoek aan de 
ruÎne van Brederode, Beverwijk met't slot Assenburg en Wijk 
aan Zee. Dit wordt uitteraard nog al een groote tocht, zoodat 
de terugweg 't best is te nemen met de tram W ijk aan Zee 
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- Beverwijk en vandaar met de spoor of tram over Velzen 
naar Haarlem. 

Ten Zuiden van Haarlem zijn er nog de uitstapjes naar 
Heemstede met bezoek aan 't eerst onlangs aangekochte 
buiten "Oroenendaal", Hillegom, Lisse en Leiden. Van deze 
laatste plaats tot Zandvoort bedraagt de afstand 28 K. M. 

Een en ander is uitvoerig op de, aan dezen gids toege
voegde, kaart aangegeven. 

Als watertochtje noemen we nevens het zeilen en motor
boot-varen op zee de rondvaart van de Alkmaar Pakket
vaart Mij.: "Haarlem- Zaandam". 

Op de prettige en comfortabele booten van deze Mij. 
ziet men eerst een mooi stuk van 't Spaarne, vervolgens 
Spaarndam, komt dan in 't Noordzeekanaal, passeert de 
Hembrug 0111 eindelijk te landen in 't pittoresque Zaandam 
met de mooie wandeling langs de Zaan. 

Er wordt ruim tijd gelaten om de omgeving te bezichtigen 
en te lunchen, waarna men dan 't thee-uurtje heerlijk op 
de terugkeerende boot doorbrengt. 

Men raadplege voor dezen tocht de dienstregeling 
welke gratis verkrijgbaar wordt gesteld. 

Resten nog de vermelding van een bezoek aan 't schilder
achtige Edam, Monnikendam, Vol end am en Marken, allen 
via Amsterdam te bereiken per N. Holl. Stoomtram. 

AI de hier bovengenoemde tochtjes kunnen we niet 
genoeg 3:anbevelen, en wel vooral, omdat men thuis
komend het zitje in Zandvoort dubbel apprecieert, zij 't 
dan ook pratend en plannen-makend voor ...... een 
volgend uitstapje., 

24 



•••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • 
: Firma Wed. J. Gerber & Zoon : • • 
: Kerkstr. 18 Zandvoort Kerkstr. 18 : 
: Gevestigd An no 1796 : • • 
: Te leg r" ", -Ad res: Gerbe r - In te rcollll ll. Te lefoo n 16 : • • · ------- . • • 

Comestib les Fijne Vleeschwaren : 
• 

Kruideniers- en G rutterswaren : · . · . • • 
: "'TEEDS VOORH ANDE:.N: : 
• • 
: Sardines : • • 
: Anjovis : • • 
: Apetit Sild : 
: Filets d'Harengs : 
• • 
: Garnalen (Versche) : 
• • : Echte Geldersche Ham : 
• • : Noack' s Leverworst : · . : Gelardeerde Kalfslever : 
• • 
: Ossentong : 
• • 
: Roast -Beef : 
• • 
: English Bacon : 
• • 
: Hollandsche lam, Honig, Appelsiroop : • • 
: Goudsche, Edammer en Leidsr.he Kaas : 
• • 
: Roomboter onder Rijks-contràle : 
• • 
: Diverse Wijnen : 
• • • • • • ••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DOEN WE IN ZANDVOORT 
WANNEER 'T REGENT? r z I ;e'da" ee" gmo' pmbleem ;n on, wa'ec-

land; een schrik voor de stedelingen wan-
~~"_-, neer de plannen voor buiten vastere vor

men beginnen aan te nemen. 
Hoe dikwijls hoorden we 't vragen als 

een schier onoverkomelijk bezwaar, als 
't allerergste wat de aanstaande badgast 
gebeuren kan: "Wàt doen we in Zand
voort als 't regent?" 

En toch, zonder de minste illuzie bij schrijver dezes, 
van in staat te kunnen zijn den droeven trek van verveling 
weg te praten, die alleen bij 't woord "regen" al op de 
gezichten komt, waagt hij zich toch aan 't vertellen van 
de eigen experimenten, op zich zelve en zijne huisgenooten 
toegepast. 

Vooreerst, daar is regen, werkel ijk plassende, onbarm
hartig in stroom en neergutsende pijpen-steel en-regen, maar 
die duurt gewoonlijk niet hééllang, en daar hebben we ons, 
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dan ook bijgevolg, niet veel van aan te trekken; dan zijn er de 
middel matige, zomersche regens, die bij tusschenpoozen 
onzen, wel eens overmatig drogen zandgrond weer in be
hoorlijken toestand brengen, en waartegen men met een 
oude jas of mantel, desnoods regencape en parapluie vol
doende gewapend is, - men vinde er vooral nooit een motief in 
om thuis te blijven! - en dan is er nog de echte Hol
landsche, vaderlandsch-typische motregen, die bijwijlen 

zoo'n dag of vier, vijf, stumperig kan blijven voortsukkelen, 
alle boomstammen glimmend makend, en drenzig, hard
nekkig neertikkelt op 't nooit falende zinken afáakje 
van de buren naast-an. 

Bij zulke perioden wordt 't eerst noodig in te grijpen 
en door wat gepaste afleiding te zorgen', dat de vacantie
stemming niet verloren raakt. 
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De eerste dagen hebt ge natuurlijk reeds muziek ge
maakt, ettelijke spannende romans uit de rijk-voorziene 
bibliotheek van den Heer SAAf doorgewerkt, geborduurd, 
gebiljart, gewhist, spelletjes gedaan met de kleinen, uw 
pas gemaakte foto's ontwikkeld, fiets schoongemaakt 
en weer bezoedeld, vliegers geplakt en touw opgewonden, 
alles afgewisseld door gezellige thee-uurtjes in de Lunch
room of Bodega; dinertjes, kleintjes koffie, Whiskey
soda's, enz. enz. in de Hotels of Restaurants. 

Eindelijk, meestal juist op den laatsten dag van de regen
periode, raakt ge "au bout de votre latin", en er komt 
reeds - bijna _. een gevoel in U op van "waren we 
maar thuis gebleven" of iets dergelijks, doch, zoover laat 
ge 't natuurlijk /liet komen. 

Den allereersten keer dat zich bedoelde symptonen 
mochten beginnen voor te doen, brengt ge in Zandvoort 
zelve een bezoek aan 't zoo merkwaardig geconserveerde 
Oude Mannen- en Vrouwen-Gasthuis. Zooveel levens
vreugde als die oudjes daar 1I0g hebben! Daar komen wij, 
moderne menschen met onze motregen-bui, 'n massa bij 
te kort. Praat eens met ze, 't zal U goed doen; laat U 
"cle kugel" wijzen, "van den Engelschman" de "kaemertjes", 
de "greute zael". 

Daarna hebt ge den watertoren, het raadhuis en wie 
weet, een aardige matinée in 't circus of voorstelling in 
de, meermalen ,beschreven, en daardoor zeer bekende, 
Zandvoortsche bioscoop. 
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HOTEL BEAU-SITE 
FAMIliE-HOTEL 1 e RANG 
.. H. A. KLEIN - EIGENAAR .. 

W ASCHT AFELS MET 

STROOMEND WARM 

I : EN KOUD WATER : 

" " 

PRACHTIG, RUSTIG 

EN VRIJ GELEGEN 

AAN ZEE 
(ZUIDZIIDE VAN ZANDVOQRT) 

" " 
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Geeft Zandvoort zelve niet meer voldoende afleiding, 
dan komen Den Haag en Amsterdam aan de beurt. Het 
ligt buiten het bestek van dezen Gids, het vele wat hier 
geboden wordt te rememoreeren. 

Liever wijzen wij op 't treintje of trammetje naar 
Haarlem. Bezoek daar, - óók al regent het niet en deedt 
ge dit reeds vroeger, - 't Stedelijk Museum met de nooit 
volprezen Halzen; de Teyler-stichting met haren schat van 
moderne schilderijen, kostbare collectie oude Italiaansche 
teekeningen, belangrijke gravuren, etsen, aquarellen; ga 
ook tot de St. Bavo-Kerk, vooral op de uren dat er orgel
concerten worden gegeven. Het zullen U onvergetelijke 
oogenblikken zijn. 
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Komt er even een licht luchtje, 'n kleine "droge oase" 
in de "vochtigheids-woestijn", toer dan wat in de mooie 
Haarlemmerhout,.of roei wat op 't Spaarne. Daarna kunt 
ge wat winkelen, eten bij FunkIer, Brinkl1Jan, Franken e.a., 
011J tenslotte den avond te passeeren in Schouwburg, Con
certzaal of Bioscope-Theater, allicht dat ge in de groote 
stad, in uwe woonplaats zelve, het met minder had moeten 
doen! 
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Bad-Hotel 
DRI EHUIZEN 

Illet 

dépendance 
oud - gerenolli
Illeerd Fclillilie
Hotel Illet uit
zicht op Zee 

CAFÉ RESTAURANT 
Prospectus op aanvrage verkrijgbaar 

W. H: DRIEHUIZEN, Eigenaar 

BODEGA van Hotel DRIEHUIZEN 
STRANDWEG Schoone liyging 111 et 

prachtiy uitzicht op zee 
Filiaal: THE CONTINENTAL BODEGA COMPANY 
Likeuren Vel ll WYNAND FOCKINK te Aillsterdaill 

HOTEL NOORDZEE 

RUSTIGE - -
- - LIGGING 

HUIS 1 er. RANG 

W. H. DRIE
HUIZEN, Eig . 

C.VERHOEF 
Gérant 

AAN DE 
ZEEBOULEV ARD 
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Alphabetische lijst van Hotels 

Grand-Hotel, (c. WUST), Boulevard de favauge. 
Hotel Beau Site, (H . A. KLEIN), Boulevard Paulusloot. 

" Belvèdère, (v.h . H. L. P ETERS), Dr. joh. Mezgerstraat. 
" Driehuizen, (W. H . DRIEHUIZEN), Kerkstraat en 

Strandweg. 
" Garni, (J. MULDER), Dr. Smitstraat. 
" Groot Badhuis, (c. A. C. GUNTERS), Strandweg 

en Hoogeweg, 
" Noordzee, (c. VERHOEf G érant), Boulevard 

Paulusloot. 
" Océan (J . M. HEeK JR.), Dr. Mezg erstraat. 
" d'Orange, (Eug. BINDELS) Burgem. Engelbertsstraat. 
" Suisse, (E. H. BUHRDORf), Haltestraat. 
" Zomerlust, (M. C. SNIJER), Kosterstraat. 

Vervolgens is er een aanzienlijk aantal Pensi ons, als
mede gemeubileerde Villa's en Kamers met of zonder 
Pension . 

Voor verdere inlichtingen kan men zich vervoegen 
bij de vereeniging Vreemdelingenverkeer, Secretariaat: 
Haltestraat Sa en bij de Hotel- en Pensi onhoudersver
eeniging, Bureau: Stationsplein. Telef. J 42. 
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p ENSION JJ V ALL on 
"VILLA MARINA" 

Pension 1 en Rang Alle Comfort 

yeletjell 

ddll het 

schn(')llste 

Cll 

rustiyste 

yedeelte 

Vd ll den 

zeereep 

HET GEHEELE JAAR GEOPEND 
BOULEVARD PAULUS LOOT 4 

INT. TELEF. \56 G. H. VALLO 

FAM.-HOTEL 

Pension G . W . v . Toombergen 
Telefoon 4\ Huis \ ell rang 

~ustiy yeleyell ddll de Zee :: t-d"dern inyericht :: ZOiller 

en Winter Velor fdillilies yeDpelld :: Vdn I Septelllber 

tot I Juli billijke cDnd itiën :: Bddkaillers 

B'JULEV ARD DE FA V AUGE 25-26-27 
G. W. v. TOOMBERGEN 
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Officiëele Personen. 

J. BEECKMAN, Burgemeester, Villa Sandevoerde Brede
rodestr. 

P. L. DE VRIES, Oem.-Secretaris, Haltestraat 8a. 
JHR. C. J. RIDDER BARONET SPEELMAN, Oem.-Ontvanger, 

Kostverlorenstraat. 
J. A. W. HIEBENDAAL, Inspecteur van Politie, Haltestraat. 
J. VAN DEN BOS, Opperbrandm., Burg. Engelbertsstraat. 
J. JANSEN, Oemeente-Architect, Haarlemmerstraat. 
J. VAN BURK, Directeur Gemeente-Waterleiding, Zand

voortschelaan. 

Doctoren. 
DR. C. A. GERKE, (mei Apotheek), Groote Krocht. 
P. VAREKAMP, " " Haltestraat. 
f. DE STOPPELAAR " " Zeestraat. 

Verloskundige. 
MEJ . C. ZANKEL, Heemskerkstr. 

Wijkverpleging (Diacones). 

ZUSTER D. BRON D ERS, (Diakoniehuis), Diakoniehuisstraat. 
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VILLA }}PAULA7> PENSION len RANG 

BOULEV ARlJ DE FA V A UGE 14 :: INTERC. TELEF. 36 

Schoone ligqing 
aan Zee :: Het 
geheele jaar ge
opend voor farni
lies :: Electrisch 
licht op alle ka
Illers :: Badkamer 
Winterseizoen en 
Mei, Juni, Sep
tember en Octo
ber billijker con-
ditiën A. KOPER-TOOM BERGEN 

Gerneubileerde Villa's te huur 

Hotel-Pension nGarni
77 

Dr. Smitstraat 9 Zand voort-Bad 

Van ouds bekend Familie-Hotel - Opnieuw ge
restaureerd. - Prachtige ligging t /o het Station 

Ruime frissche Kamers - Groote dichte Serre 
Prosprectus op aanvrage 

TE LEF. INTERC. 83 J. MULDER 
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Wandeltochtjes van Zandvoort naar: 

Aerdenhout . 
Kraantje Lek (langs 't Vischpad) 

" "over Bentveld (zwarte 

" " 
" Aerdenhout . 

Elswoudlaan en Brouwerskolkje 
Naaldenveld 
Boekenroode . 
Vogelenzang. 
Heemstede 
Bennebroek . 
Overveen en Bl oe mendaal . 
Ijmuiden (langs het strand) 

Noordwijk" " " 
Haarlemmerhout en Haarlem. 

weg) 

± K.M. 
5.02 

" 5.-
8.05 

10.-
" 10.-
" 5.-

6. -
" 15.-
" 10.-
" 14.-
" 8.06 
" 10.-
" 16.-
" 9.05 

De wandelingen naar Aerdenhout, Kraantjelek, Brouwers
kolkje enz. zijn bizonder aan te bevelen door de mooie 
ligging. Evenzoo naar Naaldenveld, Boekenroode, Haar
lemmerhout en Heemstede. 

Om op de tusschengelegen landgoederen te mogen wan
delen, als: Leijduin, Mariënduin, Klein Bentveld, Groot 
Bentveld, Overtuin, Boekenroode, moet men voorzien zijn 
van een Bewijs van Toegang, welke men kan bekomen 
door lidmaatschap van minstens f 2.50, van de vereeniging 
tot Bevordering van de Badplaats Zandvoort Secreta
riaat: Haltestraat 8a. 
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BOULEV ARD BARNAART No. 2 EN 3 

HOTEL EN PENSION 
"Henriëtte" No. 2 en Dependance No. 3 
Direct aan Zee gelegen. - Noordzijde naast het 
Kurhaus. - Modern ingericht. - Mooie ruime 
kamers. - Uitstekende Keuken. - Electrisch Licht. 

Duinwaterleiding. - Garage. 

Telefoon 20. .. Aanbev.J. TH. HOLTMAN, Eigen. 

PENSION. 

Wennink 
Zandvoort 
Hooge Weg 94 

Pension "Quisisana" Zee-Boule\7ard 

Confortable en naar de eischen des tijds ingericht. 
- Groot overdekt terras. - Prachtige eetzaal. -
Conversatiezaal en Serre - Slaapkamers met Loggia's 
en Ba\cons. - Bediening aan aparte tafels -
Electrisch Licht Telefoon Interc. 92 

H. TIEMEIJER 
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V oorkomende Adressen. 

Post- en Telegraafkantoor, Haltestraat bij St. E. S. M. 

Gemeente-Secretarie, Haltestraat. 

Politiebureau, 

Gemeente-Ontvanger, 

Bureau Waterleiding, 

" 

Station H. IJ . S., Zeestraat, Dr. Joh. Mezgerstlaat. 

" E. S. M. Haltestraat, Groote Krocht. 

Voor de namen der straten raadplege men de plattegrond. 

EEREDIENSTEN . 

Ned. Herv. Kerk (Kerkstraat) Ds. G. Posthumus Meyjes. 

Zondag voormiddags la 1 , uur. 

Organist: W. J. v. d . Mije. Koster: K. T erol. 

R. Kath. Parochie (Haarl. straat) Pastoor M. Bohl. 

H.H. Missen ten 7.30 en la uur, n.m. 3 uur Vesper. 

Organist: J. v. d. Mey. Koster: W. v. d. Schinkel. 
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Et~!i_s~e~~ "Monopole" 
GRAND CAFÉ ~ CONCERT 

ZANDVOORT ~ BAD 
Stationsplein T elefool1 56 

Eenige ondernerning in dit genre. 

La nfredi-Concerten 
1 e Etage "BORDELAISE" 

RESTAURANT à TOUTE HEURE 
SOIRÉE INTIME ARTISTIOUE 

CONCERT LES JOLINES 

C. DEGEN, Propriétaire 

j. W. TANG 

Pension-Hotel "ZEEZICHT" 
CAFÉ-REST AURANT 

Spoorstr. 26-26a Zandvoort Telefoon I 15 

Gemeubileerde kamers van af f 3.50 
V lak bij spoor en Tra m Winte r e n ZOlller geopend 

DI NERS AAN HUIS 
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Openstelling van het Post- en 

Telegraafkantoor en ' Buslichtingen. 

Het kantoor is op werkdagen geopend van des voor
middags 8 tot des namiddags 9 uur. 

Op Zon- en Feestdagen van des voormiddags 8 tot 9 
en des nam. 1- 2. 

Voor de Rijkspostspaarbank op werkdagen van des 
voormiddags 9 uur tot des namiddags 9; op Zon- en 
Feestdagen des voorm. 8- 9. 

Voor Postwissels, K witantiën, Rijksverzekeringsbank 
alleen op werkdagen van des voorm . 8.30 uur tot de~ 
namiddags 3.30 uur. 

Aangeslotenen aan het Rijkstelefoonnet kunnen op werk
dagen van des voorm. 8 uur tot des namiddags 9 uur 
telefoneeren. Op Zon- en Feestdagen van 8- 2.30. Aan 
het kantoor kan alleen getelefoneerd worden gedurende 
den tijd, dat het kantoor voor het publ iek geopend is. 

Buslichtingen aan het Postkantoor, Haltestraat No. 2, 
op werkdagen: des voormiddags te 6.50 en 11.- en des 
namiddags te 12.50, 4.50, en 8.25. Op Zon- en Feestdagen 
des voormiddags te 6.50. 
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Zandvoort 
Panorama vanaf den watertoren 
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"Beau Rivage" 
"Beau Séjour" 
"Bluijs" 
"Bückmalln" . 
"Buitenrust" . 
"John. Bücklllann" 
"Casa Cara" 
"Charma" . 

Erin" 
:: Henriëtte" 
Mej. S. v. d. Mije 
"N ienhuis" . 

Paula" 
::Piet Hein" 
" Quisisana" 
"Sonnewende" 
"Vallo" . 
"Welgelegen" . 
" Wennink" 

"Germania" 
"Kurhaus" . 
"Monopole" 
"Suisse" . 
"Tang" . 
" Welgelegen" 
"Zomerl ust" 

.' 

Pensions. 
· J. van der Werff. 

K. Rollema. 
· E. Bluijs. 
· A. C. f. Bückmalln. 
· J. Groen. 
· J. Bücklllalln. 
· Gez. Meijer 
· Mej. Th. de Haan 
· Mej . Kok 
· J. Th. Holtman. 

Poststraat 11 
P. B. Nienhuis 
Koper·van Toombergen. 
Mej. Kwant 
H. Tiemeijer. 
f. K. Viveen 
G. H. Vallo. 

· J. Groen Am. 
· W enni nk. 

Restaurants_ 
· E. H. Bührdorf. 
· J. Anjema 
· K. [)egen. 
· E. H. Bührdorf. 
· J. W. Tang. 
· L. B. Dielller. 
· M. C. Snijer. 

Bodega's en Lunchrooms. 
Driehuizen . 
Groot-Badhuis 
fa. Henri J. Carels 
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· Strandweg. 
Hoogeweg. 

· Kleine Krocht. 

IC 





Ned. Ijzerhandel, Afd. Enthoven - Zijlstraat 64 - Haarlem. 

Prijzen der Zeebaden en 
Strandstoelen. 

Zeebaden. 
zeebad met handdoeken 

" " 
zwembroek. 

" " 
costuum. 

Abonnement van 10 zeebaden 

" " 
25 

" 
Tarief voor Binnenbaden. 

Grand-Hotel, Zoetwater 
" Zeewater.. 

Hotel Groot Badhuis, Zoetwater 

" " " 
Zeewater 

Hotel d'Orange, Zoetwater . . 
Zeewater 

Stoelen. 
stoel gedurende 1 uur of korter 

" " 
1 dag " " 

" " 
week 

" 
" " 

maand 
" 

f 0.45 

" 
0.45 

" 
0.50 

" 
4.-

" 
8.75 

f 1. -
1.50 

" 0.70 
" 0.90 

0.75 
" 0.90 

f 0.10 
" 0.30 
" 1.50 
" 5.-

" " seizoen" " 13.-
Voor klap- of vouwstoelen wordt hetzelfde tarief berekend. 

Tarief voor het verhuren van Zeilbooten. 
Persoon per uur . . . . . . . . . . . f 1.-

2 of meer personen per uur (per persoon) " 0.50 
Gezelschappen volgens overeenkomst. 
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FIRMA P. SCHAAP 
SPOORSTRAAT 24 :. TELEFOON 215 

Comestibles, Grutterswaren 
Fijne Fleeschwaren '. Delicatessen 

Boekhandel LORENZ 
Haltestraat 3 Zandvoort Telefoon 54 

LEESBIBLIOTHEEK-ADVERTENTIEBUR. 
OROOTE SORTEERING 

ANSICHTEN EN SOUVENIRS 
DEPOT "ARBEID ADEL re 

DEPOT CHEM. WASSCHERIJ EN VERVERIJ 
fIRMA KNOTTEN BELT 

ALBERT HEIJN 
KERKSTRAAT 30 

KRUIDENIERSWAREN 
... COME.STIBLES •.. 
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HOOGWATER. 

MEI. v.m. n.m. MEI. v.m. n.m. MEI. v.m. n.m. 

17 1 - 105 22 438 458 27 803 8125 
18 133 201 23 517 537 28 849 915 
19 228 252 24 557 617' 29 942 10 12 
20 314 336 25 637 658 30 10 44 11 18 
21 3157 417 26 7 19 741 31 11 52 023 

JUNI. v.m. n.m. JUNI. v.m. n.m. JUNI. v.m. Il.m. 

1 051 l - Il 821 850 21 505 523 
2 1 18 143 12 919 949 22 541 6 -
3 207 231 '13 10 20 10 52 23 618 637 
4 252 313 14 11 27 001 24 656 714 
5 335 356 15 034 1 - 25 733 752 
6 417 438 16 105 136 26 812 833 
7 5 - 522 17 206 234 27 854 917 
8 545 609 18 3 - 323 28 942 10 09 
9 634 7 - 19 346 407 29 10 39 11 13 

10 726 753 20 426 446 30 11 48 023 

JULI. v.m. n.m. JULI. V.1l1. n.m. JULI. v.m. n.m. 

1 056 1 - 12 946 10 15 23 627 643 
2 127 157 13 10 48 11 25 24 7 - 716 
3 226 252 14 004 042 25 733 751 
4 317 341 15 1 - 1 18 26 810 830 
5 404 427 16 152 224 27 852 916 
6 450 513 17 252 315 28 943 10 15 
7 536 559 18 

31
37 357 29 10 51 11 33 

8 623 647 19 416 433 30 016 056 
9 

T2 
7136 

11 
20 

41
50 

51
07 31 I 11- 1132 

10 801 
81

26 21 523 539 -1-- -l-
Il 1 852 918 11 22 555 6 11 - ----
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· PENSION .. 

B EAU S ÉJOUR 

DUINWEG No. 1 
Van ouds bekend 

Pension 

D irect aa n Zee 

Gezell ige ligging 

T elephoon Interc. 17 

K. ROLLEMA 

ZANDVOORT 

UitzichtWatertoren 
Zeer aantebevelen tot een 

bezoek 

Prachtig Panorama over 

land en zee 

Telescopen aanwezig 

TOEGANG IOeENT p.p. 
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Auo. v.m. n.m. 

1 206 237 
2 304328 
3 352 414 
4 436 457 
5 519541 
6 604 626 
7 648 710 
8 732 755 
9 8118 8143 

10 I 909 9[38 
11 10111050 

SEPT. v.m. n.m. 
1 334 356 
2 416 436 
3 457 5 18 
4 539 6 -
5 621 642 
6 70-l 725 
7 748812 
8 838 907 
9 940 10 21 

10 1107 1155 

HOOGWATER. 

Auo. v.m. n.m. 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

1135 
1 -
139 
242 
324 
359 
430 
458 

51
27 

556 
626 

020 
102 
213 
304 
342 
4 15 
444 
512 

51
42 

6 11 
642 

SEPT. v.m. n.m. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

040 
1 19 
219 
301 
333 
402 
4129 
456 
525 
556 

1 -
1 51 
242 
317 
348 
416 
442 
511 
540 
612 

Auo. v.m. n.m. 

23 658 714 
24 732 752 
25 813 836 
26 903 935 
27 10 14 10 59 
28 1148 034 
29 1 -- 1 15 
30 150 222 

31 1 21
49 T2 

SEPT. v.m. n.m. 

21 6128 646 
22 705 725 
23 747 812 
24 840 914 
25 954 10 42 
26 11 Jl 017 
27 055 1 -
28 130 2 -
29 227 250 
30 311 332 

Aan de Boulevard Paulus Loot bevindt zich een seinpaa l, welke door 
middel van ophij Hchen van ballen de stand vau het te verwachten weer 
kAnbaar maakt. DA beteekeniH is al~ volgt: 

Een zwarte bal 'VeeH op uw hoede. Een kegel storm te verwachten uit 
,t Westen. Twee kegels: storm te verwachten uit 't Oosten. De punten der 
kegels zijn naar boven of beneden gericht, al naarmate de richting noordelijk 
of zuid is. Een vlag beteekent : dat gedurende een storm, de wind vermoe, 
tlelijk van richting zal veranderen, en wel: één vlu naar rechts ruimende wincl, 
en twee vlaggen : naar links, krImpende wind. 
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ANTH. BAKELS 
BAZAR ZANDVOORT 
Opgericht in 1874 ;-; Telefoon No. 13 

«') «') Bazar en Boekhandel Ul" - - -l> 
...J...J 

;>\;lUl 
-- >Ul 

LlJLlJ z> 
~~ 00 

Huishoud- en Schoonmaak- ~fTI . . 
fTI-.. .. Artikelen .. 0." .. .. 

è<i oo 

_ :0 

-- ().l 
1-
Rl~ Depot der Almelosche Ververij en 

~:2 .. Chem. Wascherij Gebr. Palthe .. 
«a<: -- -l0 «~ 
a<:(f) 

Chapellerie, Lingerie, Broderie, 
fTIfTI 

~a<: ,fTI 
(f)<J..J fTlz 
~~ Strandschoenen The North a<:(f) van :-'1-l 
LlJO 

British Rubber Co. -ofTI 
~~ .. .. ",r-

SIGAREN EN SIGARETTEN-MAGAZIJN 
~ 

... STRANDWEG 1 .. , 

GROOTE KEUZE ... BEKENDE MERKEN 
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Mededeelingen voor Toeristen. 

Voor het stallen van Automobielen is gelegenheid 
in de Garage van: 

Balte & Gravenstein, Garage Internationaal, Brederodestraat. 
P. de Geer, Parallelweg. 
Grand-Hotel, Hotel Beau Site, Hotel Groot Badhuis, 
Hotel d'Orange en Hotel Driehuizen. 

Stalhouderijen. 

Grand Hotel, Hotel Driehuizen en Hotel d'Oral1ge. 

Benzine-Depots (A. N. W. B.) 

Balte & Gravesteijn, Brederodestraat. 
P. de Geer, Kerkstraat No. 13 en 
J. Versteegh, Dorpsplein. 

Vanwege de A. N. W. Bond is eene Fietsenstal verbonden 
aan den Rijwielhandel van P. de Geer, welke gelegen is 
in de Kerkstraat. Vervolgens gelegenheid bij particulieren. 

Rijwielherstellers_ 

J. A. Balte, Kerkplein. 
P. de Geer, Kerkstraat No. 13 (A. N. W. B.) 
J. Versteegh, Dorpsplein. 

Bonds-Cafés. 

Restaurant Zomerlust, M. C. Snijer, Kosterstraat 7. 
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1STE KLAS AUTOGARAGE 600 M 2 

PARALLELWEG P. V A N DE GE E R INTERC. TEL. 116 

A U TO'S TE H U U R AUTO-BANDEN STOCK COODRICH. 

K ANTOOR' : KERKSTRAAT 13 TELEF. 18 ZANDVOORT 

HOTEL RESTAURANT "FLEISSIG" 
WARMOESSTR.127-129 - FRANZ FLEISSIG, EIGEN . - AMSTERDAM 

TELEFOON INTERC. 5972-5977 TELEGR .-ADR. FLEISSIG-AMST. 

RESTAURANT A LA CARTE DEN GEHEELEN DAG TOT 12 UUR '8 NACHTS 

DINERS EN DEJEUNERS VANAF F. 1.15-1.40 EN HOOGER 
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Wandel parken. 
Bij gunstig of ongunstig weder is het aangenaam te 

vertoeven in 't Kostverloren Wandel park ± 15 H.A. groot. 
gelegen in de duinen, omringd door prachtige boschjes en 
geheel beschut voor scherpen of harden wind. 

Van af het station (H. IJ. S. M.) bereikt men het park 
langs de Zeestraat en Kostverlorenstraat ± 10 minuten 
gaans. Van af Electr. Tram bereikt men het langs de 
Groote Krocht en Haarlemmerstraat, tot den Tol, daar 
links af (10 minuten gaans). 

Dagkaarten à 10 cts. per persoon. Seizoenkaarten à f 2.50 
voor 't gezin. 

Ten Noorden van het Grand-Hotel, bevindt zich nog 
eene ruime uitgestrektheid in de Duinen, welke den wande· 
laar gelegenheid biedt tot wandelen; tevens zijn daar 
mooie Lawn-tennisbanen aangebracht, gelegen tusschen de 
duinen, als 't ware in een dal, en alzoo een veilige haven. 

Van af de Elec. Tram bereikt men dit wandel park langs 
de Haltestraat, Zeestraat of Kerkstraat, Burgem. Engel
bertsstraat, langs station H. IJ. S. M., Or. Joh. Mezger
straat. Dagkaarten f 0.10 per persoon. Seizoenkaarten f 2.50 
voor 't gezin. 

Terzijde van laatstgenoemde gelegenheid tot wandelen, 
gaat langs het strand nog een wandelweg naar Bernadette, 
waar men eenige oogenblikken kan verpoozen, en een 
prachtig uitzicht heeft op Zee en Duinenreeks. Ook ten 
zuiden van het Noordzeehotel, wordt den wandelaar nog 
gelegenheid gegeven tot wandelen. 
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NOORD - HOLLANDSCHE TRAM 
Amsterdalll - (tegenover Centraalstation) - T elef. Int. N. 2164 

VOLENDAMMER KINDERTJES 

Naar Marken, Broek 
in Waterland en Vo
lendam per Noord-

Holi. Tram. 

Aangename zee-
tochtjes op de 
Gouwzee, op och
tend of namiddag 

naar Marken. 

De gewilde Expres
dienst, onder geleide van 
een gids, stelt U in staat, 
in weinige uren achter
eenvolgens kennis te 
maken met de zooge
naamde "doode steden" 
aan de Zuiderzee, het 
wereldberoemde eiland 
Mdrken en het aan 
trekkeliike visschers- en 
schildersdurp Volendam. 

Speciale rondreiskadrten Amsterdaill-Broek-Edalll-Volendam-
farken-Monnikendalll-Amsterdall1 voor den Expresdienst en 

\'oor de gewone diensten. Inlichtingen aan den steiger 
der oord-Hollandschc Tram (Amsterdam tegenover het 
Centraalstation) en de informatie-bureaux van Cook en Son 
(Damrak 83 en Amstel -Hotef) en van de Holi. Ijzeren Spoor
weg-Maatschappij. 
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Ned. Ijzerhandel, Afd. Enthoven - Zijlstraat 64 - Haarlem. 

U itstapjes van Zandvoort naar: 
(Per spoor, tram of boot). 

Haarlem, perspoor 13 minuten, per Electr. tram 25 minuten. 
Amsterdam p." 35 "" "70,, 
Zaandam, per spoor of per tram naar Amsterdam, ver-

der per salonboot of spoor (duur der reis ± I 'I, uur. 
Ligplaats van de salonboot aan de De Ruijterkade. 
De maatschappij "Volharding" heeft des zomers eene 

geregelde dienst per salonboot op Haarlem - Zaandam, over 
Spaarndam, Nauerna en Knollendam. 

Vertrek 10.30 van Haarlem en aankomst te Haarlem des 
middags 4 uur. Afvaart der booten van Koudehorn bij het 
Badhuis of aan de Kikkert. 

Hillegom, Lisse, Leiden, per spoor of Electr. tram naar 
Haarlem, voorts per stoomtram (station Haarlemmerhout) 
of spoor naar Lisse en Leiden. 

Monnikendam en Edam, per spoor naar Amsterdam, ver
der per Noord·HolI. tram naar Monnikendam of Edam. 

Volendam, per spoor naar A'dam, verder per Noord-HoIl. 
tram naar Volendam. 

Marken, per spoor naar Amsterdam, verder per Noord-HolI. 
tram naar Monnikendam en voorts per botter naar Marken. 

Het station van de N.-Hollandsche stoomtram is links 
tegenover den uitgang van het Centraal-Station te A'dam. 

Vooral Volendam en Marken geven den vreemdeling 
veel interessants te zien. 
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Ned. Ijzerhandel, Afd. Enthoven - Zijlstraat 64 - Haarlem. 

Bezienswaardigheden. 

TE HAARLEM: 
Het Raadhuis op de Groote Markt (Schilderijen enz.) 
Dagelijks geopend van 10- 4 uur. Entrée 25 cent. Zon
dags van 12- 3 kosteloos. 
De Groote of St. Bavo's Kerk, met prachtig orgel 
(Dinsdag van 1- 2 en Donderdag van 2- 3 uur Orgel
concert). (Toegang vrij). 
Bisschoppelijk Museum in de jansstraat. Dagelijks ge
opend, behalve Zon- en Feestdagen, van 10- 5 uur. 
Entreé f 0.25. 
Teylers Museum (Spaarne). Geopend dagelijks, behalve 
Zaterdags, van 10- 4 uur. Toegang vrij . 
Koloniaal Museum. (Koepelgebouw in den Hout). Dage
lijks geopend van 10- 4 uur. Entrée f 0.25. 
Museum voor Kunstnijverheid, als Kol. Museum. Ge
opend van 10- 4 uur. 
Het Stadsmuseum (Groot Heiligland) met circa 300 
schilderijen, waarvan een groot gedeelte van Frans Hals. 
Dagelijks geopend. Gedurende de maanden juni, juli 
en Aug. van 10- 5 uur. Sept.- Mei van 10- 4 uur, be
halve jan. en Febr. van 10- 3 uur. Entrée f 0.25. Zon
dags kosteloos. 

TE AMSTERDAM: 
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Koninklijk Paleis, Rijks-Museum, Artis, Panopticum, 
Panorama. Vondelpark, enz. enz. 



Ged Oude Gracht 47 

TELEFOON 1057 

Vertegenwoordiger 

te ZANDVOORT: 

ANTH. BAKELS .• Kerkstraat 

PIANO'S ORGELS 

~& Willem Heek ~ 
% Ged. Oude Gracht 118 

~<::) 
1;y ~~ 

Haarlem - Tel. 1338 ~ 
f~ -- Oroote sorteering - ~ ~ HUUR-PIANO'S ~ (' 

ORGELS PIANO'S 

J. LOTTOERING 

Ververij en eh em. Wasseherij 
met afz. afdeeling voor Heeren en Huishoudwasch 

Agent: de heer W. GERTENBACH 
TEL ZANDVOORT 145 '-' v. OSTADESTR. 13 
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Fotografisch Atelier 
ANTH. BAKELS, ZANDVOORT 

TELEFOON 13 KERKSTR. 31 

ONDER DIRECTIE VAN MEJ. E. H. BAKELS 

Verkoop van Fotografie-Artikelen 

Ontwikkelen van Platen en Films en verder 
fotografisch werk :: Reproductien en Vergroo
tingen naar elk portret :: Encadreeren van 

Foto's en Plaatwerk 
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Ned. Ijzerhandel, Afd. Enthoven - Zijlstraat 64 - Haarlem. 

ZOMERDIENST 
ELECTR. SPOORWEOMAA TSCHAPPIJ 

van 1 Mei t/m 15 SEPTEMBER 1917. 

Van AMSTERDAM naar HAARLEM en ZANDVOORT: V.m. 7.-, 
7.15*b 7.30* 7.45b 8.- 8.15~ 8.40§ 8.45e 9. - * 9.15*e9309.45*e 
10.-* 10 15e 10.30* 10 45*e 11. - 11.15* 11.30* 11.45. N.m. 12 -* 
12.15* 12.30 12.45~ 1.--*e 1.15 1.30*e \.45* 2.--e 2.15* 2.30*e2.45 3 --*e 
3.15* 330345* 4.-* 4.5430" 4.45a 445*Hb 5.-b 5.-* 5.15a 
5 15§§H 5 30 5.45a 5.45*Hb 6.- 615a 6 15Hb 6 30e 6.45* 7-e 7.15* 
7 30e7 458. - e8.15*8.30e 8.45+-9 -* 9.159.30*e 9.45* IO.-e 10 15*H 
10.30 1O.45*H 11.- 11.15*H 11.30§ 11.30CH 11.45*H 12.-*H. 
Van ZANDVOORT naar HAARLEM en AMSTERDAM V.m 6.05b 
6.35* 7.15*b 7.30 7.40§§ 750§ 8.15Hb 830§ 835 8.50*b 905* 
9.20b 9.35* 9.50* 1005 10 20*e 10.35* 10 50e 1105* 11.20'e 11.35 
11.50*e. N. m. 1205* 12.20e 12.35* 1250* 1.05 1.20* I 35* 1.50205* 
2 20' 235e 2 50* 3.05*e 3 20 3 35*e 3.50* 405e 4.20* 435*e 4 50 
5.05* 5.20* 5.35 5.50 6.05* 6.IOHa 620 6.35§ 640Ha 6.50* 7.05 
7 .10Ha 7.20* 7.35* 7.40Ha 7.50 805*e 8.20* 8.35e 850* 9.05*e 
9.20935e 9.50* 10.05e 10 20* 10 351 0.50H 11 05He 11.20H 11 35He 12-H 
Van HAARLEM naar ZANDVOORT. V.m 605 705 7.20 755 
8 lOb 8.25 8.40b 8.55 9.10 9.25 9 40e 9.55 1O.10e 10.25 10 40e 
10.55 IllOe 11.25 11.40e 1155 N.m . 12.10 12.25 12.4012.551.10 
I 25 1.40 1.55e 2.10 2.25e 2.40 2.55e 3 10 3.25e 3 40 3.55e 4 10 4.25 
4.40 4.55 5 10 525 540 5.55 610 6.25 640 655 7.10 7. :·5e 7.40 
7 55e 8.10 8.25e 8.40 855e 9.10 9.25e 9 40 9 55 10.10 1O.25e 10.40 
10.55e 11.25 1155 V.m. 12.10. 

De met • gemerkte treinen stoppen niet bij de hallen Bark, Vinkebrug en 
Liedebrug. 

De met § en §§ gemerkte treinen st.oppen op werkdagen uitsluitend Spuistraat, 
Marnixstraat, Kampervesl en Tem peliersstraat. 

De met § gemerkte treinen stoppen aan alle halten tusschen Haarlem en 
Zandvoort. Op Zon· en feestdagen aan alle halten van en naar Amsterdam . 

De met §§ gemerkte tremen stoppen op het baanvak Haarlem-Zandvoorl 
uitsluitend te Aerdenhout. Op Zon· en FeestèagBn !oopen deze treinen niet. 

Ue met a gemerkte trein3n stoppen op werkdagen uitsluitend Spuistrnat, 
Marnixstraat Aerdenhout Bentveld, Tol en Zandvoort. Op Zon en feestdagen 
stoppen daze treinen aan all e halten. b Alleen op werdagen. H lOL Haarlem. 
c Stoppen aan alle halten op de Admiraal de Ruyterweg. 

De met e gemerkle treinen loopen in de maand Mei niet verder dan Haarlem. 
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Rijwieltachtjes van Zandvoort naar: 

Haarlem langs de 
Leidsche Vaart of 
Wagenweg 

Over Aerdenhout 
tot Overveen (Tol) 
langs den Zijlweg 

Overveen tn Bloe
mendaal 

Santpoort 
Velsen 

" en Ijmuiden 
" Beverwijk 

" "Wijk a. Zee 
IJ muiden langs het 
strand 

± K.M. ± K.M. 

9.05 

10. -

8.06 
10.-
13.07 
17.07 
16.07 
20.02 

10. -

Ijmuiden over Els
woud, Overveen 
en Bloemendaal, 
Santpoort 1. Drie
huizen 

Heemstede en Hil-
legom 

Lisse 
Leiden 
Zaandam, over Half

weg 
Zaandam ov. Spaarn
dam 

Amsterdam 
Noordwijk, langs 

het strand 

17.07 

14.-
15.05 
28.-

20.--

20.--
25.-

16.--

Op den tocht naar Bloemendaal, enz. is het aanbevelens
waardig in het Bloemendaalsche Bosch een wijle te ver
toeven en het kopje te gaan bezichtigen, in het centrum 
van park Duin en Daal en voorts langs gesticht Meer en 
Berg te rijden, naar de Ruïne van Brederode. 

Om Beverwijk te bereiken, moet men met de Velser
pont over het Noordzeekanaal en kan men verder naar 
Wijk aan Zee over Beverwijk, langs den Tramweg of bij 
Velsen over Rooswijk door de duinen, waarheen een 
straatweg leidt; te Velsen gaat links, bij de Pont, een 
straatweg naar Ijmuiden. 

De weg naar Hill~gom, Lisse en Leiden, (de Wagenweg) 
rechts van de Zandvoortsche Straatweg, leidt ons langs 
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Zandvoort De Hoogeweg. 



Ned. Ijzerhandel, Afd. Enthoven - Zijlstraat 64 - Haarlem. 

den straatweg, omringd door boomen en Villa's en de 
niet te vergeten bloembollenvelden. 

Naar Zaandam gaat men bij Halfweg over den Spoor
baan, den polder door, terwijl Zaandam ook bereikt kan 
worden over Haarlem, Spaarndam en Buitenhuizen. 

De straatweg met fietspad langs de E. S. M.-baan brengt 
ons van Haarlem naar Amsterdam. 

Over Heemstede door de Haarlemmermeer komt men 
ook in Amsterdam. 

Tarief voor Ponney- en Ezeltjerijden. 
Standplaats op het strand in de nabijheid 

van Hotel Beau-Site. 

PONNEY'S EZELS. 

1/. uur 
1 " 
JI/. " 
lIl. " 
13/ . " 

2 
2 1,' .. " 
2 1

/ . " 

23/. " 

3 
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· f 0.50 
· -1.-
· - 1.25 
.-1.50 , 

- 1.75 
· - 2. -
· - 2.12" 

.. - 2.25 Ie 

.. - 2.37' 
.... - 2.50 ,e 

1/. uur 
1 

" lIl. " 
11

/ . " 

13/4 " 
2 

" 2'1. " 
2 1

/ . " 

23/ . " 

3 
" 

· fO.30 
· - 0.60 
· - 0.75 
· - 0.90 
· - 1.05 
· - 1.20 
· - 1.30 
· - 1.40 

- 1.50 
- 1.60 



ZANDVOORT, - Ha!testn'at . 



Ned. Ijzerhandel, Afd. Enthoven - Zijlstraa! 64 - Haarlem. 

Tarief voor de kruiers. 

Het brengen van bagage van en naar de rijtuigen, naar 
en van de wachtkamers of naar en van den trein per 
colli f 0.10 met een maximum van f 0.25 voor elke ver
richting. Bijbehoorende stokken en parapluies gratis. 

Het afhalen en bezorgen van bagage in de Gemeente: 
Per draagvracht zwaarder dan 2 K.G. hoogstens 15 min. f 0.20 

van 15- 30 min. . . . - 0.30 
" 30 min. tot I uur . - 0.50 

Per wagenvracht hoogstens 30 minuten ver 
en niet zwaarder dan 50 K.G. - 0.40 

Per wagenvracht niet zwaarder dan50 KG. 
van 30 min. tot I uur - 0.50 

Voor wagenvrachten zwaarder dan 50 KG. worden deze 
prijzen met f 0.05 per 10 KG. verhoogd. 

Boodschappen voor en wegwijzen aan het publiek: 
Binnen een afstand van 15 minuten . . . . . . f 0.15 
Per uur. . . . . . . . . . . . . . . . . - 0.40 
Voor langer dan een uur, per uur. . . . . . . - 0.30 
Voor het terugbrengen van antwoord op een boodschap - 0.05 

Ziet de annonce op de WAN 0 ELK A ART 
van ABR. MEIJER. Oroote Houtstr. 16, Haarlem. 

Wed. D. H. V AN INGEN 
HALTESTRAAT 15 ZANDVOORT. 

Drogerijen :: Chemicaliën .. Verbandartikelen 
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Tenllisbanen opengesteld voor het Publiek. 

Ten noorden vlh Grand Hotel 

Geopend van 's morgens 8 
tot 's avonds 8 uur. 

TARIEF: 

voor Zondag, Woensdag 
en Zaterdag. 

Per dag . . . . f 10.
P.uur(v.I-6u.nam.) - 1.25 
Overige uren. . . - 1.-

" dagen (p. dag) - 8.-
P. uur(v.I-6u.nam.) - 1.
Overige uren. . . - 0.75 

Achter Hotel d'Orange. 

Geopend van 's morgens 8 
tot des avonds 8 uur. 

TARIEF: 

Per uur . f 1. 
Per halve dag. . . - 3.50 

Voor langer tijd naar 
overeenkomst. 

Tennisbanen aan de Oranje
straat en Koninginneweg, 
geopend en tarieven, onge
veer als boven vermeld. 

Vermakelijkheden. 
(Concerten). 

Concertzaal Groot Badhuis, Café Germania, Kurhaus, 
Passage, Monopole en circus. De Concerten worden dage
lijks gegeven 's nam. van 3- 5 en 8- 11 uur. 

Philantropische Inrichtingen. 
Badhuis voor minvermogenden, Boulevard Paulus Loot 6. 
Haarlems Kinderhuis, Parkstraat No. 14. 
Amsterdamsche Vacantiekolonie, Kostverlorenstraat No 79. 
Diaconiehuis der Ned. Herv. Gemeente, Diaconiehuisstraat. 
Oude Mannen- en Vrouwen Gasthuis, Rozenobelstraat. 
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GOEDKOOP VILLA TERREIN. [BlIZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN.] 

KANTOOR: VILLABOUW ZANDVOORT 

H. E. BODDÉ BREDERODESTRAA T TELEFOON 214 



OUDE MANNEN- & VROUWENOASTHUIS 



Zandvoort Een drukke da~ 



,zandvoort. 'Boulevard 



C.SCHAAP :: ZANDVOORT 
SWALUËSTR. 7·8 TEL. 151 FILIAAL KERKSTR. 21 

.. KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN .. 

FOURAGE :: HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

EMAILLE:: IjZERW AI~EN :: PORCELljN, GLAS- EN 

AARDEWERK :: HANDEL IN DUIN AARDAPPELEN 

Melkinrichting ,De Sierkan' 
LEVERT UITSLUITEND 

PRIMA PRODUCTEN 
ZANDVOORT :: Tel. 46 :: Kerkplein 1 

HOOFDKANTOOR HAARLEM. 

M. F. V AN ORDEN 
Coiffeur van Hótel "Groot Badhuis" 

SALON DE COIFFURE MODERNE 

Kl~RKSTRAAT 25 

Telef. 169 

SIGAREN 

,,'t HOEKJE" T elef. 169 

TABAK CIGARETTEN 
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· ................ _._ .... _ .......................................................... __ .•. 
i 

DE "KINDERVRIEND" I 
i 

fIRMA BERN. J. KERKHOff i 
Magazijn van fijn en degelijk SPEELGOED i 

.i Gr. Houtstraat 32 HAARLEM. Telef. No. 1086 • 

i ! .................................. _ ........................................... "'."'."'._-, 

PRIMA VLIEGENDE HOLLANDERS 

• ! 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

In alle prijzen voorradig. Met en zonder gummibanden • 

OROOTE SORTEERINO: 

Zandkarren - Strandwagens - Kinderfietsen -
Rutschbanen - Kinder-Auto's - Carousselwippen 
Vliegers - Houten en ijzeren schoppen - Emmers 

Zandvormen enz. enz . 

.... ' ........................................................................................... ... 
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.••.....•.•....•.................••......................... 
• • • • • • • • • • 

i Kostverloren Wandelpark i · . • • · . • • ......•..............•.••...•..................•••.......... · . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: : GROOT RUIM 12 H. A . : : 
• • • • • • • • 
: : GEREGELD TOEZICHT : : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: : Abonnement f 2.50 : : · . . . • • • • • • • • : : per seIzoen voor het gezin : : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: : Dagkaarten f 0.10 per persoon : : 
• • • • 
: : aan het Park verkriJ·gbaar. : : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: : Verdere inlichtingen bij den Voor- : : 
• • • • 
: : zitter P. V ARE KAM P, Arts . : : · . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ZAAN DVOORT, PASSAGE, 



i 
i 
i 
i 
i 
i 
• 

_.~.~._._._._._._._._._._.~._._._._._._._.~.~.~~.~ ._._ .•. _._._.~._._._.~._ .. -.•. _._._ .•. _._._ .. _ ... 
• • i KENNEMER I 
! Electriciteit -Maatschappij ! 
! ! .. _._._._._._._ .•. _.~._._ ..•. _._._._._._._._._._ . 

•.•. _._ .•.•. --•.. _ .•. ~ .•. _._.~._._ .•. ~ .•. _._ .•. ~.! 
• • • • • • i i ! 
i LEVERING VAN : i 
; 
i ELECTRICITEIT VOOR LICHT, 

• ! 

KRACHT EN VERWARMING. 

KOSTELOOZE AANSLUITINGEN . 

TARIEVEN GRATIS VERKRIJGBAAR AAN HET 

KANTOOR DER MAATSCHAPPIJ TE ZAN DVOORT : 

ZA N DVOO RTSC HE LAA N 11, 

TELEFOON INTERC. 38 

i 

..•.....•.•.•.•....... _ ..•••.....•. _ ...............• 
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ZUIVERE RAUWE MELK 

KARNEMELK 

EN YOGHURT 

UITSLUITEND EIGEN VEE 

DEPOT: E. KONI NG, HAL TESTR. 36, ZANDVOORT 

DIRECTIE : NAARDEN I NT. TEL. BUSSU M 139 
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PAO. 3. 

" 10. 

" 20. 

" 26. 

JJ 36. 

38. 

JJ 40. 

JJ 42. 

" 44. 

" 46. 

JJ 48. 

" 50. 

" 54. 

" 56. 

" 58. 

" 60. 

INHOUD: 

Zandvoort en Omgeving 
Zandvoort als Woonplaats 
Uitstapjes 
Wat doen we in Zandvoort als 't regent 
Alplzabetische Lijst van Hotels 
Officieele Persollen 
Wandeltochtjes vall Zalldvoort naar: 
Voorkomellde Adressen; Eerediensten 
Openstellillg vall !tel Post- en Telegraafkantoor 

en Buslichtingen 
Lijst van Pensions, Restallrants, Bodega's en 

Lunc hroo ms 
Prijzen der Baden en Strandstoelen 
Stand van het Hoogwater 
Mededeclingen voor Toeristen 
Wandelparken 
Uitstapjes van Zandvoort naar: 
Bezienswaardigheden 

" 64. Dienstregeling Elecfrische Spoorweg-Mij. 
JJ 66. Rijwieltochtjes 
JJ 68. Omschrijving Rijwieltochtjes; Tarief verhllren 

van Ponney's en Ezels 
JJ 70. Tarief Kruiers 

" 72. Tennisbanen; Vermakelijkheden; Philantropie 







Schaal van I: !tO.OOO. 
~ ______ ..c:.::~ ______ :.: .... ::::... _____ ---.:.!ooo M.t". 

~ _________ ..1!4,,-_________ ~ Uur gtLa"!S. 

- SpO(1rw., _ Opellba~ w~el'. 

~ltuhc.lIt_lIczrit......,= D~l: 

_ TramweS· 

_ .. _._ .. _ Eltctri.sdte t,.o."" , 

.. ~.~.,.. . .....•. 

-------~- -............. 



Ililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllili111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

BLOEMENMAGAZIJN 
"MAGNOLIA" 

Haltestraat 34 - P. BOON - Telefoon 100 

ZANDVOORT 
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