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Alleen nog oP ansichtkaart"'
De Nationale Open Monumentendagen
ooop de kaart".

2OO9 hadden als thema

nastreven hebben ter gelegenheid

Voor Zandvoort had deze titel helaas
niet treffender gekund: op deze pa-

van de monumentendageneen

gina vindt u een collage van panden

(s)looproute samengesteld, zodat u

die eerdaags alléén nog op ansichtkaart te bewonderen zullen ziin.

het bijna voltooide verleden nog in
het echt kunt bewonderen.

De verenigingen die het behoud van
het Zandvoortse culturele erfgoed

Peter Bluijs

(kaart slooproute:
of bij het VVV-kantoor)
www.oudzanduoort.nl
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BIJ DE VOORPLAAT
In 1959 werd de roeireddingboot C.A.A. Dudok de Wit
vervangen door de
Dr. Ir. S.L. Louu:es.
Deze teakhouten, zelfoprichtende
motorstrandreddingbootwas een geschenk van het comité "Landbouw
redt mee" en werd vernoemd naar
Dr. Ir. S.L. Louwes(1889 - 1953),
die vanaf 1937 hoofd was van het
Rijksbureau voor de Voorbereig
d i n g v an de V oeds e l v o o rz i e n i ni n
Oorlogstijd. Tijdens de bezetting
werd hij directeur-generaalvan de
Voedselvoorziening en slaagde erin
om deze tot de winter van 1945 op
een aanvaardbaarpeil te houden.
Tijdens de hongerwinter kon hij
niet meer doen dan de ergste nood

PROGRAMMA VAN DE

66GDNIOOT SCIIAP SAYONI)9 9
op vrijd ag 6 novernh er 2OO9
ooDeKrocht".
De avond zal zoals gebruikelijk gehouden worden in gebouw
De zaal is open om 19.15 uur.
Vanaf die tijd kunt u genieten van een doorlopende
diavoorstelling over het Zandvoort van vroeger.

2O.OOuur:

Welkomstwoord door voorzitter Cer Cense

2O.lO uur:

ooEdo van Tetterode,
Zandvoort

beeldhouwer

en

promotort'

presentatie door Ankie Joustra-Brokmeier

bestrijden.
Na de oorlog werd hij adviseur van
de directeur-generaalvan de Voedsel- en Landbouworganisatievan de
Verenigde Naties (FAO)en bouwde
hij het Europese bureau van de FAO
in Rome op.
De motorstrandreddingbootdeed
tot1994 dienst en wordt voor zover
bekend thans gebruikt voor tochten
door de Amsterdamse grachten en
over het lJsselmeer.
Het schip staat overigens te koop en
wel bij Amsterdam Wharf.
Ik had hier graag de namen van de
schipper en bemanningsleden will e n ver m elden.m aar h i e rv o o rmo e l
ik een beroep doen op onzelezers.

ríál

,€l

21.15 uur:

Pauze (waarin nog loten te koop zijn)

21.35 uur:

Verloting

21.45 uur:

Zandvoort

in de vorige eeuw, deel lI

Onlangs heeft het Genootschapweer de
Peter Bluiis

beschikking gekregen over nieuwe (oude)
filmbeelden, die niet eerder door het COZ
vertoond zljn. Deze beelden zijn gecompileerd en
digitaal bewerkt door Cor Draijer.

22.15 uur:

SIuitine.

(Op zaterdag 7 noaemberwordt def.lm tijdens de ANBo-bijeenkomstnogmo,a'ls
uertoond.Gebouw"De Krocht", aanaang14.00 uur)
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"HOORT, BURGERS,HOORT!"
Reactiesuan lezers

door Peter Bluijs
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THALASSA
Klink nummerl14, Thalassa-

duimpje. Ik voer de

Cansner tegen Willem a(rn Duin en

en ben er trots op".

laatstgenoemdeschreef daarover het

Willem van Duin,

volgende:

dehoge@hetnet.nl
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naam "de hoge" als

!

internet-aanduiding

"Bij de kar op de hoek van de
oopoe',

r,=\,

SBANO..
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Visserspad op haar

artikel, pagina 5
"Hé juh, heb je De l(link gelezen?
Er staat familie van je in!" zei Hans

Mandemakerssteegstaat mijn

'.:

Opoe kende het

Op het artikel over

mevrouw C.M. Schilpzand-Van der

Thalassakwam

Molen, de vrouw met het knotje

ook een reactie van

op haar hoofd, eega van Cornelis

Cobie Menhs-d,ela

Schilpzand (alias De Hoge),

Court uiï Calgary,

stratenmaker op Zandvoort.

Canada. Zlj schreef

Naast haar staat Lien, eega van

dat onlangs, op 3

Steven Schilpzand, haar oudste

augustus, de laatste

zoon. Ook stratenmaker. Voor de

kleindochter van

viskar ligt haar hond Hekkie."

Floor Molenaar

(Meer informatie ouer dezeJ'oto

('de Bokkum')en

leest u op pagina ll uan De Klinh,
uitguuejuli 1996.)

Arendje van de Mije,
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Catharina Maria is in IB77 te

94-jarige leeftijd is

A nna P aulownag e l ro re ne n u i l

overleden.

mail met de nodige aanvullingen.

familieverhalen weet ik dat mijn
grootvader haar ontmoette in de

Naast een overzicht van Jacoba's
leven stuurde ze een aantal foto's,

weet, maar ik wil u zijn reactie niet

tuin van het klooster. Ze trouwden

waarvan we die van de aankomst

onthouden.

in 1903 in Zandvoort en kregen vijf

van de Visscherspink planlsen (foto

kinderen.

Anth. Bakels, poststempel mei 1905

"Tussen Varr Fenema en Van Duin,

De bijnaam ooKeesde Hoge" deed

zie pag.5). Dit omdat de vader

hij, zittend op de hoge bok van de

van Jacoba, Leendert Molenaar,

op de achtergrond, dat lijkt rne de
(halve) harses van Joop Wilhelmus.

groentewagenvan de fa. Steijnen,

destijds op Schotland voer en

Die man in dat zwarte pak, tussen

op. Was deze zonder lading
(groentekisten)dan riep men:
"Kees, wat zit je hoog!"

daarna enige tijd de visafslag deed

Arend van Duin en Kokke, lijkt op

op het Zandvoortse strand. Moeder

Loos, de vader van die verongelukte

Coba (geborenKuit)zat in de

autoracer.

Carnalen vissen was zijn lust en zijn

garnalenhandel.

Estafetteloper 5 zou Hennie van

Punt is dat hij niet alles zeker

Duijn kunnen zijn, zoon van

leven en als het op pellen aankwam
wel te vinden. Allemaal rond de

DE ZANDVOORT.ESTAFETTE die voetbalveld-opzichtervan
Klink nummer115,pagina4, 5
Zandvoortmeeuwenaan de Van

tafel, voor de hand wegpakken en

Van onze zeer trouwe lezer over

Lennepweg/Vondellaan.

pellen! Een Spaans rietje wilde wel

zee,Aad Bisenbergeruit Toronto,

Degene rechts achter hem lijkt op

helpen de snelheider in te houden...

Canada, ontving ik een uitgebreide

Jan Visser, voetballer uit het eerste

wist hij zijn kinderen en aanhang
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"HOORT, BURGERS,HOORT!"
Reactiesuan lezers

door Peter Bluijs

mijn meisjesnaam Verbulgt is err
ik recrentbegonuenlren met tle
genealogievan rnijn familie. Helaas
tot nu toe met weinig resultaat,trtaal
+.,'.ít-,"1

w i e w eet...

.--a

Co de Blank en
Dicky de Blcu*-Verburgt

:;ffi*'

106 Beatty Ave, East VicrtoliaPalk
6I01, Western Austt'alia.'fel. 089:1623948. codi@perthp('uÍl.org.au
(lnmidrleLs heeft De Wu.rfcorfirrtt
gezocht, tn.e[rnearoula De BlutkVerburgt)

r:,
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PROOST!
tti el weel
V ool hel geral tl al u ttt-rg

een
el{tal van Zarrclvoortmeeuwen,
pingelaal van het zuiverslewater.
Nurlrner l2 is ook een voetllaller,
ene Fleek (l(oper'?).
Bloemist Casseestaat in het portiek
van zijn eigen neling.

welke wijnen te sc:henkenmet cle
feesttlageu,geven wij u hier-lrijrle

een aantal namen.
" \u m m e r' 34 i s rol gensmi j een
'Warmerdammetje
en 35 daarnaast

suggestieom eens te kijken op tle
kuurl ran H ol el D l i el rui zenuil

is clachtik Rietje Balk (van bakker

1909. Vool het gekl hoeft u het niet

Balk, gelegennaast Warmerclam
o p rl e H o g ew eg).Oreri gerrsi s

Overigensgeloofik tlat tlie fottr
ouclelis tlan 1954!", alclusAad

melkboel Brancl van de Oostery'
Westerparkstraat in geen velclenof

llisenberger'.

wegen te ziett."

te l aten...
Prettige feestd.agen. en santé!

\ M I J NE N.
Bordeaux.

Vanuit Christchurch,NieuwZeelarrd. st:hreefEuert,Visse.rheL
volgencle:
"'De zomeruitgavevarr De
Kl i n k l, r ' ac htnelk eli j k p l e tti g e
lroveu.De man in het
helinr-reringeu
lit'htgekleulclepak aarrclestartlijn
is Aart ('Kokke') Koning.
Tk ken henr persoonhlk;hij was tle
l ,rrrelv an Colr ie l( orri n g .z i j w u s
getrouwd met Evelt l(opel en Evert
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U bent van harte welkom bij Lenie & Floor
Haftestraat 61 - 2042 LL Zandvoort
TefeÍoon: (O23)571 21 71
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In- en verkoopvan sieraden
Reparatiesvan sieraden,horlogesen klokken

Haltestraat394 0 2042 LK Zandvoort
Tel: 023 - 571 55 74
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Uw leverancierals het gaatom
electronische
en huishoudelijke
apparaten!!!

Grote Krocht34 - 36
Zandvoort
Telefoon 023 5732649
www.radiostiphout.nl

AlblasGrafischeProdukten
K o c h s t ra a t4 o ,z o 4 l CE Z a n d v oo r t
Tel & Faxoz3 - 57 12505
Verkoopvan:
Aquarel-en Acryl materialen
Lijsten
PassePartoutsop maat gesneden
Boekbindatelier

w w w .o ud za n d vo o r t.n I

JOIIANNDS

CHRISTIAAN

(1787-lB3B)

scHorDL

Een uitstapje naar het strand is iets van alle tijden. In de zeventiende eeuw trok men rnet mooi weer
naar het strand orn pootje te baden of te wandelen. En ook toen had rnen rarnptoeristen,
herfst en winter naar de gestrande walvissen en schipbreuken
aan het strand hadden dezelfde aantrekkingskracht
vastgelegd, voornamelijk

door kunstenaars

fS3S) was in zijn tijd een onovertroffen

D E K U NS TENAAR

kwarnen kijken.

in de negentiende

uit de Romantiek.

die in de

Deze gebeurtenissen

eeu\{ en werden veelvuldig

De zeeschilder J.C. Schotel (1787-

meester in het schilderen

valn zeegezichten.

klantenkring en was bekend in bin-

dus met aolle zijl's morgens om uijf

nen- en buitenland.

uren op strand, raakt oaer de eerste
bctar (= zandbank), dan komt het
d,oordienhet swaar anker waarschij'
nelijh nasleept dwars uoor de tweecle

kon tekenen en in lB05 werd hij lid

HET STRANDEN
VAN DE DRIEMAS.
TER DELPHINE BIJ
ZANDVOORT

van het Dordtse Tekengenootschap
Pictura. De gebroedersAbraham en

In het najaar vanlB22 woedt er

Jacob van Strij hacldenveel invloed
op zijn ontwikkeling. In IB0B nam

een hevige storm bij Zandvoort.
Voor de kust vaart een driemaster,

de groote bood uit en een zeeslaat
dezeluecloor rnidde. Vier ma,n die ín

Schotel les van Martinus Schouman
(1770-lB4B),een prominent schilder

die verwoede pogingen doet om de
beukende golven en het geraas te

van zeegezichtenen al snel werd
duidelijk dat de leerling de meester

trotseren. De zeilen scheuren en het
hout kraakt. Dan slaat het noodlot

Nu was aoor de ouerige aLle schijn
uan redrling ouer. 't Schip begon te

zou gaan overtreffen.

toe en is het schip reddeloos verloren. Het stranden van de driemaster

bewegen,er kwam water in en ieder

JohannesChristiaan Schotel werd
geboren op 11 november 1787 te
Dordrecht. Hij moest eigenlijk zijn
vader Gillis Schotel Jansz. opvolgen, die fabriekseigenaar was. Hij
ontdekte echter al vroeg dat hij goed

Schotel groeide uit tot een veelzijdige kunstenaar, die tekende in de
traditie van zeventiende-eeuwse
zeeschildersals Willem van de
Velde de Oude (1611-1693)en
Ludolf Bakhuyzen (f630-U0B). Zrjn

Delphine is door de Dordtse koopman en reder Jacobus de Voogd, die
bij deze tragische gebeurtenis zijn
zoon verloor, als volgt beschreven:
'Z onduoort. Een driemastschip ltomt
's aaond,smet een uliegendestorm in

baar.
De zee uliegt ouer 't schip, men,zet de
klijne bood uit die intusschenaan
't schip nog aost is en heist uerder

d,eklijne Lt)aren,raken door de hooge
zeeDan "t schip los en zijn in een
oogenblih droog aan wal.

uliegte in de masten. Alles sloeg
uan delt, drie uarkens en de honde
spoeldeaan slrand, waaraon er nog
één leeade. Een jonge jufurouw met
een meid die nog in de kajuit roaren,
wierde door de tweedestuurmon er

't gezicht uoor anlter. 's Morgens om

uitgehaald met mijn zoon die zich
aan de uerschansinghielcl. Dan een

een achtergrond van lucht en water.
Schotel kan worden beschouwd als

drie uren raakt het uoor zijn anker
actn't drijue. Men kapt hetzelue,

zee sloeg hem tegen het dek met de
jurfurouwen ueruolgensin zee.

de belangrijkste zeeschilder van de
negentiendeeeuw. Hij had een grote

tracht onder zijl te geraken, dan kon
het uan,strand niet afhouden, zet

Mijn zoon dreeu nog wel de haLue

specialiteit was de weergavevan
schepen,tuigage en mensen tegen

weg aan't schip en strand op zijn,

(lees aerder op pagim B)

D e K link. n umme r 11 6, her f s t 2009
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(ueruolg aan pagina 7)

JohannesChristiaan Schotel,Het strand,enaan d,edriemasterDelphinebij Zanduoortin 1822, doek 78,5 x 105,5
cm, gesigneerdr.o. op achterzijdebootje:J.C. Schotel,DordrechtsMuseum.
kleere en was ook.spoedig aan wal,

uelijk op strand, zood,athetzelueaol
kisten,

dan ongelulrldg doordien men niet

Iag met wolbaalen, kffirs,

spoedig genoeg erbij waren. Zoo ook
de jufurouw waaraan nog alles is

etc. Een metroos, die wel aeertien
dagen ziek was geu)eestis nog tus-

beproefd dan arugteloos. Den cap-

schen twee houten leuend aan wal

tein die reeds in de mast was, ltomt

gekomen.'

loorgaan van de driemaster Delphine voor de kust van Zandvoort.
De schilderij en, in IB22 en lB23
vervaardigd, zijn tot de aankoop in
I9B9 door het Dordrechts Museum
in het bezit van de familie De Voogd

uit denzelae, treht zijn laarze uit en,

DE OPDRACHT

gebleven. De tekeningen werden

Aan zijn stadsgenootJ.C. Schotel
gaf De Voogd opdracht deze droeve

veiling van Schotels nalatenschap

er afspoeld,e,springt tegen een stuk
houd, met zijn hoofd, waardoor hij

gebeurtenis op doek vast te leggen.

zich zo bezeerd,edat zijn krachten

Zich baserend op het door De Voogd

Deze tekeningen, die van lB22
dateren, geven blijk van een grootse

hern begauen, is ooh dood aan wal

geschreven verslag, maakte Schotel

visie en een volledige beheersing

gespoeld.

drie grote tekeningen als voorstu-

springt oaerboord on'Lzoo naar wal te
nt) en1,ïten, dan ongelukldg d,oordien
er reed,sal wat op dek was geu)eest

door J. de Voogd aangekocht op de
in 1839.

Verder spoeld alles uit het schip, de

dies en wellicht ook als modellen

van tekenstift en penseel. Over een
schetsmatige opzet met potlood volgt

maste raken oaerboord waardoor

voor de opdrachtgever. Uitgaande

een krijttekening, die in sobere

alles wat er op was in zee uiel en

van twee ervan vervaardigde Schotel

tinten met waterverf wordt verle-

waaraan ook geen rnan aan wal is

twee schilderijen, die samen de

vendigd: spaarzaam blauw en rood

gespoeld. Verder raakt de geheele

verschillende stadia van de ramp

(in de frguren) en voor het overige

boel uit ellnnd,er en d,rffi succesci-

weergeven: de stranding en het te-

in grijs de lucht en het water. Tïvee
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uan de driemasterDelphinebij Zanduoortin 1822, doelt78,5 x 105 cm,
JohannesChristiaanSchotel,De schipbreuk
Museum.
Dordrechts
Schotel,
r.o.
op
ton:
gesigneerd
J.C.
ling het strand opgedragen.De
kunstenaar heeft hier waarschijnlijk
het aan land dragen van de jonge

in de negentiende-eeuwsezeeschil-

zoon van Jacobus de Voogd willen
uitbeelden.
In deze twee schilderijen, gewijd

uniek geheel dat in de Nederlandse
kunst zijn gelijke niet kent.

aan de schipbreuk van de Delphine,
toont Schotel zich een volleerd zee-

Anne Marion Cense

schilder: de in hevigheid toenemende storm is met de in nood rakende

NB. Door de narlerende beaalling
uan de scribent en het ontbreken

driemaster voortreffelijk uitgebeeld.
Hij bewijst in deze werken de eigen

uan tijd uoor het d,oenuan archiefonderzoek,is de bouenstaandetekst

waarneming en ervaring, langs
oeversen kusten opgedaan,te laten

grotendeels afkomstig uit: J.M. de
Groot, J. Erkelens e.a., Een onster-

domineren boven het aangeleerde,
waarmeehier het dominantevoor-

felijk zeeschilder J.C. Schotel l7B7lB3B, Dordrechts Museum, (Iitgeae-

beeld van het zeventiende-eeuwse
zeestuk wordt bedoeld. In de Delphi-

rij Waanders,Zwolle, 1989.

tweede schilderij heeft het noodlot
zich voltrokken. Op de voorgrond

ne-schilderijen hebben wij te maken
met een geheel eigen voordracht en

(voetnootvan de redactie:

worclthet lichaam van een drenke-

schilderwijze; het zijn hoogtepunten

len van een dochter)

van de drie tekeningen, slechts iets
kleiner dan de doeken, zijn onmiddellijke voorstudiesvan de schilderijen. In kleine wijzigingen, zoals
de positie van een als repoussoir
geplaatste ton of figuur op de voorgrond, is het zoeken en vinden door
de kunstenaar van de definitieve
compositie te volgen.
De schilderijen beelden elk een
stadium van de ramp uit. Op het
eerste schilderij is de storm hevig,
de Delphine in nood maar nog niet
vergaan:de mensen aan het strand
verzamelenlosgeslagenplanken en
overboordgeslagenmateriaal; vanuit
een donkere lucht strijkt nog zonlicht
over de hoog opgaandegolven. In het

D e Kl ink ,num m er116 ,h e rÍs t2 0 0 9

derkunst. Tezamen met de drie
kapitale tekeningenvormen zij een

Anne Marion is op 09-09-09 beval-
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Het moet op een koude dag geweest zijn, met een ijzige wind uit het noordwesten, dat de heer
G.J.W. Yreman, inspecteur bij de Zandvoortse politie, dit schitterende panorarna vastlegde. In
een camera aangeschaft en hij wilde deze testen. Op een
ooHuis in de Duinen" naÍn hij een serie
omgeving van het huidige

die periode werd voor het politiewerk
hooggelegen

duin in de directe

foto's. Eén ervan is in volle glorie te bewonderen in het hart van deze Klink.
zichthaar

te maken is ervoor

Om zoveel mogelijk

details

verdelen (nummers

IO, 12r 13 en l5)o heginnend

Hoe langer je naar dit onderhoudende

kunstwerk

gekozen de opnarne over vier paginaes te

vanaf de zuid en via het centrurn richting
kijkt,

noord.

hoe meer er van het oude dorp herkenbaar

wordt.

PAGINA 10
Op de voorgrond een deel van de
Zandvoortselaan,met zicht op

H aarlemmerstraat/Kostverloren
is nummer l3l, met de naam
"Zonnehuis". Daar tegenover(links

de bebouwing aan de rechterzijde.
Zandvoort binnenkomend is

op pagina 13) staat het tweelinghuis
ooDeTol" (voorheenHuize ooMarie").

het eerste huis nummer 39,
ooOrion".
genaamd

PAGINA Í2
Het hoge gebouw aan de
zuidboulevard, op deze pagina links
gelegen,is Hotel Noordzee.
Het grote pand, links van het
chaletachtige bouwwerk, is het
aan de boulevard gelegen Hotel
ooBeauSite". Dan volgt het in
ooHaarlems
Zwitserse stijl gebouwde
Kindertehuis" (nu de locatie van
de water/uitzichttoren). Vervolgens,
ogenschijnlijk eraan vast gebouwd,

PAGINA 13

ooSeinpost"
Op dit blad torent Hotel
(links) aan de Boulevard Paulus

moment van de opname nog in
aanbouw.
De Kostverlorenstraat verder
volgend komt eerst de latere
ambtswoning van burgemeester
Van Fenema in beeld, gelegen op
de hoek met de Wilhelminastraat,
ooHuismet de Vijver" en
dan het
vervolgens de achterzijde van villa
'oNjord".

Loot boven alles uit.
Zowel links als rechts van de
toren van de protestantse kerk
ziet u het statige "Grand Hotel".
Ter rechterzijde van dit hotel
ligt de toegangswegnaar het
strand. Prominent in beeld is de
watertoren. met rechts daarvan
ood'Orange".De oorook"
Hotel
uit de hoge schoorsteenpup, t"t
rechterzijde van het hotel, komt van

"Badhuis Zeeduin", ook wel het
badhuis voor minvermogenden
ooHaarlems
genoemd. Vóór het

StoomwasserijWeenink, daar waar
nu de Pakveldstraat en Swaluëstraat

Kindertehuis" staat het torentjevan

Aan de voet van de watertoren
- althans volgens dit perspectief -

samenkomen.

PAGINA 15
Het besneeuwdedak op de horizon
is van Garagebedrijf Jongsma.
Rechts is nog een deel van de
"Mosterdhui zen" zichtb aar.
Terug naar de Kostverloren:
nog eenzaam staat daar het huis
waar zich de ingang van het
Kostverlorenpark bevond. Nu loopt
hier de Quarles van Uffordlaan.
Er is veel van het getoonde

de Brederodestraat.

bevindt zich de Mariaschool.
Ter hoogte van deze school, iets naar

verloren Begaan,maar het
beeld van de bebouwing aan de
Kostverlorenstraat is in ruim
tachtig jaar eigenlijk relatief

Wanneer de Zandvoortselaan verder
gevolgd wordt ziet u het voormalige

rechts, is het torentje van het huis

weinig veranderd.

PEN-kantoor inclusief het

zichtbaar.

de gereformeerde kerk, gelegen aan

vrijstaande tuinhuisje. Ter hoogte
van De Tol komt de tram Zandvoort
binnen. Het eerste huis op de hoek

De K link. n umme r 11 6, her f s t 2009

op de hoek Tramstraat/Schoolstraat
Peter Bluijs

Op deze pagina zult u tevergeefs
zoeken naar de toren van de roomskatholieke kerk. Deze was op het

1 1 I 515

.

I

r:l

.':

7

-J -? ; . '
fi',{t'i:t':.-

[.;';'5'.:-"^

t
ï I ,'!..

-r'

.

12 | 516

nl
w w w . o u dza n d vo o r t.

rt

tvntÍ

;\*)'
Jtr
!fr..-

-a 9:;oï'

De K ink, nu mmer ll6 , her f s t 2009

13 | 517

T O E A A N E E N O NDE RHO UDE ND E ,
L E E RZ A ME E N S O CI A L E B E Z I G H E I D ?

Op de bres

Voor het ()er.rootsc'lrap"Otrr-l Zanclvo<tlt" zrlekerl lvij
kancliclaat-llestuursletlen die t[e konrenrle jaretl een
actieve rol itr ouze velenigir.rg willen gaan sllc'len.

voor behoud von het mooie,
en
ontwil<kelingvon het goede
in en voor Zandvoort

Bent u geïutet'esseelclirt tle gest'hieilerlis vatr
Zanrlvoolt. cletrkt u een lriitllage te ktttrnetl leveretl
aan he[ uitth'agen hielvan en lvilt u <leze i<leeën
g l a l r g o t n z e l [ e t t i t t t ', , t t t t 'e l r u r 'l i e s 7 l - , r rn i l l u
rlaalnaast ook trttg ttteetlettkett ovet' het lreleitl varr
onze vereniging vttot' tle kotlerttle jaler-r'i
Laat het orls wetell ert reageer!

dnh{Lffs,.'x.F

iltrHil'

fuf-t

EN TIJDSBESLAG:
VERGADERFREQUENTIE

cb*

Wij vergacleleneen keet'per tttaantlop cle
vatr 20:00 tot ca. 22:00 uur'.
donrlertlagavuntl
ervalt uit dat llestuurslerlenook
gaan
wij
Daarnaast
te
bijtlrage levet'ettaatr tle velsc'l'rillentle
een a<rtieve

Voor olle Zondvoorters

rx'ganiselenthenratlagenr:.r1.ac'tiviteiten.
lleth'aagt
Het tijtlsbeslagvarr tle lresl.uursí'unt'tie
week. nret pieken etr rlalerl.
gemirltlelrl1 à 2 ur-rt'pet'

Actiefmeedoenen lof meedenken?
BelfroctievoorzitterCorl Simons
023-571 27 51,
OuderenPortijZondvoort(OPZ)

llx:]t-lpc l'
[3elangstelleutlen k unuett crottlac:[ {)})11€
e-mail o1'ri n [o@ouclzantlvoort.trl

8 NOVEMBER : BENJAMIN HERMAN
'
20 DCCEMBER3 -wlES ING.\,\íERSEN
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Gebouw"De Krochi",oonvong14.30uur
vindt u op www.lozzinzondvoort.nl
Alle octueleinformotie
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IIOB PAARDJE, IIOB
IN GALOP IïAAB

DE GOT/.SHOP!

N u d e f e e std a g e n me t ra sse schr eden nader en,
b e g i n t u v á st w e e r sti l l e tj e s te denken: wat zal ik...

eens schen k eh...

Het GOZ wil u graag de helpende hand bieden, zodat u
ervan verzekerd bent dat u een gewaardeerdesurprise
geeft of een gewenstcadeau onder de boom legt.

Te bestellen via:

Er is keus uit een gevarieerd aanbod.

of per mail: arie.koper@oudzandvoort'nl

ingelij ste kleurenplaten,
formaat 48 x 25 cm, serie van B, € 19,50 per stuk.

Al deze Zandvoortse producten kunt u ook via onze
website www.oudzandvoort.nlbestellen of kopen tijdens

Nieuw:

Nieuw:

tegels, formaat 15 x 20 cm,

Matthé Crabbendam, telefoon 023 - 57I2514
Arie Koper, telefoon 023 - 57I 84 4l

de Genootschapsavondop 6 november.

serie van 5, € 12,50 per stuk.
Mokken, serie van 6,€9,95 per stuk.
Het onvolprezenStraatnarnenboek van Zandvoort
is ook nog verkrijghaar à € 14,95.
En niet te vergeten:
een jaarabonnerrrent
op ooDe Klink".
Voor het bedrag hoeft
u het niet te laten:
voor €9, 95k om tu 4 k e e r
onder de aandacht van
de ontvanger.
Als dat geen feest is!

16 I 520
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1 . D E B E W A A RS C H O OL
Op 26 oktober 1845 werd d,ezein gebruik genomen.
De school stond ongeueerop d,eplaats uan de huidige
brarulweerkazerne.

2. ME T H E TH E LE ' H U D JE MU D JE ' N A A R
ZANDVOORTAAN DE ZEE
Kleurenprent uit 1902, getekend door Gerard Kerkhoff.

VAN SCHEVENINGEN
LANGS
3. PERZEILWAGEN
SANTVOORTNAAR PETTEN
Naar kopergreutre door Claes Janszoon Visscher(1652).

4. GESTRANDE
POTVISBIJZANDVOORT
Geschilderddoor Cornelis Beeh (1640 - 1702).

5. Wf NTER1927 - 1928
Panoramafoto aan Zandaoort, gemaakt door
C.l.W. Vreman.

N A B IJ
6. W E D R E NOP D E 6E S E P TE MB E1844
R
ZANDVOORT

7. BOMSCHUITEN
OP HETSTRANDVAN ZANDVOORT
Geschilderddoor Hend,rik Hulk (1842 - 1937).

TE ZANDVOORT
8. HETWATERLOO-FEEST
Dorpsfeestop 18 juni lB90 ter gelegenheid aan de
uffinzeuentigste gedenkdag uan de ouerwinning.

D e K link. nu mmer 1 16 . her f s t 2009
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Winkelcentrum
Jupiter
HaltestraatZandvoort

bruna
Bruna Balkenende

Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort
Tel:
023 5716033
Fax:
0235716540
br unabalk @olanet . nl

centrumvoor:
Eengezellig
Speelgoed
Kadootjes
Meubels
Herenkleding
Kindermode
Huishoudelijk
Bloemenen Planten
Kinderschoenen
Sport
Snoep
Eenhapje

Vooriederwatwils
KOMEENSLANGS!!
18 | 522
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DMMY YAIï YBIJBEBGIID
DE CONINGII

I

Ii

Deze pentekeningen zijn

' 'l

van de hand van Emmy

fr

van Vrijberghe de Coningh.
Zij was in de jaren tachtig

i'

H

directeur van het Cultureel
Centrum Zandvoort.opgeleid

..;'
r'

a a n de Riet v eldA c a d e mi ee n
daarnaast bouwkundig ingenieur.
De artistieke begaafdheid had
zíj van vaderskant. Emmy heeft
met grote liefde voor Zandvoort
en gevoel voor sfeer en detail vele
dorpsgezichtengetekend. De hier
gepubliceerde serie pentekeningen
is uit 1979. De verkoop was ten bate
van Unicef.
Het Zandvoorts

Museum wil

uitgebreid aandacht besteden
aan haar werk en heeft een
overzichtstentoonstelling
gepland van 12 december
tln 6 februari

2OO9

2OlO. Om deze zo

compleet mogelijk te maken doet het

*rO',rr;1,'.,
"
ii:li;,;i,ji,r\
i .i i :
.r

museum hierbij een oproep:

i : i '.::i

i

Ír::.iirli:i.i+

Het is bekend dat ueel mensenin

i;ii'i'il::l

de omgeuing werh uan Emmry uan,
Vrijberghe de Coningh in bezit
hebben.Daarom lijkt het ons een
aanwinst om wellicht ook deze
werken in, de tentoonstelling ouer
dezeueelzijdige urouw op te nernen.
Indien u mee wih werken aan deze
tentoonstelling door het in uw bezit
zijnde werlt korte tijd in bruikleen
te geaeru,lrunt u een e-mail sturen
naar : museum@zanduoort.nlof
telefonischcontact opnernenmet het

Iil
1

Zanduoorts Museum

(023-s740280).

D e K lin k. n umme r 11 6. her Í s t 2009
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KOUD HE?
UW CVUITBEDRIJF?
DAN KOM IK IN BEDRIJF!

TON BAKKER
CY-INSIAITATIEBEDRIJF& ONDERHO UD
SIOR/NGENAII.EMERKEN

VANDERHAM
ADMINISTRATIEKANTOOR
en belastingzaken
Administraties
en particulieren
Voorondernemers
van onderandereuw:
Voorde verzorging
. financiële
administratie
* loonadministratie
* aangiftenloon-en omzetbelasting
* aangifteninkomstenbelasting
* aangiften
vennootschapsbelasting
* fiscaleadviezen

13'l
V on Lennepw eg
2041 LM Zondvoort
023-5720152
o6-40295213
m o rgoenton@ c os emo . n l

8
Engelbertsstraat
Burgemeester
Zandvoort
KN
2042
Telefoon023 - 5736028
TelefaxO23- 5736029
Mobiel06 11325410
@hetnet.nl
E-mailhampaap

**sQ3=Ê
êeot-íEa-c4'tkHr-

De technische dienst van Beach Net heeft ruim 15 jaar ervaring met comPuters. Met gePaste tÍots
kunnen wij stellen, dat u de meest exclusieve en exotische comPuteÍs kunt bestellen bij Beach Net.
Ookvoor

het aanpassen van uw computer naaÍ de huifige

standaard kunt u terecht bii Beach Net.

taak, uw data terug te halen bij een crash, is één van de specialiteiten van onze
technische dienst van Beach Net. Kortom, Beach Net het adres voor u en uw computer.

7*lfs demoeilijke

R e p a r at ie & O nderhoud
V e r k o op & Assemblage
I nt ernet

Haltestraat 61 2042 LL Zandvoort

Geopendvan dinsdag dmzaterdag 12.OOtot 19.00 uur
Tel O23-573O749 t 06-41286175 Email: info4beachnet.nl
20 | 524
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vonhier

DGA/MKB-advies administratievediensten fiscalediensten
accountancy vermogensplanning bedriifsiuridisch advies
online diensten
fusie, overname en opvolging controlling

Amslelveen
Amsterdom

\ilww.vanhier.nl

Den Hoog
H oorl em

Heerhugowoord
Koog oon de Zoqn

VanderVak Sruart
I\Totarisserl
Adres
Postadres

e-mail
Telefoon
Telefax
22t 526

Kostverlorenstr aat I2l
Postbus 286
2040AG Zandvoort

: notarissen@zandvoort.knb.nl

(023)s7r 684r
(023)s7L2088
nl
w w w . o u d za n d vo o r t.

Ledenadrninistratie:
adreswijziging,
aanmelden nieuwe leden &
vragen over bezorging:
rnevr. E. Hoogervorst-Schuiten
OosterstraatI
2042 VE Zandvoorï.

02357rBr77

nummel116
2eejaarsans,
DE

I*NI.r
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Opgericht11 december1970

ledenaclministratie@oudzantlvoort.nl
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jaap.paap@our
lzantlroort.nl

Folklorevereniging

Genootschap 'Oud Zandvoort', voor
zover clezerechten niet berusten bij
derrlen tloor wie nrateliaal l;eschiklraar
is gestelI aan het Cenootst:hap'Ourl
Zandvoort'

oDe Klinh'
Losse Verhoop
GroteKrocht
BrunaBalkenencle.

oDE KLINK' ltoperen gong, die
door de aroegereSantfortse omroepersgebrailtt werd om de mense
waer te schouweas d'euissersschepe
in zicht kwame. Dan gonge ze naer
het strand waer de afslag uan de
garnael en de uisch gehouwe wier.
As de klính gong riep d,eomroeper
altaicl: "Al degeen díe scharre en
garnael kope wulle, komme an
zee..." (De Wurf)

Stel nu uw EIGEN

FOIOBOEKsamen!
snel,veiligen natuurlijkvery personal!
Verrassend
Ga naarwww.printkiosk.nlen downloadsnel de gratissoftware.
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Je foto's verdienen

B rilmo d e
Hé ju , h a e ljaiewe
een blommetje
b a iJo p ieBluijs!
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Zonnebrillen

Contactlenzen

Bloemenhuis

/.8&íqt
in al Uw Bloemwerken......
Despecialist
Haltestraat65, Zandvoort,Tel: 023-57 12060

C',lrlGpu

Kerkstraat
34-36,2042 JG Zandvoort
Tel:023-57 12466
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?.aanJ{leell

0,.,

%,r'u,í,"
Kerkplein6
o23 5713546
www.cofekoper.nl
Het gezelligsteterros vonZondvoort

veren19rn9
vanhoveniers
en
groenvoorzieners

Van Stolbergweg 1

Zandvoort - Tel:023-5717093

Versteege'slJzerhandel
Verkoop van:
Verfwaren
lJzerwaren
Elektra
CampingGaz
Gereedschap

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

De snaekneke>e
el u íÁqís

Grote Krocht3-5
2042LTZandvoort
tel/fax 023 5719058
24 | 528

EN
SLOTENSLEUTELSERVICE

Pakvefdstraat 19,Tel:023-57 12554,ZandvooÉ

nl
w w w . o u dza n d vo o r t.

DE VOTGENDE LEDEN HETEN WIJ VAN HARTE WELKOM:
CroesDhr. V. van

43
Celsiusstraat

2O4ITC Zandvoort

Draijer Dhr. J.H.

Cunerastraat7

1688 WC Nibbixwoud

Drayer Dhr. M.

Mart. Nijhoffstraat63

2041 NT Zandvoorl

DunnenDhr. H. den

van Lennepweg2ll9

2O4I LG Zandvoort

GaaleFam.H. van

35375 Brigg'sRD, Murriëta

CA 92563 California.U.S.A.

Griend Dhr. J. van de

Brederodestraat50

20428G Zandvoort

Hope Chen Mevr.

Haarlemmerslraal23

2042 NA Zandvoort

KoperDhr. J.

de Genestetstraat13

2O4I PL Zandvoort

KoperDhr. J.

van het Hofflaan 13

2f05 RK Heemstede

Meulen Dhr. G. van der

Belle van ZuyIenlaan54

1902 PM Castricum

Mol-OverpeltMevr.A.M.A.

Lijsterstraat 15

2042 CH Zandvoort

NesDhr. E. van

247
Celsiusstraat

2O4l TJ Zandvoort

Ruyter Fam. E. de

PO Box 167,Mesquite

NM 88048-016NewMexico,U.S.A.

Schmidt-TriebelsMevr. M.C.

25 LansburyPdC,Ashgrove

Brisbane 4060, Australia

SteegmanDhr. L.

Diaconiehuisstraat
25

2042VLZandvoort

Ven Dhr. T. van de

Dr. J.G. MezgerstraatI0l

204I HW Zandvoort

Verlaan Mevr. E.

Dassenlaan13

3734 HB Den Dolder

WeyersDhr. P.M.A.

Brederodestraat205 d

2O42BD Zandvoort

Zuurhaar Dhr. R.

Assumburglaan48

l7l3 PB Obdam

GREE\E,N Makelaardij o.g.
Uw partner voor Aankoop - Verkoop - Taxatie- (Ver)huur - Beheer- Advies
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NVM

Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoorr.
TeI. 023-5739 234, Fax. 023-5739 227
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