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Beste Kurt Carlsen vrienden,    

Op de net achter ons liggende Hemelvaartdag, 13 mei, is de Kurt Carlsen met 
bootwagen, reservemotor en tractor in sneltreinvaart van Ameland naar Noordwijk 
gebracht. De Amelanders zorgden voor een dieplader. De dag er voor werd alles 
geladen en goed vastgesjord. Het gerucht gaat dat er de volgende ochtend om 06:30 
een extra bootdienst naar Holwerd is uitgevoerd!   

Het speciale transport kwam, met de zwaailichten en meer dan 80 km. per uur op de 
snelwegen, veel vroeger in Noordwijk aan dan gepland. Om 11:20 stond het 18 meter 
lange ‘span’ op de Quarles van Uffordstraat en een uur later stonden boot en wagen in 
de voormalige Bierman garage. De tractor, die er slecht aan toe is en waarschijnlijk 
alleen zal kunnen dienen voor reserve onderdelen, heeft tijdelijk onderdak gekregen bij 
Jan Hoogeveen (van Museum Veldzicht) in zijn loods in Hillegom. Waarvoor de 
Stichting KC Jan op deze plaats nog eens hartelijk dank zegt. Net als de ZVN 
overigens voor de plek in de Bierman.  

Voor de liefhebbers; op www.112bollenstreek.nl is een uitgebreide fotoreportage te 
zien van het transport en ‘de ontlading.’  

Op 25 mei vond in de loods een eerste bijeenkomst en kennismaking plaats met 11 van 
de 18 aangezochte vrijwilligers. De conclusie is gerechtvaardigd dat we een veelheid 
aan vaardigheden en ervaring ‘aan boord’ hebben weten te krijgen. Van website 
ontwikkelaars tot touwsplitsers en motortechnici. En velen willen ook graag de 
verfkrabber ter hand  nemen.   

Op 8 juni a.s. vindt, vanaf 17:00 uur, de traditionele verkoop van een vaatje haring 
plaats door het NOV (Noordwijkse Ondernemers Vereniging) in de Heeren van 
Noortwijck (Quarles van Uffordstraat 103, 2202 Noordwijk aan Zee). Het bestuur van 
de NOV is zo goed geweest de opbrengst van het vaatje te doneren aan de Stichting 
Kurt Carlsen. Als eerste bijdrage in het restauratiefonds. Wij gaan proberen  de boot 
met de lanceerwagen - in de huidige staat - op het parkeerterrein van de Heeren van 
Noortwijck op te stellen.  De genodigden en de vrijwilligers kunnen die middag een 
kijkje komen nemen. Evenals de enthousiaste ploeg wethouders die wat eerder komen. 

Het bestuur van de Stichting KC is inmiddels begonnen met het opstellen van het 
restauratieplan en met het indienen van de verdere subsidieaanvragen.   

Henk Kok, Roel van Zuijlen, Cees den Hollander  




