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De eerste aflevering van de twaalfde jaargang biedt de gelegenheid U,namens 
het bestuur van het Genootschap OUD ZANDVOORT en de redactie van 
"DE KLINK" , een voorspoedig 1992 toe te wensen. 

In deze aflevering hebben wij wederom getracht een afwisselend beeld te 
schetsen van Zandvoort vroeger en nu, daarbij past het, uw aandacht te 
vestigen op pagina 6 ,  een in memoriam aan twee bekende Zandvoorters. 

Pagina 3; daar treft u het programma aan van onze traditionele Genoot- 
schapsavond. Noteer de datum in uw agenda ! U kunt ervan verzekerd zijn 
dat een bezoek aan deze avond de moeite meer dan waard is. 
Op pagina 18 en 19 kunt u lezen over de verrichtingen van de verenigingen 

r "De Wurf' en "De Bomschuitbouwclub" .- 50 jaren motorstrandreddingboot - 
kon aan "DE KLINK" niet ongemerkt voorbij gaan (pag. 13 t/m 15). 
Uiteraard weer enige bijdragen van mevr. v.d. Oord-Wisker, de pagina's 2 
en 8 spreken een duidelijke taal. Het veranderende beeld van Zandvoort en 
de maatschappij komt tot uiting bij foto's van Oranjestraat en een interieurfo- 
to van "Monopole". De Heer J.Alblas vanaf deze plaats bedankt voor het 
verstrekken van dit en veel ander materiaal. 

Op de twee hartpagina's deze keer een foto van een steeds weerkerende 
gebeurtenis, het Sinterklaasfeest. Niets bijzonders dus, ware het niet dat deze 
foto genomen is in de bewaarschool aan de Duinweg (omstreeks 1925). Het 
Hoofd was toen nog steeds de legendarische juffrouw van der Ende. 
Via mevr. Wolzak kwam onze vereniging, uit de nalatenschap van de heer 
Joh. L. van Duin te Haarlem, in het bezit van een verzameling foto's, 
kranten en andere documenten betreffende juffrouw v.d.Ende. De heer van 
Duin was familie van juffrouw van der Ende. 

M.W. 
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WAAROVER SPRAKEN ZIJ ? 

Uit de eerste jaren dat Zandvoort over een eigen R.K. Kerk, de "HEILIGE 
AGATHA" kon beschikken, is er wat correspondentie tussen de Pastoor en 
de Bisschop van Haarlem bewaard gebleven. 
Soms letterlijk, maar vaak hier en daar wat ingekort, laat ik U meelezen in 
die ruim honderd jaar oude brieven. A.G.M. van der Oord-Wisker 

1 maart 1856, Aan de Bisschop: Op mijn verzoek om vier Kerkmeesters te 
mogen aanstellen vroeg U zich af of dit wel nodig was. Tot dusver waren er 
altijd drie en om de inkomsten van de Kerk te regelen zouden er ook geen 
vier Kerkmeesters nodig zijn, zo schreef de Pastoor. 
Maar het komt mij voor nodig te zijn om het stoffelijk belang der Kerk te 
bevorderen. Omdat de Heer Barnaart de beste grond voor de Kerk heeft 
afgestaan, is er jaarlijks gelegenheid om "onder Gods Zegen", met de 
aardappelteelderij iets te verdienen. Daarom zou ik graag vier ijverige 
Kerkmeesters aangesteld hebben want hoe meerder invloed hebbende perso- 
nen door woord en voorbeeld deze zaak ter Kerke Gods kunnen behartigen, 
des te voordeliger is dat voor de Kerk. 

4 aupustus 1856 ,Aan de Bisschop: Omdat er maar eene dienst in Zandvoort 
is kunnen meer dan vijftig gemeentenaren op Zon en feestdagen geen Mis 
bijwonen. In de drie zomermaanden dat de Cath. logkes hebben, heeft 
tenminste de vrouw des huizes, geen gelegenheid om zo laat op Zon en 
feestdagen het huis te verlaten. 
Cath. dienstboden bij Protestanten en zelfs bij Cath. families, kunnen in de 
Badtijd niet de Mis bijwonen omdat er maar é6ne dienst is. De naast gelegen 
Kerken, Berkenrode en Overveen zijn meer dan 1% uur verwijderd. De 
gelovigen die voor het dagelijks brood zo weken achtereen moeten werken, 
worden of onverschillig aan de Kerk, of, zo merkt men in de Biechtstoel, 
heeft men veel Zielangst. 
De pastoor kreeg toestemming om een tweede Mis op zondag te houden en 
op 9 oktober schreef de Pastoor aan de Bisschop over het succes. Er waren 
53 Communicanten in de vroege dienst en 58 in de latere. 

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 " 

VRIJDAG14 FEBR. 1992 
IN GEBOUW "DE KROCHT" 
AANVANG 20.00 UUR 

Het programma voor deze avond: 

= Onder het motto "Jongere bouwkunst en 
stedebouw in Zandvoort", zal de heer 
E. van der Kleij (architectuur-historicus 
en inventarisator) ons door middel van 
dia9s door Zandvoort voeren. 

= Pauze 

= De heer H. Gansner zal een aantal van 
de "historische" films vertonen die in 
zijn bezit zijn. En we mogen wel stellen 
op veler verzoek! 

Programma wijzigingen voorbehouden. 

11 december 1867 bedankt de Pastoor de Bisschop voor de mildda'dige 
liefdegift aan de Kerk en de Armen. "God loone Uwe zoo liefderijke 
Goedheid" Uit Amsterdam ontvingen wij een aanzienlijke hoeveelheid 
Priester gewaden en sieraden ten geschenke. (vervolg zie pag. 8) 



IJSPRET AAN DE ORANJESTRAAT ! 

Foto van & ijsbaan van Zandvoort, gemaakt f 1930. Menigeen heeft hier 
de eerste schuchtere pogingen gewaagd om de schaatskunst meester te 
worden. Wie van de ouderen herinnert zich niet het kunstrijden van de 
dochter van dokter C. A. van Fraassen, maar sinds +_ 1950 wordt hier niet 
meer geschaatst en kortelings heeft de slopershamer korte metten gemaakt 
met de gebouwen van het hier in 1922 gestichte garagebedrijf RINKO, aldus 
genoemd naar de stichters RINkel en Koning. Het bedrijf werd in maart 
1926 overgenomen door de heer E.Jongsma die, samen met zijn echtgenote 
E. Jongsma - Schuiten, benevens het garagebedrijf, zomers de omstreeks 
1910 aangelegde tennisbanen exploiteerde en deze laatste 's winters tijdens 
een vorstperiode onderspoot om als ijsbaan te kunnen dienen. 
De heer Jongsma was niet voor niets in 1903 te Tjietjerksteradeel geboren. 

Een bekende sportinrichting te Zandvoort. 

Wie Zandvoort heeft bezocht - en wie deed dat niet? - kent midden in de 
kom van het coquette dorpje de sportinrichting "Rinko". Eigenlijk is de 
officiële naam "Garage Rinko", maar wij bezondigen ons aan een variant, t 

omdat behalve de automobilist ook de tennisspeler hier zijn hart kan ophalen. 
Zandvoort is niet rijk aan tennisbanen, en om te spelen dient men in zekere 
gevallen zich ver uit het centrum van de badplaats te begeven.Daarom is het 
goed gezien, ook dichter bij de hand bruikbare courts te exploiteren. Dat de 
amateurs hiervan een ruim gebruik maken, dat bewijst steeds het fleurige 
sport-leven achter de lunchroom "Carels", waar de banen gelegen zijn. 

Onze illustratie hierboven geeft van het een en ander een duidelijk overzicht. 
Dan aanschouwt men mede op de kiek de ruime stalling voor motor-rijwielen 
en automobielen. Ook hieraan was tot voor kort in Zandvoort een dringende 
behoefte. Voor degenen, die in de badplaats logeren is dit Rinko-auto-hotel 
een dorado en een uitkomst, waar het vlak in de buurt van de groote etablis- 
sementen is gelegen. Maar ook passanten wenschen niet altijd hun wagens op 
een der daarvoor aangewezen pleinen in de zon te laten bakken. 
Want de exploitanten hebben werkelijk niet alleen voor berg-ruimte gezorgd, 
doch al evenzeer voor de bewuste verzorging. Heeft men een panne, zaak- 
kundig personeel is aanwezig om de reparatie aan te brengen. Alles wat de 
automobilist nodig heeft is hier aanwezig: banden, olie, benzine, tot zelfs een 
laadstation. Het is ons een genoegen, onze lezers op dit modern etablisse- 
ment in onze tweede badplaats attent te maken. Nu het lente-zonnetje schijnt, 
en legio automobilisten,tuftuffers, fietsers (er is ook een ruime rijwielberg- 
plaats) en vooral niet te vergeten de tennissers zich naar Zandvoort begeven, 
nu is 't zaak dat men weet , waar deze "Rinko" is. 
(bovenstaand artikel werd geschreven in het jaar 1925 ) 
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Schakels met het verleden. 

In september jl. overleden in het Huis in het Kostverloren de dames 
A. Otter-Kemp en J. Termes-Dorsman, met hen verdween een stukje Zand- 
voortse historie. Beiden waren autochtonen en vervuld van een grote liefde 
voor hun geboortedorp, waarvan zij gedurende hun lange leven regelmatig 
hebben blijk gegeven. 

" Tante Alie " (mevrouw Otter) deed dit met kostelijke verhalen over haar 
jeugd, haar vader Martinus Kemp, en het na schooltijd bezorgen van fruit bij 
de badgasten. Haar verhaal in "De Klink" over " overrijpe bananen " die het 
leven van een baby hebben gered, zullen de lezers zich ongetwijfeld herinne- 
ren. 

"Jans" Termes-Dorsman was de enige vrouw in de keten van redders tijdens 
de op 10 februari 1937 zo dramatisch verlopen oefentocht van de Zand- 
voortse reddingboot. Enige jaren geleden onthulde ze tijdens een sobere 
plechtigheid in het boothuis van de K. N. Z. H. R. M. een gedenkplaat met 
de namen van de omgekomen bemanningsleden. Op haar fraaie authentieke 
Zandvoortse costuum droeg ze het Kruis van Verdienste, dat haar door de 
Zandvoortse Redding Brigade was uitgereikt. Als (ere)lid van de folklore- 
vereniging de Wurf heeft ze bij tal van gelegenheden de herinnering aan het 
oude Zandvoort levend gehouden. 

" De laatste schakel met ons verleden is nu verbroken " stond op de rouw- 
kaart van mevrouw Otter-Kemp. Voor ons genootschap betekent het heen- 
gaan van "Tante Alie" en "Jans" Termes het verbreken van 66n der weinig 
overgebleven schakels met het Zandvoort van vroeger. 

Kr.M. 

Transportbedrijf W. WITKOP en ZOON. 

De foto op de volgende pagina, die in de dertiger jaren gemaakt werd door 
de Zandvoortse fotograaf H. A. G. Sandtmann, werd ons ter hand gesteld 
door mevrouw Van Dam-Vossen, Haarlemmerstraat 10. 
Het transportbedrijf W. Witkop en Zoon was kennelijk gespecialiseerd in het 
vervoeren van piano's, want behalve het zojuist aan de Brederodestraat 
uitgeladen exemplaar staan er nog twee op de wagen. De man uiterst links, 
met pet, is de vader van mevrouw van Dam, KOBUS VOSSEN. Graag zou 
zij, evenals wij, willen weten wie de andere drie zijn. Wie helpt haar ? 
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Vervolg van pag. 2:" Waarover spraken zij ? " 
8 februari 1876. Ook hier bedankt de Pastoor voor de liefdegift van de 
Bisschop. Voor de behoeftigen, zo schrijft de Pastoor, is al spoedig door de 
Kerkmeesters een stuk best geel ongebleekt katoen, groot 112 el h 30 cent 
per el gekocht en reeds gedeeltelijk uitgedeeld. 
25 november 1881 schrijft de Pastoor: 
" Dank Doorluchtige Hoogwaardigheid, door Uwe mildda'digheid hebben de 
Communiebank en de Preekstoel een vernieuwd aanzien gekregen. 

Aanvullende gegevens. 
Het herlezen van al die oude gegevens In de "zo mooi ingebonden vijf jaren 
DE KLINK" gaf mevr. A.G.M.van der Oord-Wisker, onze deskundige 
medewerkster, aanleiding tot het sturen van de navolgende aanvullingen. 

"DE KLINK" jaargang 1982 nrs 2 en 3. MATTHIJS MOLENAAR. 
Ten jare 1805 was men te Zandvoort getuige van etc. etc. etc. 
Een zekere jongeling, MATTHIJS MOLENAAR geheeten, zwom naar het 
brandende vaartuig dat hij, onder het bereik van 't vijandelijk geschut 
bluschte. Eenige Haarlemsche Heeren hebben dien kloeken Zandvoorter met 
een zilveren tabaksdoos vereerd, met het volgend versje: 
Deez' doos vereerde een Vriendenkring / Aan Zandvoortse braven Jongeling/ 
Den kloeken MATTHUS MOLENAAR / Die, spijt het dreigends lijfsgevaar 
/ 
Bij 't fel beschieten van de Kust l Een brandend Pinkje heeft gebluscht / 
Dat dit geschenk, hoe kleen, bewijz l Bataafsche moed staat nog op prijs." 
Bron: F. Allan deel 2. 

REACTIES VAN LEZERS. 
Het groepje meisjes in "DE KLINK" van april 1991 blijft de gemoederen 
bezig houden. Gelukkig maar, want daardoor kon opnieuw een dorpsgenote 
aan de vergetelheid worden ontrukt. Het betreft meisje no.11, Maartje 
Vossen, op 17 december 1892 geboren in Zandvoort en op 12 oktober 1973 
overleden in Tilburg. 

I " Ze heette eigenlijk Martha Anna en haar kloosternaam was Zuster Theophi- 
lia. Ze woonde op de Achterweg 13 en werkte bij pastoor Dessens. Toen ze 
23 werd deed ze haar intrede bij de Zusters van Liefde" vertelt haar nichtje 
Tiny van Dam-Vossen, als geboren en getogen Zandvoortse ( ze is een 
dochter van Kobus Vossen en Metje van der Schinkel) heeft mevrouw van 
Dam een warme belangstelling voor haar geboortedorp, maar ook voor haar 
familie. Enthousiast laat ze een foto uit 1965 zien waarop tante Maartje te 

l 

midden van broers en zusters haar vijftigjarig jubileum als kloosterzuster 
viert. 

"DE KLINK" jaargang 1988, nr 1. Mz.8. De naam KEMP. 
TRIJNTIE KEMP geboren rond het jaar 1610 trouwde omstreeks 1636 met 
eene CORNELIS. TRIJNTIE en CORNELIS kregen tenminste vier kinderen, 
drie meisjes en een jongen, TRUNTIE KEMP ook TIETE KEMPIS genoemd 
of TRYN DE NAYSTER, kocht in het jaar 1663 een huis met erve in de 
Kerkstraat voor f .  300, --,ten noorden van Lubbert Remme en ten oosten van 
Dirk Jasper. TRIJNTIE is op 6 juni 1672 overleden en haar huis werd het 
eigendom van de vier kinderen. Op 29 mei 1675 verkopen twee kinderen te 
weten ARIAENTJE, in 1666 gehuwd met HERMAN DE WAARD en haar 
broer JAN, hun deel van het genoemde huis. 
De naam KEMP is mogelijk een verbastering van KAMP. Evenals zo vele 
roepnamen uit vroeger jaren werd ook de naam KEMP een familienaam. 

Deze foto is niet de enige herinnering die Tiny aan haar tante heeft, ze is 

, namelijk ook in het bezit van haar poëziealbum, en daaruit blijkt dat veel van 
de in "DE KLINK" afgebeelde meisjes vriendinnen zijn. Hartsvriendinnen 
zelfs, want dan pas werd je gevraagd voor een versje in een poëziealbum. Ze 
waren er allemaal weer, de stereotiepe rijmpjes als "Ik lag in mijn tuintje en 
sliep ..." en "Rozen verwelken ..." en op het blad ernaast een met zorg 
uitgekozen poëzie-albumplaatje, ware juweeltjes, vaak met glanzend satijn, 
van spelende kinderen en kruiwagens vol bloemen. Met hun mooiste hand- 

' 
schrift zijn Antonia Dalman, Neeltje Molenaar en Mina Verkeeren(moge1ij k 
van Keeren ?) in het album present, maar ze waren kennelijk niet de enige 

' 
vriendinnen, want ook Pietje Kerkman en Klaartje Molenaar komen er met 
een mooi versje en dito plaatje in voor. Kr.M. 
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" MONOPOLE " zomer 1925. 
50 Jaar een motorstrandreddingboot te Zandvoort. 

" Een kiek van Monopole, het bekende etablissement op het Stationsplein te 
Zandvoort, dat dit jaar onder leiding van de N.V. tot Expl. van Caf6- 
Restaurants v.h. Weilers & Co. een algehele metamorfose, en een verande- 
ring ten goede heeft ondergaan. De foto toont ons de grote, modern gerestau- 
reerde danszaal, waar iederen zomeravond de volgelingen van Terpsichore 
hun harten en hartjes ophalen. En dat bij zeer goede dansmuziek ! Artiesten 
onderbreken af en toe het dein-programma en dan is de vrolijkheid volmaakt. 
Monopole, ook in de winter een druk bezochte inrichting in Zandvoort is des 
zen waar dorado voor het uitgaand publiek." 

Het zien van bovenstaande foto uit het jaar 1925 zal bij menigeen goede, 
wellicht romantische herinneringen oproeien aan een gebouw dat verdween 
en een tijd die nimmer terugkomt. 

Reacties van lezers. 
De onbekende "jeugdige Zandvoorters op het strand" zijn door medewerking 
van mevr. Corrie Paap-Kemp (no 9) en mevr. L. Zwemmer-Oskam (no 11) 
thans, op no 10 na, bekend. 5. Rie Oskam (overleden in 1987), 6. Aart 
Oskam (in 1945 in een Duits concentratiekamp omgekomen), 7. Sophie 
Oskarn (in 1968 overleden), 11. Leny Oskam, 12. Siem Koper. 
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Het plaatselijk bestuur en bemanning van het Reddingstation Zandvoort van 
de K. N. R. M. hebben er goed aan gedaan de dag te vieren waarop 50 jaar 
geleden de strandreddingboot te Zandvoort werd vervangen door een motor- 
strandreddingboot - de C. A. A. Dudok de Wit. 
Dat zulks in het 2e 
oorlogsjaar - 1941 - 
nog net kon geschie- 
den was juist voor 
het Reddi~igstation 
Zandvoort een goede 
opsteker. De 10e 
februari 1937 - de 
dag waarop tijdens 
een oefentocht de 
roeireddingboot om- 
sloeg,waarbij Schip- 
per Jan Molenaar en 
roeier Engel Schui- 
ten om het leven 
kwamen, lag bij de 
Zandvoortse bevol- 
king nog steeds vers 
in het geheugen. 
Voor Schipper Floor 
Koper, die de omge- 
komen S c h i p p e r  
Molenaar was opge- 
volgd, was het een erkenning van zijn bijzondere zeemanskwaliteiten. Her 
reddingstation Zandvoort heeft overigens, vanaf de oprichting in 1824 van de 
beide reddingmaatschappijen N. Z. R. M. en Z. H. M., altijd in de belang- 
stelling gestaan. 
Zandvoort kreeg op 1 Januari 1825 al een volledig station en een nieuwe 
roeireddingboot waarmede men reeds op 5 februari 1825 de eerste redding 
verrichtte. 
In 1959 werd de C. A. A .  Dudok de Wit vervangen door een snellere 
@outen) zelfrichtende motorstrandreddingboot de Dr.Ir. S. L. Louwes. 
Velen, genodigden en belangstellenden, verzamelden zich op zaterdagmiddag 



9 november in het 
fraaie - imposante en 
zo uniek dicht bij het 
strand gelegen boot- 
huis waarin een klei- 
ne expositie van 
foto's over het red- 
dingwezen te Zand- 
voort was opgesteld. 
De voorzitter van de 
Pl.  Commissie - 
Burgemeester M. R. 
van der Heijden ban 
als eerste het woord 
en herinnerde aan de 
mensen van het eerste 
uur maar bracht ook 
dank aan al die vrij- 
willigers die iedere 
maandagavond in het 
boothuis aanwezig 
zijn om de zeewater- 
roestvlekken weg te 

poetsen en daarmede boot - motor en materiaal in prima staat te houden. 
Kennelijk heeft de Burgemeester - Voorzitter van der Heijden reeds voldoen- 
de reddingboot-sfeer geroken om de romantiek - de hardheid en de collegiali- 
teit in pakkende bewoordingen onder de aandacht van de aanwezigen te 
brengen. Aan jelle Attema - oud vuurpijlrichter, thans vice voorzitter van de 
plaatselijke commissie - bijna 30 jaar "in dienst" van de K. N. Z. H. R. M. 
(thans genaamd K. N. R. M.) viel de eer te beurt een gedenksteen te 
onthullen herinnerende aan 50 jaren motorstrandreddingboot te Zandvoort 
vervaardigd door de Zandvoortse steenhouwer Toon Lavertu. 
Oud bemanningslid - (gedurende 36 jaar) - Jaap schuiten haalde enkele 
herinneringen op aan gemaakte tochten en reeds legendarische schippers en 
bemanningsleden zonder overigens hun namen te noemen maar op de 
expositie zagen wij hun foto's ; de schippers Floor en Kees Koper, Maarten 
Castien en de bemanningsleden Ab. Kraaijenoord, Rokus Koper etc. 
Tot slot sprak de heer S. E. Wiebenga, directeur van de K. N. R. M. Hij 
bracht dank en hulde aan de bemanning van het Station Zandvoort en stelde - 

tot vreugde van de aanwezigen - in het vooruitzicht dat zandvoort in 1993 
met een hypermoderne- bijzonder snelle reddingboot zal worden uitgerust. 
Een boot die veel oefening en inspanning van de bemanning(en) zal vragen. 
Hij riep hen allen op elke gelegenheid tot uitvaren te benutten. Met een 
dergelijke snelle boot mag men geen kans verzuimen en geen tijd verloren 
laten gaan. Zo'n waarschuwing zal wellicht voor Zandvoort niet nodig zijn. 
De eerste reddingsactie van zandvoort vond plaats op 5 februari 1825, 
nauwelijks een maand na installatie en wel op het strand van Wijk aan Zee. 
Het Noordzeekanaal bestond toen nog niet, Corn. van der Werff - de plaatse- 
lijke vertegenwoordiger te Zandvoort - zag 's morgens de Amerikaanse brik 
"De Virginia" ten zuiden van zandvoort voorbij drijven - stuurloos -. Hij 
taxeerde dat eer het schip zou stranden het wel 10 km verder gedreven zou 
zijn.van der Werff wist niet zeker of het Station Wijk aan zee al klaar was 
voor reddingsacties. Het zekere voor het onzekere nemende riep hij de 
bemanning op en men volgde het schip. "De Virginia" strandde bij Wijk aan 
Zee. De Wijker boot was wel naar de plaats van de stranding gebracht doch 
men had er nog nimmer mee geoefend, Zandvoort stak om 9 uur 's avonds 
in zee. De boot kreeg een roller over en liep vol water. Men trok de boot 
weer aan strand en om geen tijd te verliezen stapten de Zandvoorters over op 
de Wijker boot en men slaagde erin elf man van "De Virginia" te redden. 
Een twaalfde man - de kok - was in het want zittende van de koude gestor- 
ven. Een beter voorbeeld, dan deze reddingsactie, kan het Reddingstation 
Zandvoort zich niet voor ogen houden ! 
Het Genootschap Oud Zandvoort is blij dat de traditie "Klaar om te redden" 
in Zandvoort hoog in het vaandel zal blijven staan en het bestuur was dan 
ook blij acte de presence bij het feestelijk gebeuren te hebben mogen geven, 
en zulks hier onder de aandacht van onze lezers te hebben kunnen brengen. 

KCM. 

WELKOM NIEUWE LEDEN. 
dhr. B. v.d. Burg Diaconiehuisstraat 18 Zandvoort 
fam. L. H. Cohen Zr. Dina Brondenstraat 2 Zandvoort 
dhr. L. Dees Linnaeusstraat 1112 Zandvoort 
Gemeente Archief Haarlem Jansstraat 40 Haarlem 
dhr. J.  Koper Potgietentraat 17 Zandvoort 
dhr. J. W. Kroon Stationsstraat 18 Zandvoort 
mevr. H. Leijten Burg. van Alphenstr. 5511 Zandvoort 
dhr. H.  W. Molenaar Koningstraat 5 Zandvoort 
dhr. A. Paap A. J. v.d. Moolenstraat 13 Zandvoort 
Ph. van Schaik makelaardij Hogeweg 56 Zandvoort 
fam. J. Verhoeven-Schuiten Tollensstraat 6 1 Zandvoort 

In 750 huishoudens valt "DE KLINK" in de bus !!! 



Nieuwjaarswens 3 1 Dec. 1903 en "de Sloop" dec. 1942. 

Boven; 
Een bijzondere "Carte Postale", gericht 
aan Freule S. Quarles van Ufford. den 
Haag ,Bezuidenhout, afzender de 
burgemeester J. Beeckman. De burge- 
meester staat hier met echtgenote op 
het balkon van zijn huis aan de Haar- 
lemmerstraat. ( thans vervangen door 
nieuwbouw) 
De tekst 1uidt;"Beste Saartje, Veel 
geluk en voorspoed wensch ik je toe 
met de intrede van het nieuwe jaar. 
Ontvang de hartelijke groeten van je je 
toegenegen Jan Beeckman. " 

Links; 
De afbraak van Zandvoort, dec. 1942 
Als zeer jong meisje maakte mevr. 
v.d. Oord-Wisker deze foto van de 
sloop aan de boulevard. Zij werd 
gesnapt en het zonder vragen gepakte 

fototoestel van haar vader werd in beslag genomen.Een hevige huilbui redde toestel en filmpje. 



NIEUWS VAN $dBv' " Historische Modelbouwvereniging Bomschuit Rouwclub" 

Het is al weer enige tijd geleden dat in "DE 
KLINK" een artikel over het reilen en zeilen 
van onze vereniging verscheen. Wij hebben 
in die tijd echter niet stil gezeten, de bouw 
aan modellen van specifiek Zandvoortse 
huizen vordert zeer goed. Het Gemeentehuis 

l 
I " De WURF " nam, op uitnodiging, deel aan het "Festival Mondial de 

oflSc~uiiì BOVW(LU "is onder de kap", hiermede wordt een goed 
beeld gegeven van het gebouw in zijn oor- 

I 

spronkelijke staat. 
Verder werden er voor het tram-emplacement nog een tweetal bijwagens 
gebouwd, deze worden momenteel in de juiste kleuren geschilderd en van de 
oorspronkelijke opschriften en reclames voorzien. 
Onze eerste liefde wordt niet vergeten, de bouw aan diverse scheepsmodel- 
len, waaronder een Egmonder Pink, gaat in een gestadig tempo door. 

Musique et de Folklore" dat van 5 tot 9 september gehouden werd te 
Angers, de jumilagestad van Haarlem, gelegen ten zuiden van Parijs.Vrijdag 
te 01.00 uur vertrokken 16 leden per bus naar Angers. Die zelfde avond al I 

werd door ons in het Congrescentrum een klederdracht schouw afgewisseld 
met dansen verzorgd. Ook een Roemeense dansgroep werkte hieraan mee. 
Zaterdagmorgen, om 11.00 uur traden wij op in een bejaardentehuis waarna 
's middags deelgenomen werd aan een mini-defili ter gelegenheid van de 
officiële opening van het festival. Veertien deelnemende groepen, afkomstig 
uit Frankrijk, het Turkse deel van Cyprus, Duitsland, Italië, Zwitserland (2 i 

groepen),Rusland, Portugal, Ierland, Groot-Brittannië, Roemenië, Letland, 
Denemarken en Nederland (2 groepen) stonden opgesteld en onder het spelen 
van de volksliederen werden de respectievelijke vlaggen gehesen. Later in de 
middag werd in de stad een optreden met ons dansrepertoire verzorgd. 
Zondagmorgen werden delegaties van alle verenigingen ontvangen door de 
burgemeester van Anger, de heer Jean Monnier. De Wurf werd hierbij 
vertegenwoordigd door mevr. N. Lever en de heren E. Lever en B. Gansner. 
Zondagmiddag werd een optocht van alle deelnemers gehouden. "De Wurf" 
ging hierbij gekleed als Omroeper, Visser, Visloper, Schelpenvisser, Bad- 
vrouw en Badman, vrouwen met korte en lange kap. hetgeen bij de vele 
toeschouwers zeer in de smaak viel. I 

Ter afsluiting werd er voor alle genodigden nog een optreden met dansen en 
een klederdrachtschouw verzorgd op het podium voor het Stadhuis en het 
Paleis van Justitie. 
Op 17 november traden wij met groot succes op in het Congresgebouw in 
Den Haag t.b.v. "Meer bewegen door ouderen". 

I 
En dan nu de nabije toekomst !!! Op 8 februari 1992 wordt een, door onze 
vereniging georganiseerde vergadering van District West gehouden. Hiervoor 
zullen 12 verenigingen; Laren, Soest en de diverse West-Friese groepen, 
naar Zandvoort komen. Uiteraard allen in klederdracht. 
In de middag zullen wij opvoeren het toneelstuk "Verhuizen, vroeger en nu". 
De data voor onze traditionele toneeluitvoeringen zijn 14, 15 en 21 maart !!! 
Opgevoerd zal dan worden "Ouwejaersavond op 't Zeemanshoffie" . 

l 

In het voorjaar, gedurende de bollentijd, zullen wij op uitnodiging weer 
tweemaal per week optreden met dans en schouw voor Engelse bezoekers in I 

Het GROTE werk, de revisie van de laatste Zandvoortse schelpenkar, is 
voltooid . De kar staat weer, ter herinnering aan een vervlogen tijd, in het 
Cultureel Centrum. Het is de tweede keer dat deze kar door de inzet van 
onze leden voor de ondergang behoed werd. 16 oktober 1985 werd, na een 
grondige restauratie, deze kar voor het eerst afgeleverd.(zie "DE KLINK" 
van januari 1986, blz. 4). 
Wat betreft de toekomstige activiteiten van de vereniging is te melden dat er 
vergevorderde plannen bestaan om, op een grote schaal, een bomschuit te 
bouwen. Niets nieuws zult u zeggen, maar ... deze keer bouwen wij slechts 
de linker (of rechter) helft zodat via de langsdoorsnede het inwendige van de 
bomschuit duidelijk zichtbaar zal zijn. 
Ook de huidige motor- strandreddingboot met lanceerwagen staan op het 
programma omdat deze, over niet al te lange tijd, uit Zandvoort zullen 
verdwijnen. 

gebouw "De Krocht" en tevens eens per week tijdens de a.s. "Floriade" 
H.Gansner, secretaris. 

In het begin van dit jaar houden wij weer een open dag, dan kunt u onze 
werkstukken bekijken. U is ook op dinsdagavond welkom in ons clublokaal 
aan de Nic. Beetslaan 14, en wel vanaf 19.00 uur. 
Wilt u ons werk geldelijk steunen, wordt dan donateur of donatrice, u kunt 
zich aanmelden bij het secretariaat, Keesomstraat 26 , telefoon 02507-15836 
of bij dhr. J.Bluijs, Nic. Beetslaan 60 telefoon 02507-14632. 

H.C.Bakker, secretaris. 
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BESTUURSSAMENSTELLING 

Voorzitter:  w. C. C. M. Kemp-v.d. Mije, Toleg 29 
2042 EJ Zandvoort, tel. (02507-17201) 

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

Secretaris: J. Paap, Celsiusstraat 33 
2041 TB Zandvoort, tel. (02507)-15967 

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

Pennkqmester: J. Bluijs, Nic. Beetslaan 40 
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. Drommel (02507) -1 7963 
Mw. H. P. M.  ooge er vorst-Schuiten 

(02507-1 81 77) 
Bankrelatie: ABN-mo te Zandvoort 

Rek. nr. 565738305, qiro-nr. ABN 4000 
Giro-nummer : 4206723 t.n.v. Gen&otschap "Oud Zandvoort" 

Contributie: Minimaal f 15.- (excl. verzendkosten) 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  bes tuur  
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 

ADRESWIJZIGINGEN en e v t .  andere be r i ch t en  zo spoedig 
mogelijk aan een van de adressen door t e  geven. 
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