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Wij zijn met de laatste loodjes bezig, we zijn er bijna. 

Dat zal ik denk ik blijven zeggen tot het moment dat alle werkzaamheden zijn 

afgerond. Deze zomer bleken een aantal zaken niet helemaal te kloppen maar 

gelukkig kwamen wij daar op tijd achter en kon de vergunning snel worden 

aangepast.  

Om de vormgeving van de 308 namen en de bijbehorende tekst optimaal tot zijn 

recht te laten komen hebben wij contact gezocht met Colorprofile. Dit bedrijf maakt 

o.a. voor het Genootschap Oud Zandvoort de kwartaaluitgave de Klink. Op korte 

termijn zal door het bedrijf Swaalf Natuursteen de noodzakelijke hardsteen platen 

worden besteld in België. De natuursteenplaten verhuizen vervolgens van België 

naar Hongarije.   

Daar worden de contouren van de tekst  uitgesneden in rubber, dat wordt vervolgens 

op de steen geplakt. Dan worden alle letters er met de hand uit gepulkt en wordt de 

steen gezandstraald. Waar het rubber zit gebeurt er niets met de steen, maar ter 

plaatse van de letters  verdwijnt een klein beetje van het oppervlak van de steen. Zo 

komen alle namen en de tekst in de natuursteen platen.  

Wanneer die werkzaamheden zijn afgerond gaan de platen met de namen weer op 

transport, ditmaal naar Haarlem waar het oog van de meester een laatste blik op het 

resultaat zal werpen. 

Aannemer Overdevest is in overleg met de leverancier van de bakstenen om de 

juiste kleur stenen te bestellen en met de leverancier van de armaturen/verlichting. 

Verder gaat hij in overleg met het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van de 

flat om eventueel gebruik te kunnen maken van hun voortuin om daar tijdelijk spullen 

op te slaan en misschien is het mogelijk dat er vanuit de flat water en elektra 

geleverd kan worden. 

Op de locatie waar het nieuwe monument gaat komen ligt een kabel van de KPN in 

de weg. Wij hebben de KPN opdracht gegeven om deze kabel te verleggen. 



Verder hebben wij met de gemeente contact gezocht over diverse zaken zoals de   

herinrichting van de parkeervakken, op welke manier de verlichting via Liander 

aangesloten kan worden en op welke manier wij de omwonenden gaan informeren. 

Al deze werkzaamheden moeten worden georganiseerd omdat wij met elkaar 

hebben afgesproken dat op maandag 1 maart 2021 begonnen gaat worden met de 

bouw van het nieuwe monument in Zandvoort. Alle werkzaamheden moeten klaar 

zijn voor 4 mei 2021, voor de onthulling van het monument.  
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