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PRAAIRAPPORT SCH 236

De Noordster zonder bak vanaf bakboordsbil gezien. Fotograaf: Ap Mos
Praaibericht No. 3 – maart 2018
Waarde Vrienden & Vrijwilligers & Leden van het Comité van Aanbeveling.
Stem solidair - Stem Noordster!
In het vorige Praaibericht kon ik u als verheugend nieuws melden dat we van de Stichting
Initiatief Op Scheveningen (SIOS) voor ons restauratieproject evenals vorig jaar weer een
prachtige donatie hebben gekregen van 30.000 euro. Wij zijn daarmee een van de zes SIOSprojecten die in deze ronde financiële ondersteuning ontvangen. De projecten staan inmiddels
alle beschreven in De Scheveningsche Courant van jl. woensdag 28 februari en u kunt ze ook
lezen in de Scheveninger van 6 maart en op de website van de SIOS: www.
initiatiefopscheveningen.nl.
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Het bijzondere daarbij is dat evenals vorig jaar aan iedereen die woonachtig is in de
Scheveningse bewonersgebieden met postcode 2581 (Geuzenwijk), 2583 (Duindorp &
Havenkwartier), 2584/2586 (Dorp) en 2587 (Scheveningen-Noord) wordt gevraagd om aan
elk project een voorkeurswaarde toe te kennen door het uitbrengen van een stem. Iedereen
krijgt daarvoor op 3 maart de stembrief in de bus. De drie projecten met de meeste stemmen
krijgen een extra donatie van respectievelijk 25%, 15% of 5% van het toegekende bedrag. In
de ronde van vorig jaar kreeg de Noordster het hoogste aantal stemmen en daarmee 7.500
extra!
Ik roep u allemaal op om ervoor te zorgen dat wij ook dit jaar het hoogste aantal stemmen
krijgen – en daarmee onze subsidie wordt verhoogd naar 37.500 euro. Dus als u in één van de
genoemde gebieden woont, breng uw stem uit. U kunt dat doen door terugzending of
inlevering van de ingevulde stembrief bij SIOS (adres staat op stembrief vermeld) of de
ingevulde stembrief te mailen naar info@initiatiefopscheveningen.nl. Zorg er vooral voor dat
u tijdig stemt: uw stembrief moet uiterlijk vrijdag 9 maart om l7.00 uur bij de SIOS binnen
zijn.
Het gaat komende week maar om één ding: stem op ons Vlaggenschip van Schevening!
De bak is er af!
Overigens voltrok zich vlak voordat maart begon een historisch moment. Op woensdag 28
februari werd bij ijzige kou en besneeuwd scheepsdek het laatste gedeelte van de voorbak
verwijderd. De Noordster heeft daarmee op het voorschip weer haar oorspronkelijke aanzicht
gekregen, zoals zij dat vanaf de stapelloop in 1949 had voordat er een paar jaar later de bak op
werd geplaatst. Zo’n 65 jaar lang heeft de bak het beeld van de logger bepaald – hij werd zelfs
nog een keer verlengd – maar nu heeft de snijbrander van Boeg onder vaardige hand van
Rinus Vink en Arjan Visser zijn onverbiddelijke werk op de boeg gedaan.
Ondanks het winterse weer maakte de graaiploeg schoon dek en Ap Mos legde het resultaat
vanaf bakboordsbil op bovenstaande foto vast. Zonder bak heeft de romp van de Noordster
weer veel meer het silhouet van de oude vleetlogger van toen – een belangrijke stap in het
restauratieproces.
Voortgang restauratieproces
Dat proces gaat ondanks een aantal dagen ‘vorstverlet’ gestaag door. Het oude toilet in de
douche/wc-ruimte onder de brug wordt vervangen door een moderne combinatie. Op het
voordek is een naar oorspronkelijk ontwerp geconstrueerde stalen kap geplaatst die toegang
geeft tot het vooronder, precies op de plek waar die vroeger ook stond. Doordat de bak er af is
komt de karakteristieke vorm van de kap mooi tot zijn recht. Aan stuurboordzijde van de
voorsteven wordt in de verschansing weer het kluisgat aangebracht waar vroeger de reep
doorheen liep waaraan de vleet vastzat. We gaan met een mooi op schema liggend
restauratieplan het voorjaar tegemoet.
Een hartelijke groet vanaf brug en bestuurstafel van de Noordster!
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting SCH 236 Noordster Terug op Scheveningen
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