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OMSCHRIJVING

Bergen en Schoorl hebben altijd een ongelooflijke aantrekkingskracht gehad op schrijvers, dichters en
beeldend kunstenaars. In Bergen werd Jeroen Krabbé verliefd op Herma van Geemert, zo schrijft zijn
zwager Ko van Geemert en dat inspireerde Jeroen tot het maken van zijn vroege kunstwerk, waar hij over
vertelt. De liefde voor Bergen aan Zee werd Adriaan van Dis al met de paplepel ingegoten toen hij daar
nog op de kleuterschool zat en al jong gek werd op rozenbottels. Hans van Marwijk maakte een film met
hem en schrijft eveneens over het auto-ongeluk van fotograaf Sanne Sannes en zijn modellen in de
Eeuwigelaan. In de auto zat eveneens Gerrit Jan Wolffensperger en doet zijn relaas. Bob Polak liet de
hoofdstad voor wat zij was en verkaste naar Bergen om zich voor dit boek te storten op de Nescio-route.
Bergen inspireerde Anja Meulenbelt tot een toverdroom.Groet, Schoorl, Bergen aan Zee en Bergen zijn de
plekken waar Theo Olthuis graag vertoeft om er zijn gedichten te schrijven. Arnold de Hartog blikt terug
op zijn vroege jeugdjaren op de boerderij 'Lands End' in Schoorl waar zijn vader Jan de Harto de
wereldberoemde roman Hollands Glorie schreef. In de Schoorlse duinen zwierf Nicolaas Beets in de
negentiende eeuw om research te doen voor zijn verhaal 'Teun de Jager' dat hertaald is door Conserve-
uitgever Kees de Bakker. Peter van Zonneveld licht Beets nader toe. Hanny Alders schreef liedteksten over
Beets en Teun.Te midden van het eeuwenoude Schoorlse dennenbos herbeleeft Jacob Vis zijn vak van
bosbeheerder. En schrijven ook Margriet Brandsma, Kester Freriks en Hennie Harinck over het Schoorlse
bos. Literaire wandelingen completeren het boek: Bergen door Michael Valeton en Schoorl en Groet door
Kees de Bakker, tevensde samensteller van het boek. Alle schrijversportretten zijn gemaakt door fotograaf
Peter H. Toxopeus. Met voorwoord en verhaal van Joke Volkers en Jan Engelbregt van stichting Ter
behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied.Het boek wordt op zondagmiddag 21 oktober
gepresenteerd in theater De Blinkerd in Schoorl tijdens het 35-jarig jubileum van uitgeverij Conserve
waar ook een boek van Wieteke van Dort ten doop wordt gehouden en de zesde Eline van Haarenprijs
wordt uitgereikt aan de beste dichteres onder 35 jaar.atichting Ter behoud van het Schoorlse- en Noord-
Kennemerduingebied. Samensteller van het boek is Conserve-uitgever Kees de Bakker.
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Zon en Zand, de gezelligste ... See more of Zon en Zand on Facebook. Log In. or. ... Wij hebben hier lekker
gegeten met 4 volwassene n en 2 jonge kids.

Hallo allemaal, hier is dan weer eens een berichtje van mij. Ik heb de afgelopen weken heerlijk vakantie
gehad. We zijn vorige week weer terug gekomen uit Frankrijk ...
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