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Nieuwiaarswens: 

Alsnog onze b e s t e  wensen voor  e en  goed en  
v o o r a l  gezond 1991. 

B i j  h e t  v e r s c h i j n e n  van d i t  nummer van  de  
"Kl ink"  w i l  i k  e en  i e d e r  d i e  meehelpt  d i t  b l a d  
t e  doen uitkomen h a r t e l i j k  bedanken 
voor  h e t  v e l e  werk d a t  er i e d e r e  k e e r  w e e r  i s  
voor  d a t  d e  "Kl ink"  b i j  ons  i n  d e  bus  r o l t .  

A l  10 j a a r  komt d e  "Kl ink"  nu u i t  e n  h e t  i s  
verheugend d a t  h e t  l e d e n  a a n t a l  e l k e  k e e r  weer 
g r o t e r  wordt .  
Toen 20 j a a r  ge leden  h e t  genoo tschap  werd 
o p g e r i c h t  waren s l e c h t s  een  50 t a l  
mensen l i d  van h e t  genoo tschap ,  nu z i j n  d a t  er 
maar l i e f s t  6 8 3 !  

H e t  i s  de  wens van h e t  b e s t u u r  d a t  d e  "Kl ink"  
nog l a n g  op deze  manier  i n  uw bus  mag komen. 



DE T E N N I S  p B A N E N  'v7AN Uh: ZANDVOORTSE TERREIN 
-- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- 

EN HOTEL M A A T S C H A P P I J  

Op dit fragment van het 
kaartje,dat eerder werd 
afgedrukt in de KLINK 
van jan 1988 op pagina 
14,ziet men aangegeven 
staan het Grandhotel, 
een stuk noordelijker 
de laatste villa aan 
de boulevard: Houcker- 
duijn, van de familie 
Asser.Nog noordelijker 
een drietal tennisbanen 
van de Z.T.H.M. gelegen 
ongeveer op de plaats 
van de huidige camping 
"de Branding " . 

Tenslotte paviljoen Bernadette ( met speeltuin ) dat 
geexploiteerd werd door Poppe Moeke.Het bijbehorende 
duinterrein was tegen betaling van één dubbeltje 
toegankelijk.- Wie heeft een foto van Bernadette ? -  

De tennisbanen werden voor de oorlog geexploiteerd 
door A.Schuiten (Arie Mik) de beide zoons Jaap en 
Dick alsmede Herik Koper waren daar ballenjongen. 
Tennis was toendertijd een élitesport,dus ballenjon- 
gens! Jaap maakte later van tennis zijn beroep en 
werd tennisleraar,in die vooroorlogse tijd toch wel 
een uitzonderlij k beroep voor een echte Zandvoorter. 
Arie Schuiten was ook strandpachter en in de winter- 
maanden aannemer van helmbeplantingswerk. 

Nevenstaande foto van deze tennisbanen werd gemaakt 
omstreeks 1910,in ieder geval voor 1913 daar de 
torentjes van het in 1913 gesloopte Kurhaus op de 
achtergrond zichtbaar zijn 

MW 
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WELKOM NIEVdE LEDEN 

Opnieuw kunnen wij een flink aantal nieuwe leden 
welkom heten. Het zijn in alfabetische volgorde : 
dhr. W.A.Bo1 v.0stadestraat 14 Zandvoort 
fam. H.J.Bosman mr.Troelstrastr. 7 Zandvoort 
mevr.M.E.Driehuizen v.stolbergweg 19 Zandvoort 
dhr. K.van Essen Schoonoordlaan 16 Haarlem 
mevr.Groenland v.Duijn J.v.Polanenstr. 192 Haarlem 
dhr. J .Kerkman Treubstraat 13 Zandvoort 
dhr. L.Koper Trompstraat 19-8 Zandvoort 
f am. J . van Ophem Koningstraat 4 Zandvoort 
dhr. E.Paap Gasthuishofje 12 Zandvoort 
dhr. J ,  Paap Nic . Beetslaan 10 Zandvoort 
dhr. W.paap C.van Rennesstr. 7 Zandvoort 
dhr. D.W.Spaans Fahrenheitstr. 25 Zandvoort 
mevr. J . Vas terman van Ostadestr. 13 Zandvoort 
mevr.M,W.A.Versteegh dr.J.G.Mezgerstr 93 Zandvoort 
mevr.J.Zeepvat-Heesemans boulev P.Loot 83A Zandvoort 

INBINDEN VAN " DE KLINK " JAARGANGEN 1986 t/m 1990 ! 

Voor degenen die dit wensen is er gelegenheid boven- 
staande jaargangen tot één boekwerk te laten samen- 
voegen,ingebonden en van een fraaie omslag voorzien. 
U zult nooit meer tevergeefs zoeken naar juist dat 
ene losse exemplaar waarin u nog wat wilde nalezen. 
Om terugzoeken van onderwerpen te vereenvoudigen zal 
een index toegevoegd worden. 
Ook indien u niet in het bezit bent van alle 20 af- 
leveringen bestaat de mogelijkheid om van deze aan- 
bieding gebruik te maken. 
Uiteraard zijn er kosten aan verbonden ,de prijs is: 
20 eigen exemplaren compleet f 15.00 
ieder missend exemplaar kost meer f 1.50 
alle exemplaren nieuw komt op f 45 .O0 
(de oplaag van nieuwe exemplaren is beperkt ! !  ! )  
Bijgevoegd treft u aan een formulier ter invulling. 
Inleveradres: J.BLUIJS Nic.Beetslaan 60 Zandvoort 
Inleveren c.q. bestellen voor 15 februari 1991 ! ! ! !  
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U I T N O D I G I N G  

Het bestuur van het Genootschap Oud Zandvoort 

nodigt u uit tot het bijwonen van de 

GENOOTSCHAPSAVOND 

OUD ZANDVOORT " 

vrijdag 1 maart 1991 

gebouw "De Krocht" 
aanvang 20.00 uur 

* Opening 
* Oude film over IJmuiden/Velzen 

(door de hr. J. Kiel) 

* Pauze 
* Film Zandvoort 

(door de hr. J. Kiel) 

* Oude filmbeelden van Zandvoort 
(door de hr. A. Bakels) 

* Sluiting 

Programma wijzigingen voorbehouden 

Voor onze oudere leden bestaat de mogelijkheid 
opgehaald te worden door de "belbus". Tijdige 
pgave bij de hr. Bluijs, tel. 14632. 
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EERSTE COMMUNIE 

Ter gelegenheid van de 
eerste communie van 
haar oudste achter- 
kleinkind Ria, dochter 
van Jan Bluijs, toog 
overgrootmoeder Jannet- 
je Bluijs - v.d.Meij, 
beter bekend als Jans 
de Kraai naar Haarlem. 
Dit was in 1955,zij was 
toen reeds 100 jaar. 

Het zal ieder duidelijk 
zijn dat haar aanwezig- 
heid extra luister bij- 
zette aan de toch al 
b1 ijde gebeurtenis van 
het doen van de eerste 
communie. 

- Jannetj e van der Mei j 
overleed als oudste in- 
woonster van Zandvoort 
in 1959 op bijna104 
jarige leeftijd.- 

REACTIES VAN LEDEN 

Na het verschijnen van de "KLINK " van juli 1990 
ontvingen wij een aantal telefoontjes van lezers, 
die ons er op attent maakten dat op de hartpagina 
de leden van de famllie KERKMAN een beetje door 
elkaar waren gehaald.Wij waren blij met deze reac- 
ties,want opnieuw bleek met hoeveel aandacht ons 
blad wordt gelezen.ook waardeerden wij dat sommigen 
van hen oris de "juiste "namen opgaven. Deze waren 
echter niet eensluidend en daarom leek het ons goed 
contact op te nemen met mevrouw Wiedijk te Haarlem. 
Zij is namelijk Dientje Kerkman, dochter van Kees 
Kerkman en Lies Kerkman - Bol en staat op de foto 
6 

iterknia-i staat Thea Fa i  ie.eeri dults r:ii;s I e a3 t  13ter 
trouwde met loodgieter Piet Koper. Naast haar Engei, 
evenals de ulterst llnks staande P i e t  een broer van 
K e e s  kerkman, vervo igens Kees Kerkmdi-. ze , z  L ? ~ K  
3s i f :e ì  rnan,Herman Fai-ile - een br 5-1 var -:e eei-rler 
grr~~e!ncie Thea - en uiterst rechts Gerr :t \lor-rneuleri. 
Mevi-oiiw Wledljk,dle 47 J aar ge leden haar geaoorte- 
dorp verllet,heeft de beste herinner~ngen aan haar 
jeugd. school D en haar klasgenoten Mlst ze Zand- 
voorti "Soms,maar dan wel het oude Zandvoort 

Mevrouw Ada Splers stelde ons ~n kennls van de 
zleRswljze van haar tante, mevrouw K o p e i - - ? n a p .  dle 
~n 1929 naar Amerika vertrok en woont ~n P.ochester . ,  
ge legen ~n de staat New Ynrk en wei &dn ziiidzi~- 
di van het Ontarlomeer. 
Mevr- . Koper - Paap :?ieent dat de naairi " f r :;<:i~:~li? es " 

af gr leid 1s van het Zandvool-tse woord "r rokkie" , 
vc.;or hemd of shirt . Voorwaar, vanaf Tie !?-vei z 1; de van 
de At l ant ische Oceaan een fraaie etyrnc; i oo :,che veu- 
klaring. 

Naar aanleiding van het artlke i v ? n  !-i?nd van 
i < .  v.d .Mi J e Pzn waarln o. a. de stranc:rig v+.ri de bark 
"F.H.von Lindern" voorkwam ("De  klink'^ van okt'9U) 
he!de ons de heer F.H.von Lindern u:t Wassenaar. 
Di lark droeg de naam van zijn beLcve!--:rcTotvader- 
d l e scheepsbouwer en reder i r1 A 1 G l asserdftr: .  was. L)oou 
135.71 werf werden toen nog steeds hoi.itor! s.i".ppen ge- 
houwd.  ondanks het feit dat ijzeren scnepr:-! de hou- 
ten exemp laren hoe langer hoe meer ,,.e+,cír ? ? G P ~ .  
" M l ~ n  betovergrootvader geloofde ir. houten schepen" 
aldus de heer von Llndern, "met a l s  gevolg dat de 
werf over de kop glng en tevens de comblrìatle 
scheepsbouwer/reder." 

Tenslotte een verzoek, bi.] wijze van ultzonderlng, 
hlerbij ingewilligd. "Ik zou gaarne I n  contact tre-- 
den met personen dle mlj iets over mijn vader, F.de 
Stoppelaar (1880 - 1925) kunnen vertel1en.hl~ was 
hulsarts te Zandvoort van 1914 tot 1924 en woonde 
Zeestraat 7. mijn geboortehu~s.lk zoek hlervan een 
goede afbeeldlng.Kosten worden vergoed 
Resrties s.v.p. ain F.de Stoppelaar.Essenlaan 12 
2251 AT Voorschoten. tel: 01.717-2442. 
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BADINRICHTING BLAUW - WIT, een vi~ftal nostalgische 
foto's van mevr.Schnledewind-Paap.Bovenste foto van 

De kleding van de badvrouw i6 aanmerkelijk dikker 

links naar rechts: staande; Jan Koning,Jan Hollen- 
dan die van de baadster,let u ook eens op de door 

berg, midden: Klaas Paap (Freut) , Keeltje Paap- 
en door gebruinde voeten en gezichten van badman 

Koning (Neeltje Tieleman getrouwd met Klaas Mok), en badvrouw , al lemaal zonder Spanje ! 

vrouw van de Hot ?,Floor Koper,vooraan :de Bock ? ,  
(zie ook "de Klinkvapril '90 blz. 14 en 15) 

Kees Kraaijenoord (de Rot) . 
foto rechts boven:in badstoel rechts Neeltje Paap 
-Koning, geboren 13 feb.1867,overleden 6 dec.1947) 
wie zijn de anderen? 



Een foto die weinig toelichting behoeft maar he:: meer dan waard is om goed bekeken te worden . 
Bij de spoorwegovergang, aan de huidige Sophiawl?g de nood woningen,uiterst links in het midden 
schuren van scharrendrogerijen en achter de be9::atnfplaats.,vaag te zien.de ENTOS. MW 



WAAROVER SPRAKEN Z I J  VROEGER I N  ZANDVOORT 

Onder deze vertrouwde titel bieden wij onze lezers 
twee bijdragen aan afkomstig van de vaardige en 
deskundige hand van mevr.A.G.M.van der OORD - WISKER 
genealoge te Hoofddorp. 
Deze trouwe medewerkster aan "DE KLINK" tekent ons 
een levendig beeld uit lang vervlogen tijden,het is 
daarbi j opmerkelijk dat men indertijd aan vele, de 
vrijheid beperkende regels gebonden was. 
Ook toen bleek reeds sprake te zijn van "import " 
dit tot troost van de niet " echte " Zandvoorters. 

Mevr.VAN DER OORD - WISKER wijst er ons op dat het 
gebruik van diverse spellingen van namen e.d. niet 
ongewoon was. 

De familie van Duyvenbode 

De welgestelde JAN GIJSSEN VAN DUYVENBODE uit Cat- 
wijk aan Zee had een Zandvoorts meisje leren kennen. 
Jan was weduwnaar van DOUWERTJE PIETERS en had een 
zoon GIJS. Omdat er niets meer was dat hem tegen- 
hield om in Zandvoort te gaan wonen liet hij zich 
op 19 mei 1738 inschrijven als lidmaat van de Zand- 
voortse gemeente.Waarna hij op 21 september van dat 
zelfde jaar trouwde met JANNETJE PIETERS van DUYN, 
een jonge dochter van Santvoort. 
Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren maar 
zoon GIJS uit het eerste huwelijk groeide voorspoe- 
dig op. Het was op 21 maart 1757 dat GIJSBERT JANSZ 
van DUYVENBODEN trouwde met SARA VELTHUYSEN een 
meisje uit Heemstede. Op dezelfde dag trouwde een 
nichtje, JOSYNA van DUYVENBODE met BASTIAAN WILLEMSZ 
SCHUYTEN . 
De Catwijkers konden het wel vinden in Zandvoort en 
in de loop der jaren kwamen nog al wat DUYVENBODE's 
naar Zandvoort toe. Ook werden er kinderen met deze 
familienaam geboren. 
Natuurlijk gebeurden er ook minder leuke dingen. 

JOSIJNTJE werd al jong weduwe en in het jaar 1766 
vroeg zij de Schout toestemming om Zandvoort te 
mogen verlaten.Deze gaf haar een getuigenis van 
eerbaarheld en toestemming om in Hillegom een nieuw 
leven te beginnen. 

Onze GIJSBERT kreeg in dat jaar vergunning om een 
winkeltje te openen in koffle-thee-kaas-boter-spek 
en veth. 
Vader JAN llet in januari 1767 door notaris Gallee 
zijn testament opmaken. Drie maanden later was hl2 
gestorven.Jan had in ziln testament laten beschrlj- 
ven dat ZIJ n vrouw JANNETJE van DUYN zij n enlge 
erfgename was van de helft en vruchtgebruik had van 
de wedel-he lf t. Na haar overlijden zou zij n enlge 
zoon ult een eerder huwelljk,GIJSBERT JANSZ,of zljn 
nakomelingen,erfgenaam zljn. De erfenis bestond ult 
o.a. een huis in Katwijk met drooghtuyn. Vier huis- 
jes, een sooirierhuys en een stuk~e land met schuur, 
dat alles  taande en gelegen in Zandvoort. Verder 
waren er diverse obligaties,ieder dulzend gulden 
groot. De weduwe van JAN.JANNETJE PIETERS was hele- 
maal niet gelukklg met het testament van haar man. 
213 vonc3,omdat zij reeds 68 Jaar was,dat het vrucht- 
gebruik up de een of andere manier moest worden 
verdubbe ld . 
iJit het huwelljk van GIJSBERT en SARA werden niet 
veel klnderen geboren en van maar twee klnderen 
werd een huwr l i j  k yev~~nden. 
Dochter FRANCYNTJE, geboren in 1761 trouwde In 1781 
met KORNELIS GERRITSZ BOL. Zoon JOHANNIS,geboren in 
1764 trouwde in 1793 met AAGJE LEENDEKTS ( D I R K S I  
ZIJ I DEDCJ I N . 
GIJSBERT JANSZ DIJYVENBODE stierf op 20 december 1787 
Reeds de volgende dag stuurde zijn weduwe SARA haar 
schoonzoon KORNELIS BOL naar het gerecht van Zand- 
vooi-t rnet het vei-zoek of ZIJ het werk var1 haar man 
mocht v~7oì-tzetten. Haar overleden man GIJSBERT was 
sedert 1752 gyossler in ongeraffineerd zout en er 
was een winkeltje met de verkoop van koffle en thee 
SARA kreeg hlervoor toestemming. 

A.G.M.Van Der OORD-WISKER 



DRIJVERS 

Op de foto hiernaast,genomen ~n 1934, een winterse 
opname van een groep drijvers.In die jaren,toen de 
jacht op wild nog geen besmet begrip was,verdiende 
menig Zandvoorter iets bij door als drijver op te 
treden.De meeste personen op deze foto waren in de 
zomer op het strand werkzaam en verdienden op deze 
wijze de somma van f.4,50 per dag met het doen van 
twee driften,één 's morgens en 's middags de twee- 
de.Naast het geld werd door enkele van de "Heren" 
ook wel een konijn gegeven (anders was het voor de 
gehaaide drijver zaak om zelf hiervoor te zorgen) . 
Een paar namen van heren die jachtpartijen hielden: 
Burdet, Brand, Bijleveld.van Stirum. 
Het borreltje voor jagers en drijvers zat altidd 
goed ,dit is ook op de foto zichtbaar. 
Achter de drljvers staat n.l. de schelpenkar van 
Jan Konlng waarop bevestigd is een stevige lat. 
Deze diende om het geschoten wild aan op te hangen, 
maar nu hangt er alleen nog maar een grote zak aan 
waarin de drank bewaard werd. 

De drijvers, van links naar rechts, zijn: 
GEHRIT KERKMAN -- GERRIT BOTJE. 
HO B C7 -- deze was ,Jachtopziender. 
COR BAKKER 
JAAP MOLENAAR -- de KALF. 
ENGEL KERKMAN -- ENGEL BOTJE zoon van GERRIT. 
JAN VAN DER VELD 
COR KEUR 
JAAP KRAAIJENOORD -- JAAP DE ROT. 
GERHIT DE R O D E  
LEEN DRAAIJER -- de KLISSERT. 
WALTER -- deze was geen Zandvoorter 
V.D.MEIJ -- de POMPENSLAGER. 
JAN KONING -- JAN VAN DUIF. 
W1 LLEM DE ROODE 

De foto werd in bruikleen afgestaan door een der 
drijvers n . l .  Engel Kerkman die ook de namen van 
de overigen noemde. 
De KLINK houdt zich aanbevolen voor meerdere bi3- 
dragen uit bezit van de lezers. 

MW 



Cornelis Jacobsz Vois 

Dat het niet altijd noodzakeli~k is ver in de ti3d 
terug te gaan om te kunnen constateren dat het 
beeld van onze woonplaats steeds aan verandering 
onderhevig is, bewijst deze foto . 
Natuurlijk is het de Haltestraat,ter hoogte van de 
Koningstraat gefotografeerd.maar hoe totaal anders 
dan nu. 

Zomer 1944,AusweiscontrQle ! 

Een tiental jaren eerder dan bovenstaande foto werd 
dit amateurkiekje gemaakt bij de tramhalte .De tram 
reed toen nog we1,de trein niet. 

Men was het wel gewend in vroeger jaren om uren te 
lopen eer nien een paar uur kon doorbrengen bij het 
meisje van zijn keuze. Als daar op een of andere 
manier verandering in gebracht kon worden dan maak- 
te men daar dankbaar gebruik van. Zo ook CORNELIS 
JACOBSZ VOIS die geboren was in Catwijk aan de Rhijn 
en in Zandvoort HET meisje had gevonden.CORNELIS had 
een zelfstandig beroep maar ook toen moest men, bij 
vestiging in een andere gemeente,hiervoor een ver- 
gunning hebben. Met zijn bewijs van GOED GEDRAG ging 
CORNELIS naar de Schout & Schepenen en vertelde daar 
zijn wensen. Waarna de secretaris van Zandvoort de 
volgende brief aan Jan van Narcelis van Santvoort, 
wonende tot Amsterdam, stuurde;CORNELIS JACOBSZ VOIS 
geboren en wonende tot Catwijk aan de Rhijn,zoude 
wel genege zijn,omme sich op S.antvoort neder te set- 
ten als Mandenmal<er,en het selve als baas te mogen 
exerceren.0~ 24 febr.1764 stuurde Jan van Marselis 
zij n accoord . 
OP 4 november 1784 trouwde CORNELIS met zijn PIETER- 
NELLETJE GERRITSS HELBURG een Zandvoorts meisje.Een 
jaar later,in oktober,werd hun eerste dochter gebo- 
ren. MART1 JNTJE werd zij gedoopt naar haar moeders 
moeder MARTIJNTJE VAN LEEUWEN. 
Daarna werden er tussen de jaren 1767 en 1777 en 
altijd in de maand mei,nog vier kinderen gedoopt. 
Mogelijk was Cornelis niet tevreden met het dage- 
lijks brood dat hij in Zandvoort kon verdienen.En 
als, zovelen ging ook hij in dienst bij de V.O.C. 

Zes jaar al had PIETERNELLETJE niets meer 
van haar CCRNELIS.die naar Oost - Indiën was ver- 
trokken,gehoord. Zij had een man leren kennen die 
haar steunde bij de opvoeding van haar jonge kin- 
deren en zij wilde we l met hem trouwen. Er werd 
navraag gedaan en OP 15 december 1783 kreeg zij het 
bericht dat haar man op reis naar Oost - Indien op 
9 november 1779 gestorven was. 
Op 15 februari 1784 trouwt EWIT HENDRIICSZ SCHAAP. 
weduwnaar van STIJNTJE FULPS KOPER, met PIETERTJE 
GERRITSS HELBURG de weduwe van CORNELIS JACOBSZ 
VOIS. 

A.G.M.VAN DER OORD - WISKER 
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VERLOTING - 

Snuffelende in oude stukken viel een wel zeer bij- 
zondere manier van geldinzamelen op t,b,v, het 
T.B.C. fonds van de Werklieden Vereniging Onder- 
ling Hulpbetoon. Het betreft de SECONDENLOTERIJ 
gehouden zomer 1929. Verloot werden &en gouden en 
vier zilveren horloges,geleverd door de horloger 
Trompetter, het gouden voor 54 gulden,de zilveren 
voor 12 gulden per stuk. 
Er werden hiervoor 43.200 loten aangemaakt,voor 
iedere seconde in 12 uren 66n lot.(12X60X60) 
Het gouden horloge werd opgewonden.verzegeld en 
daarna opgeborgen in de kluis bij burgemeester van 
Alphen.-- De notulen van de hand van de secretaris 
A.J.Hollenberg vermelden : 
"Horloseverlotins in Hotel Groot Badhuis op Zater- 
das 10 Aug.des'n.m. 4 uur. 
Te ongeveer 4 uur opende Burgemeester H.v.Alphen 
het verzegelde gouden horloge.Het horloge was stil 
blijven staan op 10 uur 9 min.54 seconden.zilveren 
horloges 9 uur 9 min.54 sec; 8 uur 9 min.54 sec.; 
11 uur 9 min.54sec.; 12 uur 9 min.54 sec. 
(Blijkbaar was bepaald dat de zilveren horloges OP 
exact 6Bn en twee uren voor en na het "goudentijd- 
stip" zouden uitgeloot worden) 
De Burgemeester hield een korte toespraak,eveneens 
de Voorzitter die het doel van deze verloting uit- 
eenzette en hoopte dat deze gelden mogen bijdragen 
tot leniging van de gevreesde ziekte Tuberculose." 

Onderling Hulpbetoon bestaat 24 sept 1992 honderd 
jaar! Het ligt in het voornemen een gedenkboekje 
uit te geven ,dat kosteloos ter beschikking zal 
worden gesteld aan de lezers van de KLINK. Om dit 
werkje zo compleet en leesbaar mogelijk te maken 
vragen wij U om in uw oude papieren en foto's te 
willen speuren of daar nog zaken,O.H. betreffende 
tussen zitten.Het verzoek daarbij is om,tegen af- 
gifte van ontvangstbewijs,ter kopiëring tijdelijk 
deze zaken af te willen staan. Adressen:S.v.d Bos 
Heimansstraat 10 , K.C.v.d.Mije Pzn Marisstraat 1 
of M.weber voltastraat 26 . 
Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking. MW 

D .  NIEUWS VAN ,N&&F" 

Het verenigingsleven is weer in volle gang. 

De repetities voor het nieuwe toneelstuk,getiteld 
"De Moriaan " dat geschreven werd door wi~len de 
heer A.J.Steen, worden door de spelers met veel 
animo bezocht.Deze repetities worden gehouden elke 
donderdagavond in een zaaltje van de Gereformeerde 
Kerk aan de Julianaweg. 
Qe uitvoeringen zijn OP de zaterdagavonden van 9 
en 16 maart 1991  terwij l een der-de voorstelliriy 
gegeven zal worden op zondagmiddag 10 maart 1991. 
De " WIRF " staat dan weer garant voor een gezel- 
lige avond of middas,noteert u deze data vast ! 

De dansgroep is eveneens weer volop in training. 
213 Zullen optreden tljdens de toneelultvoeringen 
en er werd,naar aanlelding van hun succesvolle 
optreder1 In k-iet voorjaar van 1990. wederom een 
verzoek ontvangen *an Holland Travel Servlce. 
Dit verzoek houdt in dat in gebouw de Krocht van 
28 maart tot S0 mei ongeveer 16  keer een optreden 
met dans en schouw verzorgd zal worden voor de 
E~igelse gasten die ons land tijdens het a.s.bol- 
lenseizoen zullen bezoeken. 
Deze actleve en tevens gezellige dansgroep kan een 
sant al folk lorlst lsche volksdansers ter verster- 
klns van hun gelederen goed gebruiken 1 Heeft u 
helangstelling dan kunt u zich voor informatie 
wenden tot mevr.Ans Feldwisch-Kerkman,Dor~splein 9 
telefoon 16487.Bes list doen! 

OP uitnodiging van de Klederdrachtengroep Noord- 
wijk zal de " WURF " op zaterdag 11 mei 1991 op- 
ti-eden niet een k 1ederdrachtenschouw.Di t in het 
kader van " Noordwijk 125 j aar badplaats " .  

Tenslotte wensen WIJ een ieder VEUL HEIL EN ZEGEN 
toe In dit nieuwe jaar. 

secr.H.Gansner 
19 



BESTUURSSAMENSTELLING 

Voorzitter: W. C. C. M. Kemp-v.d. Mije, Tolmg 29 
2042 F3 Zandvoort, tel. (02507-1'7201 ) 

Vice-voorzitter: Ir. C. J. Wagenaar, Kostverlorenstraat 23 
2042 PA Zandvoort, tel. (02507-13999) 

Secretaris : J. Paap, v. ïennepwq 14-1 
2041 LG Zandvoort, tel. (02507-15967) 

Vice-secretaris;A. Koper, W. Klasstraat 9 
2041 BK Zandvoort, tel. (02507-18441) 

Penningmester: J. Bluij s, Nic . Beetslaan 6 0 
2041 NN Zandvoort, tel. (02507-14632) 

vice-penningm. J. Attema, Cort v.d. Lindenstraat 2, flat 25 
2042 KA Zandvoort, tel. (02507)-14555 

Leden. Mw. K. Harkamp-Bluijs (02507-16929) 
A. Dramel (02507) -1 7963 
Mw. H. P. M. w oog er vorst-Schuiten 

(02507-1 81 77) 
Bankrelatie: Alg. Bank Ned. te Zandvoort 

Rek.nr. 565738305, qiro-nr. ABN 9711 
Giro-nummer: 4206723 t..n.v.  scha^ "Oud Zandvoort" 
Contributie: Minimaal F. 15,- per jaar 

REDACTIE "DE KLINK" 

Het b lad  "De Klink" i s  een kwartaalui tgave van h e t  
Genootschap "Oud Zandvoort" en wordt uitgegeven onder 
verantwoordel i jkheid van h e t  bes tuur  van h e t  Genoot- 
schap. Met h e t  ui tgeven van h e t  b lad  s t r e e f t  h e t  bestuur  
naar een g r o t e r e  bekendheid van en h e t  kweken van belang- 
s t e l l i n g  voor de geschiedenis  van Zandvoort. 
Voor h e t  samenstel len van h e t  b lad  h e e f t  h e t  bes tuur  een 
redactiecommissie gevormd, d i e  b e s t a a t  u i t :  mevr. C . E .  
Kraan-Meeth en de heren P .  Brune, K. C.  ven de r  Mije Pzn., 
H .  Opheikens, J .  Paap en M .  Weber. 

VRIENDELIJK VERZOEK 
- P -  

ADRESWIJZIGINGEN en  e v t .  andere ber ich ten  zo spoedig 
mogelijk aan een van de adressen door t e  geven. 

- 

- 

UW drukker voor: 
geboortekaartjes 

huweiijkskaarten 
en uw handelsdrukwerk 

drukkerij 

van petegem b.,. 

kerkpad 6 - tel 02507 - 127 93 

postbus 54 - 2040 ab zandvoort 

t& &.((Peel 

Kerkplein 6, Zandvoort 

Telefoon:02507 - 13546 

Het gezelligste terras 

van Zandvoort. 

Po d dm kenne beten 
waete.z zoipe..  . . ! 

In de kleinste winkelstraat 
van Zandvoort zit een 

schoenmakerij waar nog de 
regel luidt: 

ons vakmanschap is uw 
vsordeel 

g&s- J. van Campen 
* u a h , f t ~  en Zoon 

Corn. Slegersstraat 2 
Tel. 15449 
Zandvoort 

B i j  h e t  pos tkantoor  

~é ,ju, hael jai e w e  

een blommetje 

I bai Jopie Bluije. 

Bloemen huis 

2. 
HALTESTPAAT 6 5 
ZANDVOORT 
TELEFOON:02507- 12060 

De apecLaLi.6-t in al Uw 

Beo enwehen. . . . . . . . 
A 
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