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Ja de afgelopen jaren hebben we als Haven-
kwartier omstreeks deze tijd altijd kunnen 
zeggen dat we tussen twee vuren zaten. 

Dit jaar zullen we ons – als vanouds - maar 
laten leiden door de vuurtoren als vuurbaken, 
aangezien we de traditionele vuren deze keer – 
om wat voor reden dan ook – zullen ontberen. 
Alhoewel een vuur aan wal nog geen baken is, 
wil dit alles nog niet zeggen dat het vuur in 
ons geblust is. 

Zoals we in het vorige nummer hebben aan-
gegeven, hebben we dit jaar niet alleen stil ge-
staan bij het werk en de mensen die de afgelo-
pen veertig jaar het vuur uit hun sloffen liepen 
om het wonen en werken in de wijk zo leef-
baar mogelijk te houden en/of te maken. Op 
onze jaarvergadering is zelfs nog gememoreerd 
dat iemand als Karel Pronk al die veertig jaar 
de activiteiten vanuit de bewonersorganisatie 
te vuur en te vlam bijstond en een warm hart 
toedroeg. Terecht uiteraard dat zijn vrouw Ina 
daar een bloemetje voor kreeg. 

Als klap op de vuurpijl werd zo’n warm hart 
ook gememoreerd bij Ton Hulleman, die ons 
toch al weer 12.5 jaar het vuur aan de schenen 
legt om ons werk als bewonersorganisatie niet 
alleen goed onder het voetlicht te krijgen maar 
sinds kort ons daar ook financieel in bijlicht. 

Het feit dat Ton daartoe een stadsspeld heeft 
opgeprikt gekregen door onze wethouder Sas-
kia Bruines ging daarna als een lopend vuurtje 
door de wijk.

Als BoH is het de afgelopen 40 jaar onze doel-
stelling geweest ons wonen, werken en leven 
te vuur en te zwaard te verdedigen. Voor el-
kaar haalden we de kastanjes uit het vuur om 
onze belangen onder de aandacht te brengen. 

Alhoewel we voor niemand onze hand in het 
vuur steken, hebben we wel altijd een aantal 
ijzers in het vuur om datgene wat niet via 
de ene wijze, dan misschien toch wel op een 
andere wijze tot stand gebracht kon worden. 
Altijd staat er wel weer een ander potje op het 
vuur.

Tijdens onze jaarvergadering was er geen olie 
op het vuur, maar werd er eerder – zoals men 
zei – in het vuur gepist. Dat wil zeggen dat er 
in alle gemoedelijkheid voorstellen werden ge-
daan om ook de komende tijden in gezamen-
lijkheid de vuurproef van het wonen, werken 
en leven tussen oude en nieuwe bewoners te 
doorstaan. Het gaat er daarbij niet alleen om 
oude en nieuwe bewoners, maar ook jongere 
en oudere bewoners worden opgeroepen voor 
elkaar door het vuur te gaan. Voor en met el-
kaar zijn we in staat ons een warm gevoel te 
geven in onze leefomgeving.

Namens ons allen,
wens ik u allen voor 2020

‘al ‘t nodige toe’.

Teun van Dijk

De Bewonersorganisatie 
Havenkwartier (BOH) is een stichting 
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zich inzetten voor verbetering 

van het wonen, werken en sociale 
leven in het Havenkwartier. Het 
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Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.

Alarmerende toename 
van de ziekte van Parkinson

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson. 

Steun baanbrekend onderzoek
Ga naar www.parkinsonfonds.nl

Connie, 54 jaar

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze ingrijpende ziekte. Met de alarmerende
toename van de ziekte van Parkinson is investeren in onderzoek de enige weg. 

IBAN: NL10ABNA0504201530

www.dier.nu

WORDDONATEUROF KOM IN ACTIE!

Van de  Voorzitter
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Gezellige avond met 
uitreiking stadsspeld
aan penningmeester 

Ton Hulleman

Op 26 november vond in wijkgebouw Thabor 
de jaarvergadering plaats van de Bewonersor-
ganisatie Havenkwartier (BOH). De jaarver-
gadering is het moment waarop bewoners met 
elkaar praten over thema’s die aandacht verdie-
nen in het nieuwe jaar. In de vorige vergadering 
ging het ook over de manier waarop Bewoners-
organisatie met de bewoners communiceert. Een 
plechtig moment was de uitreiking van de stads-
speld aan onze Ton Hulleman, en daarna was 
er muziek van het duo Leonid Nishikon (viool) 
en William Mcleish (cello), voor onze avond ge-
worven door YMCA Scheveningen.

Voorzitter Teun van Dijk opende met een 
kleine historie van de bewonersorganisatie. 
Hij complimenteerde Karel Pronk die de 
BOH vanaf het prille begin al die 40 jaar 
met raad en daad heeft bijgestaan. Uiteraard 
ontving hij daarvoor een bloemetje voor zijn 
vrouw Ina. 

Hij noemt ook de helaas verhinderde Annie 
van Lenten, een oprichtster van de Bewoners-

organisatie en Lia Knoester, voormalig voor-
zitster van de BOH.

Edities van het oorspronkelijke  wijkblad Tus-
sen Wal en Schip met discussies over bestem-
mingsplannen, bezuinigingen op Welzijn en 
een vierde haven passeren de revue, waarbij 
hij aangeeft dat dit steeds weer terugkerende 
onderwerpen zijn binnen het Havenkwartier. 
Hij stipte aan dat bewoners van de West-
duinweg in 2008 nog strand en zee konden 
zien, en dat oorspronkelijk slechts vakantie-
woningen mochten worden gebouwd op de 
Hellingweg, een afspraak waar de Gemeente 
zichzelf niet aan gehouden heeft. Nu heeft 
de permanente bewoner aan het eind van de 
werkdag meer rechten dan de teruggedron-
gen industrie. 

De vraag is steeds, stelt Van Dijk, ‘kan er wel 
gewerkt worden?’
De gemeente geeft hoog op van de bedrijvig-
heid in de haven maar helpt de industrie met 
alle plannen voor wonen en recreëren  ver-
schrompelen, een paradox. 

We vernemen hoeveel er is gesloopt aan de 
kades, maar dat wat er voor terugkwam door 
velen ook wordt gewaardeerd. De bewoning 
aan de haven is mooi geworden. 

Het streven om het Schevenings karakter te 
behouden wordt bevorderd: het Tonnenmo-
nument herinnert aan de duizenden tonnen 
die aan de kades lagen te wachten op trans-
port. De banken zoals de Doggersbank, de 
Klaverbank en  die bij het Palmhuisje zijn een 
cadeau van de samenleving aan de vissers die 
Scheveningen maakten. Daarnaast pleitte de 
BOH voor speelgelegenheid  voor de Sche-
veningse jeugd zoals de aan de Dr. Lelykade 
aangelegde voetbalkooi, die naderhand weer 
moest verhuizen naar achter de Lindoflat. De 
Bewonersorganisatie pleit voor het behoud 
van dit soort speelplekken.

Wat de Bewonersorganisatie zoal
heeft gedaan voor de wijk
Van Dijk somt op wat de afgelopen decennia 
door ijveren van bewoners in de wijk is aan-
gebracht, hersteld en/of behouden en bepleit, 
zoals de aanleg van de hellingbanen; met 
hulp van de Raad van State voorkomen van 
hogere hoogbouw aan de Dr. Lelykade in een 
tijd dat dat nog kon; aanleg van de speelplek 
de Windroos en andere leefbaarheidspleinen: 
morele ondersteuning van bewoners van het 
Hoog Lindoduin die onvrijwillig hun hui-
zen moesten verlaten; aandacht vragen bij 
het Stadsdeel en/of gemeentebestuur voor 
zaken die leven in de wijk zoals de verwar-
ring over het parkeerregime in de wijk; voor 
de luchtkwaliteit in de wijk; herinrichting 
van de onoverzichtelijke kruising aan de Van 
Bergenstraat-Westduinweg; aandacht voor 
een 30km zonering aan de Dr. Lelykade; 
aandacht vragen voor het waar mogelijk en 
met respect voor de kenmerken van de ha-
venkades aanbrengen van groen; en recent 
het i.s.m. de bedrijven in de wijk opmaken 
van een Convenant dat gezamenlijke bewo-
ners- en ondernemers- en overheidsbelangen 
in één document verwoordt. 

De haven van Scheveningen is een levendig 
gebied waar we met bewoners, en altijd in 
samenspraak met anderen een rol spelen in 
het bevorderen van de kwaliteit van wonen, 
werken en leven. 
Bij alle beweging, stelt Teun van Dijk, is het 
icoon van Scheveningen, de vuurtoren, nog 
onaangetast.

Afscheid lid Kascommissie
Na goedkeuring van het financiëel jaarverslag 
en decharge van de penningmeester en het 
bestuur i.h.a. neemt lid van de kascommissie 
Aad Bosch na 5 jaar, en onder dankbetuiging 
afscheid, en wordt het nieuwe lid Arie Roele-
veld verwelkomd. 

Voorstellen van wijkgenoten
Onderdeel van het Jubileumprogramma was 
een gespreksronde waarmee de aanwezigen 
werden uitgenodigd om suggesties te doen 
voor de wijk. Teun van Dijk licht toe dat de 
Bewonersorganisatie voor en door bewoners 
is georganiseerd. Bij elk vraagstuk dat wordt 
opgeworpen zal worden gevraagd wat de 
bewoner zélf kan doen om het voorgestelde 
doel te bereiken. De Bewonersorganisatie 
kan meedenken, helpen verduidelijken en 
verwoorden, en praktisch ondersteunen en 
verbinden, maar neemt het niet over. Aan de 
bewoners wordt steeds gevraagd Wat is je ei-
gen rol?

Met deze woorden opent Teun de gespreks-
ronde met de vragen: 1) Waar zou de Bewo-
nersorganisatie zich in de nabije toekomst op 
moeten richten? Hoe kan zij de stem van het 
volk het best aan het woord laten? én 2) Hoe 
kan zij in de huidige tijd het best met de wijk 
communiceren?

Hij nodigde de aanwezigen uit  de onderwer-
pen te noemen waar de Bewonersorganisatie 
méér, anders of beter aandacht voor moet 
hebben, bijvoorbeeld omdat de gemeen-
te er te weinig aandacht voor heeft, of juist 
onderwerpen die goed doen in de wijk. De 
aanwezigen onderstreepten de behoefte aan 
behoud van leefbaarheid, aan woongenot en 
veiligheid. In dit verband werden de behoef-
ten genoemd aan meer groen in de buurt; 
de aandacht voor de Bescherming van de 
Natura 2000 gebieden; goede oversteekplaat-
sen zeker ook aan de Westduinweg richting 
zee; duidelijke fiets- en voetgangersstroken 
aan de Dr. Lelykade; behoefte aan verkeers-
drempels; aandacht voor de bereikbaarheid, 
inclusief het (fiets)parkeren in onze wijk; en 
de behoefte aan meer duidelijkheid over de 
luchtkwaliteit. 

Ook vragen bewoners aandacht voor het on-
derwerp ‘woning toewijzen’. Men stelt voor 
dat een vertegenwoordiging van de Vestia/
Staedion woningen in de Bewonersorgani-
satie deelneemt. Men vraagt aandacht voor 
het belang van het terugdringen van een-
zaamheid in de wijk, en men stelt voor dat 
jongeren meer aandacht krijgen ook in de 

BOH. Voor het punt dat meer aandacht voor 
betrokkenheid van jongeren bij de Bewoners-
organisatie zou moeten zijn, stellen wijkge-
noten voor een speciale app te introduceren 
en men noemt namen van wijkgenoten die 
de app zouden kunnen maken en beheren.

Communicatie is het tweede en even pran-
gende onderwerp deze avond, hoe kunnen we 
zoveel mogelijk bewoners bereiken, en hoe 
kunnen zij ons makkelijker vinden en berei-
ken? Wijkgenoten stellen voor dat de com-
municatie per computer natuurlijk handig is 

maar onpersoonlijk; de maandelijkse vergade-
ring moet wat dat betreft worden behouden. 
De vergadering geeft ook uitdrukking aan 
het idee van met elkaar staan voor de wijk. 
De Bewonersorganisatie zou meer zichtbaar 
kunnen worden door periodiek erop uit en de 
buurten in te gaan. Iets aantrekkelijks organi-
seren voor jongeren waarmee het aanbod van 
Welzijn wordt aangevuld, wordt genoemd, 
en ook wordt voorgesteld een groeps-app te 
introduceren voor wijkgenoten in de BOH.

Na de gespreksronden arriveerde wijkgenoot 
en wethouder Saskia Bruines. Zij sprak de 
jubilerende penningmeester Ton Hulleman 
plechtig toe en liet er geen misverstand over 
bestaan hoe belangrijk vrijwilligerswerk voor 
de wijk is. Actieve buren zijn ogen en oren 
in de wijk en kunnen veel betekenen voor 
leefbaarheid en veiligheid. Met haar laudatio 
feliciteerde de wethouder de penningmeester 
én de  Bewonersorganisatie met haar voort-
durend bestaan. Na de fotosessie door Dick 
Teske werd het glas geheven en klonk de mu-
ziek.

Het werd een bijkans onvergetelijk genoeg-
lijke avond, waarbij aan het eind van de 
avond Eite Levinga namens het Stadsdeel 
Scheveningen de nieuwe kaart van het Ha-
venkwartier met nu ook alle woningen op het 
voormalig Norfolkterrein aanbood aan het 
bestuur van de BOH. Met de nieuwbouw is 
het weer aan alle bewoners om het hele Ha-
venkwartier voor jong en oud leefbaar te heb-
ben om er te wonen, te werken en te leven.

Paulien Bakker
Foto: Dick Teske

Jaarvergadering en 40-jarig jubileum
Bewonersorganisatie Havenkwartier

Foto: Dick Passchier
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Dat de zorg in ons land aangepast 
moet worden op veranderingen in 
de samenleving weten we. En dat de 
huisartsenzorg mee moet bewegen 
in die trend ligt voor de hand. Voor 
ons als patiënt is het belangrijk te 
weten wat die verandering voor 
ons betekent. Mooi dat een van de 
huisartsen uit onze omgeving zich 
heeft laten horen. In De Schevenin-
ger van 19 november jl. legt Sche-
veningse huisarts Verena Dirkse uit 
hoe zij en haar collega’s in andere 
praktijken de zorg voor Schevenin-
gers organiseren. 

Veranderde huisartsenzorg leidt tot 
druk, ook op huisartsenpost
Verena Dirkse legt uit hoe het is geko-
men. ‘Een praktijk bestaat niet meer 
uit één huisarts met één assistente en 
misschien nog één andere medewer-
ker. Die verandering heeft te maken 
met dat de zorg complexer wordt. 
Mensen worden ouder en hebben 
meer zorg aan huis nodig. Daarbij, de 
ziekenhuizenzorg wordt voor een deel 
over gedragen naar de huisarts. De 
huisarts kan goedkopere zorg  leveren 
dan het ziekenhuis én veel dingen net 
zo goed. Echter, de huisarts is nor-
maal gesproken niet 24 uur per dag 
beschikbaar, terwijl de huidige mens 
dat soms wel verwacht. Patiënten zien 
daarom de huisartsenpost in het zie-
kenhuis steeds meer als een toevlucht 
die de huisarts kan vervangen. Maar 
daar is ook de huisartsenpost niet 
voor bedoeld én niet op berekend.

Dirkse merkt dat patiënten zich nu 
zorgen maken om de sluiting van 
Bronovo ziekenhuis. Ze wil bena-
drukken dat de huisartsenpost uit-
sluitend voor acute gevallen is. Maar 
wat acuut is, is voor de mensen lastig 
te beoordelen. Daarom pleit zij voor 
meer voorlichting.

‘De huisartsenpraktijk is waar je dage-
lijks voor reguliere en óók voor acute 
zorg terecht kan. De huisartsenpost is 
uitsluitend bedoeld voor acute zorg 
buiten de reguliere tijden om. Acute 
zorg die niet kan wachten tot de eigen 
huisarts weer beschikbaar is, bijvoor-
beeld iets dat in de avond gebeurt 
en kan niet wachten tot de volgende 
ochtend 08.00 uur, of op de zater-
dagochtend en het kan niet wachten 

tot maandagochtend, en altijd buiten 
kantoortijden en op feestdagen. 

Acute zorg is lastig begrip
Dirkse: ‘Wij merken in de samenle-
ving dat het begrip ‘acute zorg’ heel 
lastig te vatten is. Mensen vinden het 
inderdaad lastig om in te schatten wat 
acute zorg is. En ondanks alle infor-
matie die er is, bijvoorbeeld via het 
internet, denkt de consument steeds 
meer: ‘Ja, maar ik heb gewoon recht 
op die zorg, ook in het weekend’ en 
dat is natuurlijk niet de bedoeling.’ 

Dirkse legt uit dat de zorg die de huis-
artsenpost levert veel duurder is dan 
in de dagelijkse huisartsenpraktijk. 
‘En belangrijker nog, wat veel men-
sen ook niet beseffen, is dat de huis-
artsenpost wordt bemand door de 
Haagse huisartsen zélf. Dat doen de 
huisartsen dus naast het gewone da-
gelijkse werk. Morgen heb ik bijvoor-
beeld de visitedienst en rij ik samen 
met een medisch assistent met een 
speciale auto door de stad en maken 
we visites bij mensen die niet naar de 
huisartsenpost kunnen komen i.v.m. 
ernstige ziekte’. Dirkse vertelt dat ze 
zo ook consulten doet op het West-
einde, Leyenburg of  Antoniushove. 
Dit soort consulten is lastig omdat de 
dienstdoende huisartsen op de huis-
artsenpost werken zonder adequate 
voorinformatie, en vaak met patiën-
ten die niet alle informatie over hun 
ziektebeeld of medicijngebruik bij 
zich hebben. Terwijl de huisarts al 
deze informatie wel beschikbaar heeft

Steeds minder huisartsenpraktijken
Een andere ontwikkeling is dat huis-
artsen minder snel ervoor kiezen om 
praktijkhouder te worden. Huisartsen 
in opleiding kiezen tegenwoordige 
eerder voor werk als waarnemend 
huisarts, als een zogenaamde ZZP 
dokter. De ZZP huisarts kan zélf 
bepalen wanneer hij wil werken, en 
doet dan uitsluitend patiëntenzorg. 
‘Het hebben van een praktijk is hard 
werken’ stelt Dirkse. ‘Je moet je ad-
ministratie op orde hebben, conti-
nue dekking hebben, bereikbaar zijn, 
verplichte nascholing doen om de 
registratie te behouden, en dan nog 
dus HAP-diensten die ook verplicht 
zijn om geregistreerd te blijven als 
huisarts. Een praktijkhouder krijgt 
een dienst per 100 ingeschreven pa-
tiënten en dat kan flink oplopen. 
Waarnemers kunnen kiezen wanneer 
ze dienstdoen. Uiteraard moeten ze 
ook wel een minimaal aantal diensten 
doen om hun registratie te behouden’, 
vertelt Dirkse.

‘Vroeger had een huisarts dienst voor 
eigen patiënten of deelde dit met 
collega’s in de wijk. Omdat daarmee 
niet overal de garantie was op 24 uurs 
dekking, en de 24 uurs zorg voor een 
huisarts grote druk brengt, is de bui-
ten-kantoortijd-zorg overgegaan in de 
huisartsenpost. Daardoor is de zorg 
uiteindelijk verbeterd. ‘Alleen nu zien 
we dat mensen denken: ah ja zie je ik 
kan met de huisartsenpost gewoon 24 
uur per dag naar de huisarts. En zo is 
het natuurlijk nooit bedoeld.’

Patiënt moet weten: bij 24 uurs 
zorg: niet meer steeds dezelfde 
dokter
De 24 uurs zorg is een belangrijk 
element in onze nationale zorgketen, 
maar het publiek moet weten hoe ze 
dat kan gebruiken. Dirkse begrijpt 
dat mensen uit angst en ongerustheid 
naar de huisartsenpost gaan, terwijl 
hun klacht wel een dag op diagnose 
en behandeling kan wachten. Dirkse 
meent dat het publiek hierover door 
de landelijke overheid via SIRE, 
en ook op lokaal niveau vanuit het 
Stadsdeel bijvoorbeeld meer duidelijk 
geïnformeerd moet worden over wat 
de huisartsenpost kan bieden.

‘Voor patiënten is het moeilijk om te 
horen; de dokter is er vandaag niet, u 
kunt bij een collega afspreken’ weet 
Dirkse maar zij meent ‘dat we er 
naartoe moeten dat mensen moeten 
accepteren dat het niet meer is zoals 
vroeger waarbij je alle dagen van de 
week, 24 uur per dag dezelfde dokter 
zag. Dat kan niet meer, ook omdat de 
zorg complexer is geworden. We heb-
ben veel meer in huis om de zorg te 
leveren maar komen ook voor lastige-
re vraagstukken te staan.’

Om de Scheveningse patiënten tege-
moet te komen, en de zorg dichter bij 
en op maat te kunnen brengen, zijn 
zij een coöperatie geworden, het ‘Col-
lectief Scheveningen SCH 2017’. Dit 
collectief is nu van de grond, zie htt-
ps://www.lijn1haaglanden.nl/nieuws/
huisartsencollectief-groot-schevenin-
gen-een-feit/

Met dit collectief weet u dat uw eigen 
huisarts samenwerkt met specialisten 
in de buurt. U kunt rekenen op de 
zorg die u nodig heeft, steeds in ge-
sprek met u via uw huisarts geregeld.

Huisarts Verena Dirkse stelt dat het 
collectief Scheveningen een essentië-
le, nieuwe ontwikkeling in de wijk is, 
‘waarbij wij echt gaan kijken naar wat 
zijn de behoeftes in onze grote wijk’. 
En zij roept de burger op om te laten 
weten wat nodig is voor de wijk, welk 
specialisme, of welke zorg belangrijk 
is en waar de patiënt echt mee gehol-
pen zou zijn. 

Huisartsen op Groot Scheveningen
Wat wij tegemoet kunnen zien nu Bronovo dichtgaat

In gesprek met Willem Ment den Heijer 
Kom met verhaal waar je wat aan hebt!

In gesprek met 
Willem Ment den Heijer

Scheveninger Willem Ment den 
Heijer kennen wij van zijn scherpe 
observaties in De Scheveningse Cou-
rant en De Scheveninger. Als publi-
cist, docent/leermeester en organi-
sator neemt hij graag stelling en laat 
zich geen knollen voor citroenen ver-
kopen. Als onbevangen nieuwkomer 
aan de haven kun je verrast zijn en je 
afvragen hoe het wordt bedoeld, wat 
je ervan moet denken.

Zo vernam hij een observatie van een 
van de nieuwe bewoners in het Ha-
vengebied. De bewoner toonde en-
thousiasme over wat gebeurt in de ha-
ven. En daar zit hij niet op te wachten 
zegt hij. ‘Vróeger was er dynamiek in 
de haven, en het zal nu wel een haven 
zijn, en de politici roepen ‘de haven 
moet een haven blijven’ maar wat ge-
beurt er!?’ Er gebeurt nog weinig in 
de haven, geen vergelijk met hoe het 
vroeger was natuurlijk.!’

We vroegen Willem Ment hoe je als 
nieuwkomer aan de haven zijn visie 
kan begrijpen. 
Om te beginnen houdt Den Heijer de 
kwaliteit van de informatie die rond 
gaat in de gemeenschap in de gaten. 
Hij vindt dat bewoners op goede in-
formatiekwaliteit aanspraak moeten  
kunnen maken. Kennis van de lokale 
geschiedenis is wat hem betreft be-
langrijk, en hij vertelt.

‘Al sinds zeker dertig jaar liggen de 
gemeentelijke prioriteiten voor de 
haven bij woningbouw’ stelt hij,  ‘het 
gebied is hartstikke lucratief voor de 
gemeente Den Haag, kijk maar om je 
heen, het is een arena aan het worden, 
het ruimtelijk gevoel is helemaal weg. 
En dat wordt steeds erger. ‘

Wat betreft media ergert hij zich aan 
de nadruk op de glorie van de vleet-
visserij, alsof er alleen vleetvisserij 
was. ‘Richt je eens op de kottervisse-
rij’ betoogt hij, en hij memoreert zijn 
eigen voorvaderen in die bedrijfstak. 
‘Daar ging het om Scheveningse on-
dernemers die een eigen vlet hadden, 
de familie Groen, de familie Klein, de 
familie van Den Heijer-van-de-Schar 
die zelfs nog een scheepje heeft ge-
kregen van koningin Wilhelmina…
daar wordt nauwelijks een woord over 
geschreven. Dat van die vleetvisserij 
is makkelijk, daar is veel van beschik-
baar!’

En hij legt uit: ‘Die kotters varen op 
demersale vis, dat is bodemvis schol, 
tong, schar, garnalen…. Maar niet op 
pelagische vis zoals haring, die zwemt 
hier niet voor de kust maar in de die-
pe zee. Die kotters maakten ook geen 
deel uit van rederijen. Het ging om 
particuliere ondernemers die niet on-
der een baas wilden werken. 

Maar sommige van die kottereigena-
ren werden ook reders, dan hadden ze 
2 scheepjes bijvoorbeeld. Ach en het 
is allemaal nostalgie. En dan daarbij, 
die mensen die over die vleetvisse-
rij schrijven hebben allemaal es een 
jaartje of 2-3 op de vleetvisserij geva-
ren, maar hebben totaal geen kijk op 
de huidige kottervisserij. Een beetje 
meer aandacht voor wat er nu gebeurt 
in de visserij zou goed zijn. Het gaat 
tenslotte om wat we nu in de haven 
zien gebeuren.’
 
De kotters die Willem Ment bedoelt 
liggen in de eerste haven. De kotters 
van rederij Jaczon varen op zondag-
avond uit en komen op vrijdagavond 
weer terug. De kotters in de tweede 
haven zijn de Sch 10 die op garnalen 
vist, de Sch 63 die op tong en schol 
vist, en de Sch 135 die vist op poon 
en mul. ‘Het gaat om schepen die vers 
aanvoeren, niet diepgevroren.’

En voor de duidelijkheid, ‘de kotter-
vissers zijn niet dezelfde vissers als de 
staand want vissers die in de Tweede 
Haven liggen, dat is een totaal andere 
categorie.

Het stuit Willem Ment tegen de borst 
dat vooral de geschiedenis in vógel-
vlucht wordt beschreven, en met véél 
te veel nostalgie. Juist met die nostal-
gie heeft hij het wel gehad. Hij vindt 
dat je reëel moet zijn en de blik naar 
de toekomst moet richten. ‘We heb-
ben een trawlervloot, een kottervloot 
waar ook Scheveningers op varen die 
nooit in beeld komen. Het gaat altijd 
maar over oud vissers, al hebben ze 
maar drie jaar op de visserij gezeten 
dan zijn het al ‘oud-vissers’!’ En te be-
denken dat sommigen helemaal niet 
op de visserij hebben gezeten. Toeval-
lig een neef van mijn moeder die kap-
tein was en die wel wordt neer gezet 
als visserman. En in feite klopt daar 
natuurlijk helemaal niks van’ bromt 
Willem Ment.

‘Nostalgie daar wordt Scheveningen 
mee gepaaid, en daar wordt Muzee 
Scheveningen mee geholpen. 
Dan wordt daar een bankje neerge-
zet voor oud-vissers terwijl het aantal 
oud-vissers alleen maar afneemt.’ Wil-
lem Ment wil aandacht voor de huidi-
ge vissers. ‘Neem Sijmen Kuit uit Urk 
die op de Ouddorp vaart. Zijn vader 
is een ras Scheveninger en z’n groot-
vader heeft bij mijn grootvader aan 
boord gezeten en zo lopen er nog wel 
een paar rond. Dat zijn jongens die 
nu nog bij de visserij betrokken zijn, 
die komen totaal niet in beeld, al een 
jaar of 20 niet’ en dat bijt. 

‘Ik vind dat er veel teveel aandacht 
is voor de vleetvisserij. Neem de Sch 
236, het schip in 1949 op de Sche-
veningse sleephelling als SCH 236 
‘Noordster’ werd gebouwd,   ik juich 
dat toe maar het is al-le-maal nostal-
gie en als je jongeren wilt motiveren 
dan moet je ze confronteren met niet 
al te oude personen. 

En kijk nou om je heen, die tijdelij-
ke steigers. Nou geen garnalenkotter 
uit een andere plaats komt hier nog 
afmeren. Het is helemaal niet handig 
en praktisch om hier aan de haven 
de vangst te lossen als het laag water 
is. Totaal niet. De visserij wordt hier 
zo langzamerhand de das om gedaan. 
En die Scheveningse ondernemers die 
daar nog met hun kotter afmeren, ik 
vraag me af of ze wel blij zijn met die 
steigers daar. De ruimte wordt steeds 
kleiner.’ 
‘En meer groen aan de haven: sode-
mieter op man! Ik kom nooit groen 
tegen in een haven. In een haven 
moet gewerkt worden. Den Haag 
blijft het heel slim brengen want het 
blijft maritiem, ja de zeilschool is ook 
maritiem. Maar wat hier gebeurt ligt 
allemaal stil, er zit helemaal geen le-
ven in.’

Willem Ment is een kritische lezer, ‘ik 
kom niet achter de koeien vandaan!’ 
en hij vindt dat een genuanceerd 
beeld moet worden neergezet. ‘Kom 
met een verhaal waar je wat aan hebt!’

De nieuwelingen zouden moeten we-
ten hoe de gemeente Den Haag haar 
beleid heeft afgehandeld de afgelopen 
10, 20 jaar vindt Willem Ment. ‘Als 
je geïnteresseerd bent daar iets over 
te zeggend dan moet je je erin verdie-
pen. Niet impulsief en zonder diep-
gang, zonder nadenken.’ 

Natuurlijk is Scheveningen mooi, 
maar er is wél wat gebeurd hier. Er 
lagen hier vissersschepen uit andere 
plaatsen maar die kunnen hier niet 
meer komen. Ja, dat het zo leuk is dat 
ze bootjes voorbij zien komen varen, 
maar dan kan ik nog wel een stuk of 
tien plaatsen noemen waar je bootjes 
voorbij kunt zien varen.

Paulien Bakker
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Met het oog op het ko-
mend herdenkingsjaar 
75 jaar vrijheid leek het 
goed om eens te gaan 
praten met Schevenings 
lokaal erkend amateur-
historicus en archivaris 
Evert de Niet over de 
vraag hoe onze Scheve-
ningse wijkgenoten de 
evacuatie van Scheve-
ningen doorstonden. 
Evert de Niet (1940) 
is gehuwd met Cor-
nelia Vrolijk en heeft 
drie kinderen; zijn vijf 
kleinkinderen wonen in 
Duindorp.

Evert is emotioneel be-
trokken bij het onder-
werp. Als 3 jarige evacué 
werd hij bij een boeren-
familie in Aalten on-
dergebracht. Zijn goede 
ervaring met de familie 
die hem onderdak bood, 
maakt Aalten nog altijd 
zijn beloofde land vertelt hij. ‘Aalten kende 13.000 
inwoners, en er waren 2500 onderduikers, waar-
onder 500 Scheveningse evacuees, verzetsmensen 
en joden die verborgen waren op de boerderijen.
‘In het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten is 
ter herinnering aan de evacuees een Schevening-
se kamer ingericht’ vertelt Evert, en hij weet dat 
Winterswijk 600 Scheveningse evacuees had. ‘In 
veel plaatsen in Gelderland en Overijssel waren 
tientallen Scheveningers geëvacueerd. En of je nu 
in Ermelo, Markelo of Rijssen geëvacueerd was, 
het was voor ieder dezelfde beleving. Men had huis 
en haard moeten verlaten, men was getroffen in 
hun menselijk geluk. Veel ouderen hebben Sche-
veningen nooit meer terug gezien!’

Al als 20 jarige begon Evert al met het verzamelen 
van alles over Scheveningen op een breed terrein, 
ansichten, foto’s, miniaturen, scheepsmodellen 
etc. Het verbaasde hem dat zoveel boeken van 
Scheveningen werden uitgebracht, maar dat zo 
weinig over de evacuatie werd geschreven.  Ook 
het Gemeentearchief van Den Haag leverde des-
tijds weinig informatie over de evacuatie op.
Het moedigde aan om zélf op onderzoek uit te 
gaan. Om te beginnen in de archieven van Aalten. 
Hij schreef daarna een veelheid van evacuatieplaat-
sen aan voor opgaven van Scheveningse evacuees 
die in de burgerlijke stand waren opgenomen. 

Zijn andere bronnen waren o.a. de Scheveningse 
kerkbodes met daarin de attestaties, adreswijzi-
gingen van gemeenteleden. Hij deed ook veel in-
terviews met Scheveningers die het meemaakten. 
Nooit zonder aantekenboekje ging hij op pad, en 
zo heeft hij ‘van heel Nederland’ aardig in beeld 
hoe het er toe ging in die tijd. 

In 2000 heeft hij een tentoonstelling over de eva-
cuatie kunnen inrichten in Museum Aalten, en in 
2003 in het Schevenings museum een tentoon-
stelling ‘die een maand of 3 heeft gestaan en een 
record aantal bezoekers trok’. Evert was er bijna 
elke dag om mensen toelichting te geven. De be-
zoekers hadden vragen en brachten ook materiaal 
en verhalen mee. 

Bijvoorbeeld een Van der Toorn uit Oldenzaal, 
een Scheveninger die in het gebied van evacuatie is 
gebleven, zoals zovelen door huwelijken. Van der 
Toorn vertelde over zijn tante Pietje uit het Gere-
formeerde Rusthuis uit de Keizerstraat dat met alle 
bewoners in een hotel in De Lutte bij Oldenzaal 
was geëvacueerd. ‘Je hebt zeker geen foto van mijn 
tante?’ vroeg hij. Je kan je voorstellen hoe verrast 
hij was toen Evert een foto uit zijn archief kon la-
ten zien waarop alle mensen uit het rusthuis voor 
het hotel staan waar ze zijn onder gebracht. Mét 
tante Pietje.

Het is goed dat jaarlijks 
de herdenkingen plaats 
vinden, vindt Evert, dat 
herinnert eraan dat we in 
vrijheid leven. Opmerke-
lijk is het volgens hem dat 
het aantal belangstellen-
den jaarlijks toeneemt. 
We hebben de plicht om 
de geschiedenis  aan de 
jongere generatie over te 
dragen, opdat men weet 
wat vrijheid betekent.’ 

Maar hoe ging dat nu, 
de evacuatie?
‘De evacuatie, die no-
dig heette om de Atlan-
tikwall te bouwen, werd 
aangekondigd d.m.v. 
een aanschrijving dat 
mensen hun huis moes-
ten verlaten. Veel van de 
35.000 Scheveningers, en 
100.000 Hagenaars uit 
Statenkwartier, Duinoord 
en Benoordenhout tot 
aan Clingendael, moesten 

hun huis uit, uit alle wijken moest worden ont-
ruimd. ‘Mensen kregen bericht waar ze naar toe 
gingen, naar welke plaats, en waar ze moesten ver-
zamelen. 

In december 1942 moest worden verzameld bij de 
oude Bethelkerk in de Jurriaan Kokstraat en janu-
ari 1943 bij de Nieuwe Kerk in de Duinstraat en 
met de tram ging men naar het station en daarna 
met de trein verder.  Mensen werden naar plaatsen 
gebracht waarvan ze nog nooit hadden gehoord, ze 
gingen immers nooit met vakantie!’
‘Intussen werd aan burgemeesters van plaatsen in 
de het land per brief opgedragen om huisvesting 
te zoeken voor evacués, bevel is bevel! Hun protest 
tégen de komst van de evacués was tevergeefs!’

‘Mensen konden hun inboedel onderbrengen, bij-
voorbeeld in kerken, of in het pakhuis van V&D 
in de Duinstraat. En ook centraal in Den Haag 
werden plekken aangewezen waar mensen hun 
inboedel heen konden brengen. Een reder stelde 
haringtonnen beschikbaar. Ook werden kamers 
verzegeld voor de inboedel in huizen. 
Sommigen waren nog in staat om een deel van 
hun inboedel naar de evacuatieplaats te brengen. 
En allerlei verhalen gingen rond. ‘Van een gezin 
in de Korendijkstraat werd zonder aanschrijving 
plotseling alle huisraad opgehaald, inclusief de nog 
brandende kachel.

Evacuatie Scheveningen 1943
interview met wijkgenoot

en oud Duindorper Evert de Niet

Een gezin in de Sloepstraat had zich verzet tegen 
de evacuatie en bleef in haar huis, en kreeg een 
boete. In de ontstane chaos ontbrak een verdere 
controle. Een zoon vertelde dat zijn moeder in 
Duindorp het toilet nog met chloor schoon spoel-
de. Terwijl na de oorlog de huizen onttakeld en 
onbewoonbaar waren.’
‘Het Evacuatiebureau deelde de evacuees in twee 
categorie in: A: De ouderen, alleenstaande vrou-
wen  en de  moeders met kinderen wier  mannen 
bij het uitbreken van de oorlog op zee zaten en 
naar Engeland voeren. En categorie B: gezinnen 
waarvan de mannen nog wel thuis waren werden 
in de Haagse regio geplaatst. Het idee was dat bij 
een eventueel tekort aan mankracht deze mannen 
inzetbaar zouden zijn voor de Arbeitseinsatz. Veel 
bewoners waren blij dat ze in de Haagse regio ge-
plaatst werden, omdat familie en kennissen dicht-
bij waren. Maar in de hongerwinter zaten deze 
mensen helemaal verkeerd natuurlijk!’

Een groot aantal bewoners van Scheveningen 
werd aanvankelijk in tehuizen in den Haag ge-
plaatst omdat een tekort was aan evacuatieplek-
ken. ‘Vrouwen en kinderen op matrassen op de 
grond, mannen apart, en overlopende toiletten en 
huilende  moeders’ weet Evert. ‘Voor die mensen 
is later beter onderdak in de Haagse regio gevon-
den. Huizen van weggevoerde Joden werden zelfs 
ter beschikking gesteld aan de evacués. Het was 
chaos.  Mensen werden soms van huis naar huis 
gedirigeerd waarbij verschillende families soms 
hetzelfde adres toegewezen kregen!’

‘Eenmaal op transport was er begeleiding door 
het Rode Kruis. De mensen wisten vaak niet waar 
ze terecht zouden komen. Er was angst onder de 
mensen naar een Duits werkkamp te worden ge-
bracht! Je kan je voorstellen wat een emoties en 
onrust dat teweeg heeft gebracht, mensen waren 
wanhopig en voelden zich hopeloos!’

Er waren doorlaatposten langs het sperrgebiet. Er 
waren volgens Evert toch nog zo’n 6000 personen 
regelmatig in het Sperrgebiet aanwezig waarvan 
sommigen ook in het gebied woonden. ‘Mensen 
die voor de Duitsers van economisch belang wa-
ren, zoals van o.a. van nutsbedrijven, loodgieters, 
bakkers en vissers die werden voorzien van een 
ausweiss om het gebied te betreden.’

Zelf was Evert 3 jaar toen hij werd geëvacueerd. 
Zijn ouders woonden  aan de Steigerweg op het 
Eiland. Het Eiland moest al eerder ontruimd wor-
den omdat er mijnen uit de eerste wereldoorlog in 
het verversingskanaal dreven. Het gezin De Niet 
vond toen inwoning bij grootmoeder Groen in het 
Meeuwenhof, waar Evert is geboren. 

Bij de evacuatie verhuisde het gezin met drie kin-
deren naar de Ternootstraat in het Bezuidenhout. 
Vader De Niet was bij een razzia al opgepakt en als 
banketbakker bij een Konditorei ondergebracht in 
Duitsland.

Grootmoeder Groen, zelf geëvacueerd in Aalten, 
heeft toen laten weten dat er nog een boer was die 
wel een jongen wilde opnemen. En in de stren-
ge winter van 1943 ging zijn moeder met Evert 
en zijn zusje van twee jaar én een ondergedoken 
oom op de fiets naar het oosten. Het was een barre 

tocht. ‘Moeder vertelde dat wij als kinderen huil-
den van de kou. Moeder werd lastig gevallen door 
Duitsers en we moesten wegduiken als wij vanuit 
de lucht werden beschoten door de geallieerden. 
Oom moest een aantal malen vluchten bij razzia’s, 
waardoor moeder er dan alleen voor stond met 
twee kinderen, fietsen en koffers.

Bij een overnachting bij een kinderloos echtpaar 
in Deventer hebben deze mensen gesmeekt mijn 
zusje op te kunnen nemen. Mijn moeder heeft dit 
toegestaan omdat ze voor haar nog geen onderdak 
had gevonden.’ En vervolgens werd Evert naar 
Aalten gebracht. 
Zijn moeder was van plan om samen met haar 
jongste dochter ook naar Aalten te gaan om dicht 
bij de andere kinderen te zijn, maar ze kwam 
zwaar ziek van de reis terug en was er slecht aan 
toe. Nadien overleed haar dochtertje, het jongste 
zusje van Evert aan difterie.

Pas in oktober-november 1945 werd Evert weer 
opgehaald bij de boerenfamilie. Hij herkende zijn 
ouders niet meer. Na de oorlog bracht Evert Iedere 
schoolvakantie  door op de boerderij.

‘Na de oorlog wilden mensen weer terug naar 
Scheveningen en dat kon niet direct.  Ze waren 
vertrokken zonder garantie op terugkeer in hun 
eigen oude huis. Huizen waren gesloopt, of ont-
manteld of verwaarloosd en bij sommigen was de 
inboedel gestolen. De huizen waren onbewoon-
baar. 
‘Een groot deel van Duindorp was als kamp in-
gericht voor de gedetineerden die met de bezetter 
hadden samengewerkt. 
‘De burgemeesters van de plaatsen waar de evacués 
waren onder gebracht hebben de gemeente Den 
Haag toen gesteld dat zij haar burgers weer moest 
opnemen. Maar de huizen waren immers nog niet 
allemaal beschikbaar!’

‘Uit arren moede zijn veel Scheveningers toen in 
Den Haag beland. Verjaagd uit hun gemeenschap 
konden ze na hun ballingschap niet meer terug. 

Sommigen moesten jaren wachten totdat ze weer 
een huis in Scheveningen kregen. Met name voor 
die mannen die weer voor de visserij op Scheve-
ningen kozen en voorlopig in Den Haag moesten 
wonen, was het onverteerbaar ver de van de Haven 
te zijn. 
Zij moesten voor dag en dauw naar de haven ko-
men, maar hun families konden nooit uitzwaaien. 
Een traditie was dat, uitzwaaien hoorde erbij, als je 
er niet stond dan vroegen ze ‘waar was je?
Pas in 1947 lukte het in Duindorp om hun wijk-
genoten weer te kunnen opnemen. Sommige 
Scheveningers konden pas rond 1950 terugkomen 
in hun vertrouwde omgeving.
Er werd na de oorlog weinig nog over de evacu-
atie gesproken maar de herinnering aan hoe erg 
het was is niet verdwenen. Zo bitter is de herin-
nering dat mensen die alleen in vrolijke termen 
over Scheveningen spreken niet perse worden be-
grepen; weten zij wel wat hier echt gebeurde? Is 
wel ooit gecompenseerd voor het aangedane leed?

Op het Tesselseplein staan de drie monumenten 
van de evacuatie in Duindorp waar jaarlijks een 
herdenking plaatsvindt. Evert is er altijd bij.

Intussen is de evacuatie een levend onderwerp 
waar veel belangstelling voor is. Verrast hoort 
Evert soms oud Scheveningers aan die zeggen ‘ik 
was er zelf bij maar wat jij vertelt dat wist ik he-
lemaal niet’.

Over de Evacuatie van Scheveningen heeft Evert 
een omvangrijke database opgebouwd. Het is 
zijn voornemen dit in delen uit te geven. Hij is 
geïnteresseerd in fotomateriaal, documenten, 
documentatie en verhalen van belevenissen. U 
kunt ook contact met hem opnemen: Evert de 
Niet, van Foreeststraat 61 2581 XR Scheveningen  
tel 070- 3542053 - 0650555192
email: evertdeniet@kpnmail.nl
website: www.evertdeniet.nl
Op 12 februari a.s. om 19.30 geeft Evert een pre-
sentatie in de Mallemok. U bent welkom voor een 
levende presentatie.



Menige Reder kijkt erop uit en 
ziet ook de boot uit- en binnen-
varen. Rederij Trip is gehuisvest 
in het gebouw op de Dr. Lelyka-
de tegenover daar waar de Trip 
schepen liggen. 

De Rederij is in 1962 opgericht 
en Trip was in feite de bijnaam 
van Opa Trip. Die naam was ont-
leend aan een strip in de Haagsche 
Courant, waar ‘Tripje’ een man-
netje van eikels en lucifers was.  

Opa was het niet eens met de 
naam, maar de zoons Bert en 
Dick jr. kregen hun zin. 
De eerste ‘Trip’ was een sleepboot 
en het was zo’n succes dat na twee 
jaar een tweede sleepboot werd 
aangeschaft. In 1970 volgde de 
grotere ‘Trip Tender’ die gebruikt 
werd om de radiopiraten voor de 
kust (zoals Radio Noordzee) te 
bevoorraden en personeel over te 
zetten. 

In het weekend lagen de sche-
pen stil en om dat gat te vullen, 
werd besloten om met passagiers 
te gaan sportvissen op zee. Dat 

werd zo’n succes, dat in 1976 de 
Trip Senior (genoemd naar Dirk 
Roos sr.) werd aangeschaft, in 
1982 gevolgd door de Trip Juni-
or (genoemd naar de kleinzoon 
van senior). Dick jr. was in 1977 
mee gaan draaien in het bedrijf en 
kwam in 1981 als (mede) eigenaar 
in de zaak. 

Naast sportvissen legde de Rederij 
zich ook toe op rondvaarten en as 
verstrooiing.

De meeste vaartijd gaat naar het 
sportvissen. Of daarbij wat wordt 
gevangen, verschilt gek genoeg 
per jaar. De afgelopen twee jaar 
was het soms maar 30 tot 40 visjes 
voor het hele schip, terwijl het dit 
jaar is opgelopen tot 40 tot 50 per 
persoon. Een groot verschil! In de 
zomer wordt er vooral makreel 
gevangen en in de winter schar, 
wijting en kabeljauw. 

Asverstrooiing: the Last Trip?
Inmiddels is ook in de rederij het 
tij gekeerd. De Tender en de Se-
nior zijn verkocht en er wordt nu 
alleen nog gevaren met de Junior.

Rondvaarten varen enige tijd 
langs de kust en bij as verstrooiing 
(oftewel ‘asje wippen’) ongeveer 
1 zeemijl (1852 m) uit de kust. 
Buitengaats. Dat is na de eerste 
rood-witte verkenningsboei. Of ze 
zuid-of noordwaarts gaan hangt 
af van de wind of de wensen van 
de klanten. Het uitstrooien ge-
beurt rechtstreeks vanuit de urn 
of strooikoker. Men kan ook een 
speciale zee-urn (die foto rechts) 
laten zakken tot op de zeebodem. 
Zo’n urn lost in 24 uur op.
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Rederij Trip  aan de kade

De mensen komen overal van-
daan: Duitsland, Zwitserland, 
Polen, maar ook de Verenigde 
Staten. Ze hebben een herinne-
ring aan Nederland of waren ooit 
zeeman. Voor de Duitsers geldt 
ook dat het hier makkelijker is 
dan in Duitsland. Daar mag je de 
as niet mee naar huis nemen en 
moet je tenminste drie zeemijlen 
buiten de kust zijn. 

Ook mensen met een Hindoeïsti-
sche achtergrond gaan de Noord-
zee op, omdat de Noordzee in 
verbinding staat met de Ganges, 
hun heilige rivier. 

‘We gaan halfstok de haven uit 
en komen weer terug met de vlag 
in top’. Inmiddels hebben we 30 
verschillende vlaggen in huis en 
als we een nieuwe nodig hebben 
bestellen we die bij Vrolijk Water-
sport.

Jaren geleden deden we een of 
tweemaal per jaar een asverstrooi-
ing. Nu zijn het er soms wel elf 
in een week. Op zomerse dagen 
kunnen het er 50% meer zijn 
en we hebben zelfs een keer een 
Moederdag gehad met negen ver-
strooiingen op een enkele dag.

Kees Paling in overleg 
met Rederij Trip

Waarde Vrienden, 
Vrijwilligers en Leden van het Comité van 
Aanbeveling

Stand restauratiewerkzaamheden
Aan boord van de Noordster gaan de werk-
zaamheden onverminderd door. Op het ach-
terdek is de dichte verschansing die in de jaren 
zeventig werd aangebracht verwijderd en ver-
vangen door het oorspronkelijk hekwerk anno 
1950. Een heel ander gezicht! De koelkast 
(=de opbouw waar de brug op staat) met daar-
in de kombuis is ingekort en teruggebracht 
tot de oorspronkelijke lengte. Het achterdek 
is voorzien van een koekoek waardoor licht en 
lucht kan toetreden tot het achteronder.

Achterdek met oorspronkelijke
hekwerk en koekoek

Natuurlijk wordt er op het achterdek ook een 
kwadrant geplaatst - een onderdeel van de 
roerconstructie, waarlangs vanaf het stuurwiel 
op de brug de roerkettingen lopen en die is 
bevestigd op de roerkoning: de stalen stang 
die de verbinding met het roer vormt.  Ook 
zijn alle stagen nagenoeg aangebracht – voor 
en achter en tussen de masten, waardoor de 
Noordster weer onder ‘volle tuigage’ ligt. Al-
leen het gatzeil ontbreekt nog.

Het tuigen is begonnen!
Aan de steng van de 
masten worden later 
ook de navigatielich-
ten bevestigd. On-
derdeks wordt in het 
vooronder druk ge-
werkt aan het betim-
meren (‘beschieten’) 
van de wanden. In de 
machinekamer wordt 
al de overbodige elek-

tra en het leidingwerk verwijderd. 
Om van de winter ook bovendeks te kunnen 
werken werd weer de overkapping geplaatst, 

met in het midden een gemakkelijke ingang 
via de gangway.

Museumcommissie
Er is verder een begin ge-
maakt met het ontwerp 
voor de museale inrich-
ting van het voormalige 
tonnenruim. Daartoe is 
een speciale ‘museumcom-
missie’ ingesteld die tot 
taak heeft om de vroegere 
vleet- en trawlvisserij als-
ook het dagelijks leven aan 
boord zo goed mogelijk te 
laten zien met behulp van 
de beschikbare en nog te 
verwerven middelen zoals 
film- en beeldmateriaal, 
documentatie en visserij- 
en scheepsbenodigdhe-
den. We hebben al een aardige collectie, maar 
nog veel meer nodig. Zo kregen we van de heer 
Arie Keus een originele blazenpomp, waarmee 
de blazen die de vleet drijvende hielden met 
lucht werd gevuld. Als u iets in huis hebt dat 
wij aan boord kunnen gebruiken, dan houden 
we ons van harte aanbevolen!
Trouwens over financiën gesproken: we zijn 
bijzonder blij dat we in de jongste publieks-
ronde van SIOS als eerste zijn geëindigd. Dat 
betekent dat we boven de reeds toegekende 
30.000 euro - bestemd voor de inrichting van 
de museale ruimte - er nog eens 7.500 euro bij 

krijgen. Op 30 oktober mochten wij in Muzee 
Scheveningen de cheque in ontvangst nemen 
onder toeziend oog van onze Graaiploeg die 
met zestien man in vissersplunje was opge-
komen. Hartelijk dank aan iedereen die zijn 
eerste stem op de Noordster heeft uitgebracht! 
Het doet goed om te zien dat ons Noordster-
project zo breed op Scheveningen wordt ge-
dragen. 

Noordster wordt 70 jaar!
Op 15 december jl. precies zeventig jaar ge-
leden dat de Noordster op de Scheveningse 
sleep van stapel liep. Volgend jaar is het dan 
ook zeventig jaar geleden dat de Noordster in 
de vaart kwam en op 30 mei uitvoer voor haar 
eerste haringreis. We gaan die 70e verjaardag 
op passende en dus bescheiden wijze vieren 
met onze vrijwilligers en donateurs. Het zou 
mooi zijn als we die verjaardag kunnen bekro-
nen met het behalen van 500 donateurs.

Bent u nog geen donateur, maar wilt u dat 
worden. Stuur dan koers naar  www.sch236.nl  
om u aan te melden. 

Vanaf brug en bestuurstafel 
van de Noordster wens 
ik u allen een plezierige 

decembermaand en een behouden 
vaart in 2020!

Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting Sch. 236 Noordster terug op 

Scheveningen

Praairapport 
Noordster SCH236

Jongste aanwinst: 
een blazenpomp 
Dank voor uw 
stem én steun!
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 De Mallemok | Westduinweg 38d | 2583 EH Scheveningen | 070-338 0690 

 

 Maandag Tijd Ruimte 
Fitness 07:00 – 12:00 uur Fitnesszaal 

Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte 

Schappelijk 09:00 – 12:00 uur Winkel Schappelijk 

Yoga groep 1 09:00 – 10:15 uur Sportzaal 

Kast van Lotje 09:00 – 12:00 uur Kledingbank 

Kledingbank 09:00 – 12:00 uur Kledingbank 

Broodje v/d week 10:00 – 14:00 uur Ontmoetingsruimte 

Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet 

Yoga groep 2 10:30 – 11:45 uur Sportzaal 

Huiswerkklas 15:15 – 17:00 uur Vergaderzaal 

Kickboksen 18:30 – 20:30 uur Sportzaal 

Dinsdag Tijd Ruimte 
Fitness 07:00 – 12:00 uur Fitnesszaal 

Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte 

VSV spreekuur 09:00 – 17:00 uur Vergaderzaal 

Tafeltennis 09:00 – 11:00 uur Sportzaal 

Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet 

Chi-Kung/Qi-gong 11:00 – 12:00 uur Sportzaal 

Schappelijk 15:30 – 18:30 uur Winkel Schappelijk 

Kast van Lotje 15:30 – 18:30 uur Kledingbank 

Kledingbank 15:30 – 18:30 uur Kledingbank 

Eet je mee? 17:00 – 19:00 uur Ontmoetingsruimte 

Creaclub 19:00 – 21:00 uur Vergaderzaal 

Woensdag Tijd Ruimte 
Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte 
Kledingbank 09:00 – 12:00 uur Kledingbank 
Schappelijk 09:00 – 12:00 uur Winkel Schappelijk 
Kapsalon 09:00 – 12:00 uur Kapsalon 
Ouderen Ontmoeting 10:00 – 14:00 uur Vergaderzaal 
Dames fitness 10:00 – 12:00 uur Sportzaal 
Fitness dames (vol) 10:00 – 11:00 uur Fitnesszaal 
Fitness man 11:00 – 12:00 uur Fitnesszaal 
Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet 
Line dansen groep 1 10:00 – 11:00 uur Ontmoetingsruimte 
Line dansen groep 2 11:00 – 12:00 uur Ontmoetingsruimte 
Kledingbank 13:30 – 15:30 uur Kledingbank 
Kleuterdans 13:30 – 15:15 uur Sportzaal 
Malle kids club 14:00 – 16:00 uur Blauwe zaal 
N.A. 19:00 – 20:00 uur Blauwe zaal 
Bingo (1x per maand) 19:00 – 23:00 uur Ontmoetingsruimte 
Kickboksen 18:30 – 20:30 uur Sportzaal 
Donderdag Tijd Ruimte 
Fitness man 07:00 – 12:00 uur Fitnesszaal 
Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte 
Tafeltennis 09:00 – 12:00 uur Sportzaal 
Kapsalon 09:00 – 12:00 uur Kapsalon 
Kledingbank 09:00 – 12:00 uur Kledingbank 
Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet 
1 op 1 computerles 12:00 – 14:00 uur Ontmoetingsruimte 
Fitness dames 13:30 – 15:30 uur Fitnesszaal 
Fitness dames 13:30 – 15:30 uur Sportzaal 
Vlogclub 10+ 15:00 – 17:00 uur Vergaderzaal 
Fitness dames 18:00 – 21:00 uur Sportzaal 
Fitness dames 18:00 – 21:00 uur Fitnesszaal 
Meidenclub 10+ 19:00 – 20:30 uur Vergaderruimte 
Jongeren inloop 10+ 19:00 – 20:30 uur Ontmoetingsruimte 
Jongeren Penclub 10+ 18:30 – 20:00 uur Vergaderzaal 
NA 18:45 – 20:30 uur Grote zaal 
Vrijdag Tijd Ruimte 
Fitness man 07:00 – 12:00 uur Fitnesszaal 
Koffie inloop 09:00 – 17:00 uur Ontmoetingsruimte 
Tafeltennis 09:00 – 12:00 uur Sportzaal 
Schappelijk 09:00 – 12:00 uur Winkel Schappelijk 
Kast van Lotje 09:00 – 12:00 uur Winkel Schappelijk 
Kapsalon 09:00 – 12:00 uur Kapsalon 
Fietskeet 10:00 – 14:00 uur Fietskeet 
Broodje v/d week 12:00 – 14:00 uur Ontmoetingsruimte 
Fitness dames 13:00 – 16:00 uur Sportzaal 
Fitness dames 13:00 – 16:00 uur Fitnesszaal 
Kickboksen 18:30 – 20:30 uur Sportzaal 

Welkom in de Mallemok!
Dagelijks bezoeken vele inwoners uit het Havenkwartier e.o. 
deze mooie locatie. Naast onderstaande activiteiten beschikt 
de Mallemok ook over een mooie ontmoetingsruimte. U bent 
van harte welkom van maandag tot en met vrijdag van 09:00 
tot 17:00 uur. Je kunt er de krant lezen en er is een kleine 
bibliotheek. Ook staan er computers waar u gebruik van kunt 
maken en we beschikken over gratis Wi-Fi.
Het is ook mogelijk om mee te doen met de activiteiten die 
in de Mallemok plaatsvinden. Hier dient u zich van te voren 
voor aan te melden. Loop eens binnen en leer uw buurtgenoten 
kennen. Westduinweg 38A, Scheveningen, 070 338 0690.

volgt ons ook op facebook! 
@MallemokWelzijnScheveningen


