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Gezellige drukte bij café Bluys

Bodhi Beach op het naturelstrand

Ger Blankenstein wordt door de burgemeester gefeliciteerd

Ieder jaar weer organiseert 

Jan Lieberton, exploitant van 

het café aan de Buureweg, een 

In de editie van 27 juli jongstleden 

maakte de Zandvoortse Courant 

bekend dat de Ouderenpartij 

Zandvoort (OPZ) problemen zou 

hebben met drie nieuwe strand-

pachters op het naturelstrand. 

Mogelijk waren die erop uit om 

gezamenlijk grote feesten te 

gaan organiseren. De Zandvoortse 

Courant heeft toen naar informatie 

over de nieuwe eigenaren gezocht 

maar niets nieuws kunnen vinden. 

Inmiddels heeft een van die eige-

naren zich gemeld, waardoor nieu-

we informatie beschikbaar kwam.

Carolijn Bijker, de nieuwe eigena-

res van Bodhi Beach, reageerde 

direct. Zij legde uit dat zij een van 

de eigenaren is die het voormali-

ge Captain Cod hebben gekocht. 

Deze strandtent was door de vo-

rige eigenaar, die ook eigenaar is 

van Ajuma dat deze zomer van 

Voor de jarige was de verrassing 

groot toen burgemeester Meijer, 

met ambtsketen, binnen stapte. 

Samen met zijn vrouw onder-

hielden ze zich ruim een half uur 

met de nieuwe eeuweling. 

Blankenstein werd op 21 augus-

tus 1918 in Amsterdam geboren 

en ging daar ook naar de lagere 

school, zoals dat toen nog heette. 

Hij was de jongste zoon van het 

gezin en had een broer en twee 

zusters. Hij was een nakomertje; 

zijn oudste broer was al 16 toen 

hij geboren werd. Zijn gezond-

heid als kind hield niet over, 

als ‘zwak jongetje’ heeft hij zijn 

jeugd doorgebracht op de ‘open-

luchtschool’ in Amsterdam Oost. 

Op zijn 14e is hij gaan werken 

als leerling drukker bij de grote 

drukkerij Blikman en Sartorius. 

In de tussentijd heeft hij met 

avondstudie allerlei diploma’s 

gehaald van o.a. de Grafische 

School en later HBO. Op zijn 

19e jaar heeft Blankenstein zijn 

grote liefde Coby leren kennen 

via een sportclub. Samen wa-

ren ze erg fanatiek bij de AJC 

(Arbeiders JeugdCentrale). In 

de oorlog heeft hij nog diver-

se baantjes gehad bij kleinere 

drukkerijen waar ook bladen 

werden gedrukt voor het verzet. 

Tussendoor heeft hij nog onder-

gedoken gezeten.

Op 8 juni 1943 zijn Coby en Ger 

getrouwd en in de hongerwinter, 

terwijl Coby hoogzwanger was, 

‘palingdag’ voor zijn gasten en 

andere liefhebbers. Zeer tot ge-

noegen van de liefhebbers, die 

het naturelstrand naar het noord-

strand verhuisde, op het naakt-

strand opgebouwd. Esli en Carolijn 

Bijker runnen dit paviljoen op het 

naaktstrand onder de naam Bodhi 

Beach. Zij hebben twee bedrijfs-

leiders in dienst: Paul en Bauke de 

Kanter.

“Azzurro, het voormalige strand-

paviljoen van Jack en Marion 

Huijben, is overgenomen door een 

sportadvocaat uit Amsterdam en 

wordt op dit moment uitgebaat 

door Jort, afkomstig van een van 

de Nederlandse Waddeneilanden”, 

aldus Bijker. Azzurro heet tegen-

woordig ‘Azzurro Ontspanje’ en 

is tot half oktober van dit jaar en 

vanaf eind februari volgend jaar als 

locatie te huur voor verschillende 

evenementen, vergaderingen, bij-

eenkomsten, bruiloften of gewoon 

voor de gezelligheid.

zijn ze lopend naar Den Haag ge-

vlucht. Uiteindelijk, na de oor-

log, ging het echtpaar toch weer 

terug naar Amsterdam en daar is 

de eerste zoon Ronald geboren. 

Daarna volgden nog twee doch-

ters, Else en Annemarie. 

De heer Blankenstein is altijd 

blijven werken in de gra�sche 

sector. Uiteindelijk heeft hij 

zich opgewerkt tot manager bij 

een groot Amerikaans bedrijf 

Adressograph Multigraph (AM), 

waarvoor zij weer richting Den 

Haag zijn verhuisd. Daar heeft 

hij tot zijn pensioen gewerkt. 

Tussendoor heeft hij ook nog als  

professioneel fotograaf gewerkt. 

Behalve turnen, schaatsen en 

tennissen was de grote hobby 

van het echtpaar hun vakantie 

naar Spanje; lekker zon en zee. 

Twintig jaar geleden is Ger naar 

Zandvoort verhuisd om dichter 

bij een van hun kinderen en 

kleinkinderen te zijn. De oudste 

zoon, helaas overleden, was jaren 

geleden naar Spanje verhuisd. 

Daar wonen nog twee kleinkin-

deren en drie achterkleinkinde-

ren. In Zandvoort woont dochter 

Else, een kleindochter en twee 

achterkleinkinderen. De jongste 

dochter Annemarie heeft jaren 

op Curaçao gewoond en is sinds 

kort verhuisd naar Frankrijk. 

En uiteindelijk is het ‘zwakke, 

kleine jongetje’ nu 100 jaar ge-

worden!

Heerlijke gerookte paling bij café Bluys

Nieuwe strandpachters naturelstrand

willen naaktrecreatie stimuleren

Burgemeester verrast 

100-jarige Ger Blankestein

Het is palingroker Jan Giesbergen weer gelukt om de beste 

gerookte paling te produceren bij café Bluys. Niet minder dan 

65 pond palingen werd door hem gerookt. Daarbij kreeg hij 

assistentie van zijn maatjes Rolf v.d. Moolen en Tom Looijer. 

Een aantal paviljoens op het naturelstrand is onlangs van eigenaar verwisseld. De eige-

nares van een van de paviljoens, Bodhi Beach, geeft aan dat zij werk wil maken van het 

stimuleren van de naaktrecreatie.

Maandag vierde Zandvoorter Ger Blankenstein zijn hon-

derdste verjaardag en dat werd zaterdag in het Huis in 

het Kostverloren gevierd. Zijn familie had geregeld dat 

burgemeester Niek Meijer en zijn echtgenote Janny hem 

zouden komen verrassen, en dat werd zeer gewaardeerd 

door de jarige.

er echt van genoten. En steevast 

is Giesbergen met zijn kornuiten 

degene die het heft in handen 

neemt. 

Ook nu weer was de inkoop, mis-

schien wel een van de belangrijk-

ste dingen, weer van grote kwa-

liteit. “Daar zorgt Dirk Eveleens 

uit Burgerveen wel voor”, aldus 

Giesbergen. Maar ook het geduld 

van het roken en de kwaliteit van 

de gebruikte houtsoorten spelen 

een hele grote rol. Giesbergen 

heeft daar zo zijn eigen ‘recept’ 

voor. In ieder geval was het vanaf 

een uurtje of 5 volop smikkelen, 

met een wijntje of een biertje 

ernaast, bij café Bluys. Lieberton 

zal mogelijk volgend jaar weer zo 

een palingdag organiseren, maar 

dan hoogstwaarschijnlijk op de 

tweede zaterdag in augustus.

Tot slot Paal 69. Dit strandpavil-

joen is een tijdje geleden over-

genomen door drie vrienden. 

Marnix Bal, de man die vorig 

jaar een groot feest op het na-

turelstrand wilde geven, heeft 

zijn belang verkocht en is geen 

(mede)eigenaar meer. 

Bijker reageert op de suggesties 

van OPZ dat er grote feesten ge-

geven gaan worden door de drie 

paviljoens. “Er is op dit moment 

totaal geen intentie om gro-

te feesten met de drie nieuwe 

strandpachters gezamenlijk te 

geven. Of daar in de toekomst 

plannen voor zijn, weet ik niet. Wij 

concentreren ons op de nudisten. 

We merken dat de naaktrecreatie 

is afgenomen op dit mooie stukje 

strand en zijn dan ook van plan 

daar de aandacht aan te geven 

die het verdient”, sluit Bijker af.


