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Praaibericht No. 2 – februari 2018 

 

Waarde Vrienden & Vrijwilligers & Leden van het Comité van Aanbeveling. 

 

Op de zeer geanimeerde ‘bouweteeltborrel’ die op 15 december jongstleden aan 

boord van de Noordster werd gehouden vierden we niet alleen de start van de 

restauratiewerkzaamheden, maar werd ook het glas geheven op het 

gedenkwaardige feit dat het die dag precies 68 jaar geleden was dat de 

Noordster op 15 december 1949 op de werf van de Sleephelling Maatschappij 

Scheveningen van stapel liep. Een feestelijk verjaarsmoment, dat extra luister 

kon worden bijgezet dankzij de sponsoring van de borrel door Boeg Nautic en 

Rederij Groen. 
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Voortgang  restauratiewerkzaamheden 

Inmiddels heeft onze graaiploeg na het kerstreces de werkzaamheden weer met 

volle kracht en veel enthousiasme hervat. De Noordster is inmiddels 

schoongemaakt en het interieur uit de voorpiek – zoals betimmering en 

leidingen -  is verwijderd zodat daar het oorspronkelijke logies kan worden 

teruggebouwd. Alle oneffenheden aan de huidplaten zijn verwijderd, waarna zij 

zijn ontvet en van eventuele roest ontdaan. Daarna zijn de platen twee keer 

behandeld met een speciale coating. Aan dek is o.m. een gedeelte van de 

voorbak verwijderd (de rest van de bak gaat er dit voorjaar af), de elektrische 

kraan is weggehaald en ook`het anker met ankerketting en ankerlier zijn 

verwijderd, met inbegrip van de ankerkluispijp waarbij het ontstane gat in de 

huid werd dichtgemaakt. Op de brug werd overbodige apparatuur verwijderd en 

ook de motorkamer werd opgeschoond. 

 

Voorjaarsprogramma 

Zo is er sinds de start op 1 november jl. een heleboel gebeurd. Onze graaiploeg 

zijn we daarvoor bijzonder dankbaar. Ook voor het voorjaar staat er het nodige 

op het programma. Bovendeks wordt een reepgat in de verschansing 

aangebracht, wordt de verschansing van het achterschip losgesneden en 

afgevoerd en het hekwerk op het achterschip wordt aangeheeld, zodat dit weer 

zijn oude aanzicht krijgt. Van het bovendek wordt de kunststoflaag afgehaald, 

zodat het oorspronkelijke houten dek weer te voorschijn komt en bekeken zal 

worden of dat te restaureren valt.  De samenwerking met het ROC Mondriaan 

gaat gestalte krijgen doordat studenten onder leiding van hun begeleiders als 

afstudeerproject oude, traditionele onderdelen opnieuw gaan vervaardigen, zoals 

de galgen, mosterdpotten, luikhoofden en het timmerwerk in het vooronder. 

 

Subsidie SIOS – stem op de Noordster! 

Als verheugend nieuws kan ik melden dat we voor de uitvoering van dit laatste 

projectonderdeel evenals vorig jaar een prachtige donatie van de Stichting 

Initiatief op Scheveningen (SIOS) hebben gekregen ter grootte van 30.000 euro. 

Het Restauratieproject SCH 236 Noordster  is een van de zes SIOS-projecten die 

binnenkort in De Scheveninger en De Scheveninsche Courant worden 

gepubliceerd en waarbij de in de kuststrook woonachtige Scheveningse 

bevolking wordt gevraagd aan de projecten een voorkeurswaarde toe te kennen 

door het uitbrengen van een stem. De drie hoogst gewaardeerde projecten 

krijgen een extra donatie van respectievelijk 25%, 15% of 5% van het 

vastgestelde bedrag..  In de ronde van vorig jaar kreeg de Noordster het hoogste 

aantal stemmen en daarmee 7.500 euro extra! 

Als we allemaal op ‘onze’ Noordster stemmen gebeurt het vast weer….. 
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ANBI-status 

Ander belangrijk nieuws is dat de belastingdienst onze stichting met ingang van 

1 januari 2017 heeft aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (een 

zgn. ‘culturele ANBI’). Dat betekent dat giften aan de stichting Noordster onder 

bepaalde voorwaarden fiscaal extra aftrekbaar zijn en de stichting over 

verkregen giften of legaten geen belasting behoeft te betalen. Zo snijdt het mes 

aan twee kanten. U leest er meer over op 

www.belastingdienst.nl/algemeennutbeogende instellingen.  

 

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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