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Op Zaterdag 7 Juni. 1952 werd in de Rotonde van ds
Houtrusthallen te 's-Gravenhage een feestavond gehouden,
belegd door het "Comité Uitzending Haags Kind".
Van een informant werd omtrent deze feestavond het
volgende vernomen:
Aanwezig waren plin, 200 personen. De toegangsprijs
bedroeg 50 cent. Aan zaalhuur moest f.200,— worden betaald.
De avond werd geopend door
,1
Johanna Dina VAMft^...HAjjPJ!LLfgeboren te 's-G-ravenhage, gehuwd met:
|
• £L°é'_n£jrj-S- ^^fj^'ft^ jjjj» geboren te 's-Gravenhage 29 September 1921, wonendeAnslostraat 145 te 's-Gravenhage,
voorzitster van het comité. £ij zette de bedoeling van het
comité" uiteen, nTT"!zoveel mogelijk kinderen uit arbeidersgezinnen in de geleg@rih.eid te stellen een week te kamperen
op het terrein van de stichting "Zonneschijn" te Loenen.
van bedoeld comité is
De
Jacoba Hendrika Maria lï'üilTS, geboren te Rotterdam
April 1902, echtgenote van
Wi 11 em Oor nel is VAI'I FSS , geboren te ' s»G-ravenliage 21
November 1897, wonende ïïoord West Buitenaingel 70a te
's-Gravenhage.
l
Pe nni ngme ester van het comité is:
t
C,Gerrit Jan VAIJ PRAAG-, geboren te Amsterdam 11 Juni
1927, wonende Koningin ïïmmakade 109 te 's-Gravenhage.
Onder de aanwezigen bevonden zich vele communisten.
Sr werd eeri tombola gehouden met lootjes è 10 cent Ook
werd een bazar gehouden, waarop voorwer en te koop waren,
welke door de kinderen waren gemaakt. 'S n en ander had de
belangstelling van het publiek.
Jacob Hendrik 3TQTIJH, geboren te T s-Gravenhage 22
September 1891, wonende Kruisbeseenstraat 15 te 's-Gravenhage, bracht enkele solo's ten gehore, waarvoor hij een
J
dankbaar applaus ontving,
Verder werd de avond opgeluisterd niet humoristische
stukjes en muziek.
Ten slotte sprak de secretaris van hetzelfde comité
te irasterdam, nog een kort slotwoord, waarbij hij het comité opwekte op de ingeslagen weg door te gaan, opdat ook
aan de kinderen der arbeiders een prettige vacantie kan
worden aangeboden,
Te omstreeks 23.30 uur werd de bijeenkomst gesloten.
i(l( einde

l, lt<
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RAPPORT VAN KB
AAN HB
No.:
5339
Betr.: STICHTING ZONNESCHIJN.
Typ.E,

Bijgaand doe ik U een afschrift toekomen van een schrijven van de "Stichting Zonneschijn",
Leidsegracht 117 te Amsterdam, hetw»lk gericht was aan:
Herman Johan ASSIKK^ geboren te Hengelo CO) 8 December 1889,
Wonende re a.engeio(è). Linsterweg 46, penningmeester van de
C,P.N. afdeling Hengelo(0;.
——:
--

KB, 11 Juni 1952i

AFSCHRIFT.
STICHTING ZONNESCHIJF.

Leidsegracht 11?.
Telefoon 30052

Amsterdam 28 Mei 1952,

A M S T E R D A M.

Rrrrrrrra^rrrrrrrrrirfetttt.*.... De alarmschei rinkelt»
Het wordt tijd, de hoogste tijd 11 UU
K A L E N D E R
Z A T E R D A G

12 J U L I
4 uur.

Het grote ogenblik ie aangebroken. De eerste bussen van juichende
afaehende kinderen, wier hartjes sneller kloppen van verwachting, rijde»
de feestelijke versierde ingang binnen van
"" KIHDERGEMEENSCHAP "ZONNESCHIJN" te LOENEN.

^

^-~

Zijn de kinderen Mt Uw plaats en zoveel mogelijfc, daar ook bij ??????
Vrienden, het gaat er om onze kinderen van de straat te houden en ze
tegen de gevaren daarvan te beschermen. Het gaat er om ze een week of
langer echte vreugde te geven.
IS DAT NIET DE M01ITÏÏ WAARD OM ZICH DEZE LAATSTE WEKEN
EXTRA IN TE SPANNEN?
NATUURLIJK, ZEGT U, NATUURLIJK TOLLEN WE DAT]

Ja, goed, maar beging dan NU, met de onderstaande vragen te beantwoorden
Wij moeten n. l, precies weten waar we aan toe zijn om enige berekeningen
te kunnen maken. Anders kost het geld en datiis niet verantwoordelijk.
Daarover zijn we het eens.
Daar komen ze, de Vragen. Vul dus goed in en geef Uw mededelingen in het
algemeen over Uw werk en geef ons advies wanneer ge meent dat we tekort
schieten»
1. Hoeveel kinderen hebt ge op dit ogenblik ingeschreven?
2, Hoeveel sparen daarvan?. ......
3* Hoe groot is het gemiddelde van de ontvangen gelden?. , .....
4. Wat doet ge om het aantal kinderan te vérgroten?.....,,
5» Hebt ge al moeite gedaan er andere mensen in te betrekken?
(vooral de vrouwen en moeders weten wat het betekend h'un
kinderen 4 weken thuis zoader. ontspanning)
6. Hebt ge nog familiekaartea-gfim*^$ nae®? Vul in j. dan ,*....
*...*»..*
10 cent
......é.. familiékaarten vsaa 25 cent
Algemene eopmerkingen .»..**............
Vrienden het kamp moet VOL» dat hangt ook van U &£• Aan het werk dus l
Met vriendschappelijke groeten
de secr. Stichting "Zonneschijn"
M. KLÜTE.

Onder deze circulaire stond nog met inkt geschreven;
W.M. U stortte onlangs f.5.- voor film. Omdat de prijs nu f.2.50 bedraagt
boekte ik f.2,50 ten Uwe gunste.
Ontvang! graag dit formulier ingevuld retour.
Mooi resultaat op die kindermiddag d«| eerste Mei
|.M«KLUTI

No. 72d-52
Betreft: Comité Uitzending
Amsterdams Kind.
Stichting Zonneschijn.
Bijlage: 1.
VERTROUWELIJK.

Door het Comité Uitzending Amsterdams Kind werd bij schrijven
dd. 25 April 1952 aan het College van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente, het verzoek gedaan in aanmerking te mogen
komen voor een te houden straat- of huiscollecte. In het schryven werd als doelstelling vermeld: het in de zomervacantie naar
buiten zenden van kinderen van alle gezindten tussen 8 -14 jaai}
Direct daarop volgend wordt gezegd, dat door de Stichting Zonne
schijn een prachtig terrein werd gehuurd te Loenen op de Veluwe, alwaar het Amsterdamse comité, bestaande uit een aantal
buurt-, sport-, en speeltuinverenigingen e.d. gaat kamperen.
De kostprijs bedraagt ƒ 15.- per week en, daar niet iedere ouder dit bedrag voor zijn kind kan betalen, worden er financiële
acties ondernomen, zoals een klaverjastournooi, collecten op
voetbalvelden, filmvoorstellingen e.d.
Het schrijven was namens dit comité getekend door de U bekende
Josine WIBAUT (24.4.1918), die in een mondelinge toelichting
verklaarde, dat dit comité een overkoepelingsorgaan is van het
JORDAANCOMITé, STAATSLIEDENKWARTIER. STICHTING KINDERUITZENDING
EILANDEN, BUURTVERENIGING DE DIAMANTBEURS, SPEELTUINVERENIGING
WITTENBURG en de SPEELTUINVERENIGING KINKERBUURT. De collecte
werd voor 31 Mei 1952 aangevraagd (op deze datum is de collecte
niet gehouden; blijkbaar is de zaak op het Raadhuis ter fine
van nader onderzoek aangehouden). Verder verklaarde adressante,
behoudens op de openbare weg, ook te willen laten collecteren
op de terreinen van de Centrale Markthallen, en, na verkregen
toestemming der rechthebbenden, in café's, schouwburgen, bioscopen e.d. De collectanten zouden worden gecontroleerd door
leden van het genoemde comité en bestuursleden van aangesloten
comité's en verenigingen. Het kassaido van het Comité U.A.K.
bedroeg per l Mei 1952, volgens gedane opgave: / 472,74.
t bestuur van het Comité U. A. K. wordt J volgens aangifte, mede
door de u Bekende HendrlnaROOSf(3.io.i909), als 2e
ésse, en de U evenè^n¥^beke^de|o'ohan Andreas van RHIJN
(13.4.1924), thans wonende Ruijsdaelkade 49-11, alhier, als """
penningmeester/secretaris. Tot dusverre was dezerzijds niet
bekend dat hij deze functie in dit comité bekleedde. Aan hetgeen omtrent hem bij U bekend is, kan nog worden toegevoegd
dat hij in de maand Maart 1952 het orgaan VREDE aan zijn woonadres per post kreeg toegezonden.

Om

-2-

/een

Om U een beeld te geven van de propaganda die de Stichting
Zonneschijn voert, wordt U hierbij toegezonden het origineel
=teneinde de uitvoering te kunnen beoordelen= vanAper post
aan ingezetenen dezer gemeente verzonden uitnodiging. Zoals U
uit de inhoud moge blijken, komt hierin slechts éénmaal de
voor oningewijden politiek nietszeggende uitdrukking "Stichting
Zonneschijn" i» voor, terwijl als besteladres wordt genoemd:
Ruijschstraat 1, in welk perceel op de tweede étage woonachtig
is de genoemde Hendrina ROOS.
Het in de uitnodiging afgedrukte telefoonnummer is afgegeven
aan de op dit adres wonende Meijer de SWAAH (17.9.1911), U
bekend als de echtgenoot van voornoemde ROOS.
De adressering is dezerzijds onleesbaar gemaakt.
No.13

C

n.a.v. schr. van Wormerveer
HIP/ ii 2 •

B

135055

,24 April 1952

7 e r t r o u w e l i j k

Stichting Zonneschijn"
Onder, verwijzing naar Ufw rapport m>* 2 66/52, dd. 8.4.
1952, moge ik u berichten, dat het Landelijk Comité Binderui taending gedurende de zomermaanden kindervacantiekampen
organiseert. Dit eomité', waarin samenwerken de fi.V.C., de
N.V.B, en diverse baart- en speeltuiaorganiaaties, richtte
omstreeks October 1951 de Stichting ^ozmesohijn" op,ter
exploitatie van een kampeerterrein te Loenen op de Veluwe.
Uadere gegevens omtrent deze stichting «taan niet te
mijner beschikiilng.
Aan de Heer
orpschef van Gemeentepolitie
ue

HET HOOFD VAN DE DIENST
A .name na de a e;

W O R M E R V E iS R.
J G. r"-''bbr--'Jam

Frankeriug bij
A b ö ti n 'éiuen.t.
Amsterdam

2 exclusieve filmvoorstellingen
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La montagne est verte
Another Shore
Plaatskaarten a f 1.75 (alles inbegr.)
telefonisch te bestellen van 23 Mei af, tel. 52243, of schriftelijk,
Amsterdam-O.

Ruyschstraat

l,

Indien nog voorradig ook aan de zaal van Maandag 26 Mei af tussen J O en 4 u.
Op de dag der voorstelling is de zaal van 6.30 u. af geopend.

Bespreekt vroegtijdig Uw plaatsen.
Voorkomt teleurstelling ! *
* Aanvragen worden naar volgorde van binnenkomst behandeld.
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V ER T R 0 UW 1 L I J K .

Datum: 8-4-52.

Ho: Z* 66/52,
vj.uu.Gj. noj. j->»

*J bxuii oüi^,

ijuiiiicüuiij. jii

oc «oua ucj. uaiu.

Datum ontvangst berioht:8*-4-52.
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar.
Waardering berichtr^etrouwbaar.
Medewerkende instanties: Geen.
Tevens bericht gezonden aan: Geen.
Ondernomen act ie: geen.
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Hierbij heb ik de eer U te berichten dat op Zaterdag*^
April 1952,bij een der openbare scholen in deze gemeente,
aan de kinderen folders werden verkocht tegen de prijs
van 3 cent,waarin werd opgewekt in de a.s. vacantie te
gaan kamperen in het kamp rtSonnesohijnrt te Loenen op de
Veluwe,tegen de prijs van f.15- per week, exclusief reiskosten. De verkoop van deae folders geschiedde in opdracht
van het Comité Kinderuitzending Wormerveer,Secretariaat
Zandweg No 77 te Wormer,door enige scholieren.(Bijlage I)
Bij deze folders werd tevens een stencil uitgereikt namens
genoemd Comité,waarin het kamperen in bovengenoemd kamp
wordt geanimeerd.
Op dit stencil is verder een uitnodiging vermeld tot het
bijwonen van een filmvoorstelling die op Woensdag 9 April
1952 zal worden gegeven in hotel "De Jonge Prins" aan de
Marktstraat te Wormerveer9welke filmvoorstelling gratis
toegankelijk is voor iedere belangstellende.
Op dit stencil ?;ijn verder een viertal adressen vermeld
,
waar nadere inlichtingen ?;ijn te verkrijgen. (Zie bijlage LD
Daar het hier adressen betreft van vooraanstaande leden
van de O.P.N, en de E.V.C.,is dezerzijds een onderzoek ingesteld waarbij is gebleken dat een en ander uitgaat van
de stichting "Zonneschijn" te Amsterdam,waarvan het Secretariaat gêvgaÈigduis aan de Leidsegraoht No 117 te Amsterldam.Als secretaresse treedt op Mevrouw N.KLUTB terwijl als
spreker op bedoelde filmmiddag zal optreden Tiekere heer
j gXP uit Amsterdam.
Daar de aanvraag voor de filmmiddag is ingediend door
jF»QLAHDQHF, wonende te Wormerveer,Iepenweg No 11(Secretaris
'van de Plaatselijke Centrale der S*V.C-bekend),wordt de^er?:ijds vermoed dat het kemp ten nauwste ^al samenhangen met
G,P.M.-activiteit, al of niet via de S.V.C.
Daar alhier verder niets van genoemde stichting bekend is
en de activiteit hiervan in de komende tijd waarschijnlijk
ook tot de^e gemeente ttal worden uitgebreid,Bullen nadere
inlichtingen omtrent genoemde stichting op prijs worden
gesteld.
E I N D E .
60421.

^—£-771

RAPPORT VAN KB
AAN HB
ïïo. :
44-50
Betr.: GOIIITE KINDERUITZSEDIWG DER EVG.
Typ. D.

Bijgaand doe ik U afschrift toekomen van "een
der EVG, naar de inhoud waarvan ik moge verwijzen.
. A F S C H R I F T .
H O E R A i
we gaan naar
L O E N E N I I I

G

Waarde Makker,
Van het Comité Kinderuitzending ontvingen wij bericht
dat ook dit jaar weer de kinderen een prachtige week vacantie kunnen hebben in het kinderkamp Loenen.Alles staat,evenals vorige jaren onder deskundige leiding.De kosten voor
l week zijn ƒ 15»- per kind.Dit kan door de kinderen zelf
opgehaald worden, middels een spaarsysteem, waarvoor een
kaart wordt uitgegeven.
U kunt Uw kinderen tijdig opgeven bij de bode's of aan
onze kantoren.Ouders, stelt alles in het werk Uw kind dit
plezier te doen.Begint vroeg, dan komt U nooit te laat.
Gedurende vijf weken zal de mogelijkheid tot deelname aan~
een weekkamp gegeven worden, n.l. 15 Juli t/m 16 Augustus.
Mogelijkheid te over dms om Uw kinderen dit jaar een week
naar het kinderkamp "Zonneschijn" te sturen

C

voor de E.V.C.
T. 3tuivenberg
Enschede.

KB, 18 Maart 1952(

ACTIE zonder overlegmetca
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staan tientallen tenten om te slapen, één grote tent
om te eten, en één hele grote waarin voor alle
kinderen en alle leiders en leidsters heerlijk gekookt wordt.
Er zijn matrassen in de tenten om lekker op te
slapen en veel kranen om je onder te wassen.
Hier kun je wandelen, zwemmen, voetballen, speurtochten maken, wedstrijden houden, bij 't kampvuur
zitten en wat je maar wilt.
Zou je ook niet graag een week of twee weken
mee gaan?
Maar hoe l
Door te sparen !
Hiervoor heb je de hulp van je ouders nodig.

Kamp Zonneschijn

te Loenen op de Veluwe, waar de hele zomervacantie gekampeerd wordt en waar elk kind van
8 - 1 4 jaar heen kajn gaan
Op het prachtige terrein van

Kamp Zonneschijn

Alle kinderen zijn WELKOM in

wil zeggen buiten zijn en slapen in tenten, buiten
spelen, niet in nauwe straten, waar je altijd .op
moet letten, maar buiten, waar je kunt ravotten,
hollen, draven, waar je vrij bent.
Zou jij dat ook niet willen en met jou je vriendjes,
je broertjes en je zusjes.

amperen

Mijn kind(eren) wil(len) graag mee- naar net kamp

Jongen
INVULSTROOK

Meisje

Naam

te Loenen op de Veluwe.

;

• •• - .

',

Elk kind is WELKOM in

Kamp Sonneschijn

-,.,-•
.Meisje
,
j
Jongen
: :
,
(Alleen kinderen van 8 - 1 4 jaar kunnen mee)
>
|
j
'<
\e druk van de grote stad.

Naam
:.
\w kind en Uw losse geld en dat van oom en tante

]
j
!
;
j
•

\s
\d

'
;

Ie prijs: een rugzak
2e prijs: een knapzak
3e prijs: een waterkruik

Kleur de plaat aan ommezijde, en doe het zo
mooi als je maar kunt.
De drie mooiste plaatjes worden bekroond.

in kunt doen en dat door ons geleegd en voor Uw
,. ,
,
3
a
kind genoteerd wordt.
Bovendien hebben wij een z.g. ,,Familiekaart". Op
die kaart zitten bonnetjes, die eveneens door de
kinderen aan familieleden en kennissen kunnen
worden aangeboden. De opbrengst is dan ook
voor het kind zelf.
Vult U nevenstaaande strook in en Iaat Uw kind
genieten van buiten zijn, wat het zal bevrijden van

Ook voor de hygiënische installatie is goed gezorgd.
De prijs bedraagt f 15.— p. week, plus reiskosten.
Aan het sparen kan nu reeds begonnen worden.
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. De kinderen kunnen hun spaarcenten inruilen voor zegels,
ter waarde van 25, 30 of 40 cent en op een-kaart
plakken, die bij ons bestuur verkrijgbaar is.
In totaal kan op deze kaart een waarde geplakt
worden van f 24.—.
Ook kunt U een spaarbupje krijgen, wat U op Uw
schoorsteen kunt plaatsen en de spaarcenten van

Zou ook U niet graag Uw kinderen één of twee
weken naar buiten laten gaan.
In kamp Zonneschijn kamperen de kinderen onder
bevoegde leiding. Meisjes en jongens slapen afzonderlijk in een tent met leiders of leidsters.
Ieder kind slaapt op zijn stromatras en brengt
slechts dekens mee.
In de keuken wordt met zorg gekookt en de kinderen mogen zoveel eten als ze zelf lusten.

j

Ad

COMITÉ KIÏJDJPUIÏZEDING WORÏ.IERVEER
SECRETARIAAT: T. VOLGERS,
ZANDWEG 77 90RMER.

Wormer, 2 April 1952
'''aard e Vri e nd e n ;
Straks hebben wij vacantietijd. Of het nu nog wat'koud is of niet,
maar die tijd om er opuit te trekken komt beslist.
Allen zien WG verlangend uit nacr de vacantie,
Hoe moeilijk of het soms ook is, maar plannen, maken moeten we,
VOORAL VOOR ONZE KINDEREN.
WAI D^NKÜ U VAN KAMPEREN IN LOENEN OP DE VELUWE ?

Door de Stichting"Zonneschijn:'te Amsterdam zijn wij in de gelegenheid gesteld om te kamperen op liet pracht kampeerterrein in Loenen
te midden van prachtige'bossen en heide. Verleden jaar kampeerden
daar duizenden kinderen,
IVoensdag 9 April aullen wij op de film het kampleven in Loenen
kunnen zien.
Met deac nodigen wij U uit om deze kinderfilm te komen bekijken.
Deze film wordt vertoond op: WOENSDAG 9 APRIL 's MIDDAGS. HALF..l
'IN DE ZAAL "DE JONGS_PRINS._ Vrij toegang voor ouders met kinderen van 8 tot 14 Jaar.
Voor nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot het comité
, IC. Bruyn
Nieuwstraat 19
F. Glandorf lepenweg 11
'\. Volger Zandweg 77
x, G. Rus
Tuinstraat 3

Wormerveer
Wormerveer
V/ormer
Wormer

Met vriendelijke groeten,
HET COMITÉ.
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