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12 mei !!!!!!!
MOLENFIETSTOCHT
Het Rode Kruis Pijnacker organiseert in samenwerking met de Rabobank een fietstocht langs molens in de buurt en ook onze
stichting werkt hier aan mee, ook
al omdat die dag de Nationale
Molen– en Gemalendag is. De
burgemeester geeft om 11.00 uur
de aftrap bij onze molen en ook
de Nootdorpse harmonie is van
de partij. De tocht, ongeveer 25
km lang, voert langs molens in de
buurt en eindigt bij de Soete Suikerbol in Pijnacker. Onderweg
zijn er stempelposten en is er een
tentoonstelling van het Rode
Kruis. Het inschrijfgeld voor deze
tocht bedraagt
2,50 voor volwassenen en
1,- voor kinderen. De opbrengst wordt geheel
gebruikt voor EHBO-lesmateriaal
voor de basisscholen.

Donatie 2007
Net als elk jaar treft u ook
nu weer een acceptgiroformulier aan . Vriendelijk van verzoeken wij u
uw bijdrage voor 2007
(min.12€) over te maken
op Raborekening
13.73.36.020 ten name
van Stichting Vrienden
van de Windlust te Nootdorp.
Natuurlijk kunt u uw donatie op een andere wijze
overmaken, bijvoorbeeld
met telebankieren.
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw donatie.

mei 2007

Vrijwilligers
Zoals u weet is de heer L
(Leen) van der Lee eigenaar van de molen, maar
heeft hij het beheer in
handen gelegd van de
stichting. Voor de kosten
van het grotere onderhoud
kunnen we altijd een beroep op de eigenaar doen.
Bij een goed beheer van
de molen komt echter veel
meer kijken dan alleen
groot onderhoud. Om te
beginnen willen we de molen graag en veel laten
draaien. Daarvoor hebben
we goed opgeleide molenaars nodig, die dat uiteraard onbezoldigd doen.
De molen moet schoon gehouden worden, zowel van
binnen als de omgeving en
ook daar hebben we vrijwilligers voor. Er is altijd
veel schilderwerk te doen
en voor zover dat mogelijk
en verantwoord is doet de
vrijwillige schilderploeg
dat. En ook voor ander
klussenwerk, bijvoorbeeld

op het gebied van elektra
kend uit vrijwilligers.
is er een vrijwilliger. Dan
We willen in deze Molenis er het bijhouden van
praat wat nader ingaan
een overzicht van de moop dit vrijwilligerswerk,
lens in ons land en het bijhouden van een archief. Het zijn de
vele (kleine 300)
donateurs die het
ons mogelijk maken de kosten die
zijn verbonden aan
al dit ‘kleine’ werk
te dragen. We houden u, als donateur, graag op de
hoogte van alles
wat er op de molen
speelt en we doen ook het tuintje en het terrein vragen om onderhoud
dat via Molenpraat
en via brieven. Om
de kosten van bezorgen zo
klein mogelijk te houden
waarvan het belang niet
hebben we recent ook vrijoverschat kan worden.
willigers gevonden die deIn september zullen we al
ze taak binnen de kern
deze vrijwilligers eens
van Nootdorp op zich neflink in het zonnetje zetmen. En tot besluit: ook
ten, maar vanaf deze
het bestuur van de stichplaats wil ik ze nu al harting bestaat vanzelfspretelijk bedanken voor hun

Bestuurswijzigingen
Met ingang van april
heeft het bestuur enige
wijzigingen ondergaan.
De heer B.G.M. (Ben)
van Hagen is toegetreden tot het bestuur en
hij heeft de taak van secretaris overgenomen
van Tinus Verwijmeren.
Tinus blijft eerste mole-

naar en hij blijft als zodanig deel uit maken
van het bestuur. Hij zal,
wat nadrukkelijker dan
voorheen, de coördinatie
tussen de molenaars op
zich nemen. Na het vertrek van molenaar René
van Trigt hebben we op
dit moment twee gedi-

plomeerde molenaars.
Daar komt binnen afzienbare termijn verandering in. Er heeft zich
een kandidaat aangemeld die binnenkort examen doet en uit de proeflessen komen over wat
langere tijd zeker meer
gegadigden.
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De Klussenploeg
Om de molen in goede staat te
houden, werkend en veilig voor de
molenaars en de vele bezoekers
komt heel wat kijken. Om maar
een paar zaken te noemen:
- overal zijn trapleuningen en
handgrepen aangebracht, net als
beschermende hekjes op diverse
plaatsen-

zelf 4 groepen aangebracht en
lichtpunten o.a. op de kapzolder
- de gehele stelling is al enige malen geschilderd, net als enige andere onderdelen van de molen
- de door de molenbouwer vervangen schoren zijn vooraf enige ma-

- de luiken boven in de molen zijn
vermolmd en worden vervangen
- de fundering van de molen is onderzocht
En dit is nog maar een kleine
bloemlezing.
Vanuit het bestuur is het Arnout
Huiskens die de werkzaamheden
begeleid .

- de hijsinrichting voor de molenstenen is verbeterd en de stenen
zijn gelicht, schoongemaakt, weer
geïnstalleerd en uitgebalanceerd

Verder bestaat de klussenploeg uit
Leo Meewisse, Hans van der Goes
Arie Post, Jan van Wees en Jan
Langeveld.

- de molenstenen zijn gescherpt en
de hijsinrichting verbeterd
- we hebben, na aanbrengen van
een eigen aansluiting door Eneco,

len geschilderd

veilig bij draaiende molen

.

Trouw(e) vrijwilligers
Trouwen op de molen. Het was in
2000 voor het eerst mogelijk en de
laatste jaren geven ongeveer 15
paren jaarlijks hun jawoord op de
meelzolder. Naast het toekomstige
echtpaar is daar natuurlijk een bevoegd ambtenaar voor nodig, maar
er komt meer kijken. Daags tevoren wordt de molen grondig
schoongemaakt waarvoor een
groep van 4 dames kan worden ingeschakeld. Jeanne Blokland zorgt

voor de coördinatie. De dames zetten de stoelen klaar, eventueel ook
op de begane grond en ze rollen de
loper uit. Als er meer dan 30 personen de plechtigheid willen bijwonen kunnen de overigen de trouwerij op een Tv-scherm volgen. Tot
voor kort verzorgde Ineke van
Houten dat en nu Aad van der
Velden.

175 euro op
en met Tvservice zelfs
250 euro. Zo
dragen de
vrijwilligers
ook nog eens
bij aan de financiën van
de stichting.

Per trouwerij levert het de molen

Voor het nageslacht
We gaan er van uit dat de molen
nog heel lang als een cultuurtechnisch erfgoed in goede en liefst ook
werkende staat kan en zal worden
gehouden. Het is dan voor de volgende generatie(s) molenliefhebbers van groot belang dat zij kunnen terugvallen op gedetailleerde
informatie over het wel en wee van
de molen in het verleden. Uit erva-

ring weten we hoe moeilijk het is
oude gegevens boven water te krijgen. Vanaf de oprichting van de
stichting hebben we ons daarom
voorgenomen zoveel mogelijk documenten die met de molen te maken hebben goed te archiveren. We
hebben inmiddels een uitgebreid
archief met alle verslagen van het
bestuur, van alle rekeningen en

bankafschriften die met de molen
samenhangen, van correspondentie met allerlei overheden en met
vele foto’s. Het is Jeanne Blokland
die dit vanaf het begin heeft verzorgd.; een niet zo erg zichtbare
maar daarom niet minder belangrijke taak.
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Kennismakingslessen een groot succes
In het kader van het Jaar van de
Molens is het idee ontstaan om belangstellenden in de gelegenheid
te stellen een ochtend of middag
van dichtbij de werkzaamheden
van een molenaar mee te maken.
Na kennisgeving in een brief aan
onze donateurs en
na een oproep in
de Eendracht
meldden zich in
totaal 17 personen
aan, waaronder
één vrouw.
Molenaar Tinus
Verwijmeren heeft
speciaal voor hen
een omschrijving
van de functie van

een molenaar gemaakt, die ook op
onze website is te vinden.

De lessen vonden plaats in 4 sessies, 2 op 10 maart en 2 op 24
maart, telkens in
groepjes van 4 of
5.

de eerste groep belangstellenden

Alhoewel de lessen echt alleen
maar waren bedoeld om geïnteresseerden kennis te laten maken met het molenaarsvak, werd
ook stilletjes ge-

hoopt dat die interesse zou leiden
tot het volgen van een opleiding
tot molenaar. Dat bleek inderdaad
het geval...en hoe!! Inmiddels hebben zich 6 personen gemeld bij het
Gilde van Vrijwillige Molenaars
voor het volgen van een complete
opleiding. Wellicht zien we een
aantal van hen nog eens terug als
molenaar van de Windlust.

De activiteit is gemeld bij de landelijke organisatie Jaar van de
Molens 2007 en daar met enthousiasme begroet. Zij hebben het als
tip doorgegeven aan alle andere
deelnemers van dit JvdM.

Nog meer vrijwilligers
Welgeteld hebben we op dit moment
18 vrijwilligers die regelmatig wat
voor de molen doen. En dan nog
minstens een 10-tal dat zo af en toe
wat doet. Op diverse plaatsen in deze Molenpraat treft u kleine artikeltjes aan die gaan over dit vrijwilligerswerk.
Verder willen we nog vermelden: Jaco en Louise van Hekke die zorgen
voor het schoonhouden van de omgeving van de molen en voor het on-

derhouden zij het tuintje.
Naast Jeanne Blokland zijn ook de
dames Gerda Langeveld,Louise Hendriks en Ineke van Houten actief bij
trouwerijen
Wat zou de molen zijn zonder onze
molenaars? Op dit moment zijn dat
Tinus Verwijmeren en Fred Heidt en
naar verwachting wordt de ploeg
binnenkort uitgebreid met een derde
molenaar. Allen vrijwilligers uiteraard. Onnodig te zeggen dat ook

het bestuur uitsluitend uit vrijwilligers bestaat; hun namen treft u aan
op de achterpagina van deze Molenpraat.

Louise Hendriks
Zonder de anderen tekort te willen
doen wijzen we op het monnikenwerk
dat Louise doet: het bijhouden van
een unieke verzameling van molenprentbriefkaarten. Kom de collectie
maar eens bekijken op de molen en
zie ook “Uit het logboek” op pag.4.

Bezorgen onze zorg
Regelmatig sturen we al onze donateurs een brief of een Molenpraat. In dit Jaar van de Molens
2007 zal dit wel een keer of 5 kunnen worden. In totaal gaat om een
kleine 300 adressen, waarvan het
merendeel in Nootdorp. Versturen

per post is natuurlijk het gemakkelijkst, maar nogal kostbaar. De
brieven werden tot op heden door
de secretaris gereed gemaakt voor
verzenden en in Nootdorp vrijwel
steeds door hem rondgebracht; een
tijdrovende bezigheid.

Gelukkig hebben we sinds kort een
’bezorgploeg‘, bestaande uit een vijftal mensen die onder leiding van Leny van Koppen- Langeveld deze
taak op zich hebben genomen.

Kleurplaten naar alle jongeren in Nootdorp
Onlangs hebben alle Nootdorpse kinderen van 5 t/m 10 jaar via de Nootdorpse basisscholen een exemplaar gehad van de kleurplaat van onze molen. Met de plaat kan worden deelgenomen aan een kleurwedstrijd. Op de achterzijde van de kleurplaat staat informatie over deelname aan de wedstrijd.
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STICHTING VRIENDEN VAN DE WINDLUST TE
NOOTDORP (VWN)

Secretariaat::
Ribeslaan 3, 2631 HV Nootdorp
Telefoon 015– 3108775
KvK nr. 27172347
Rabobank Nootdorp 13.73.36.020

Bestuur Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp
Wim Waayer
voorzitter
Ben van Hagen
secretaris
Aad van der Velden penningmeester
Kees de Koning
lid
Arnout Huiskens
techniek
Tinus Verwijmeren molenaars

Delfts Blauwe Zeilen

Jaar van de Molens 2007
Wat doen we nog in dit Jaar van de Molens?

www.molens.pagina.nl onder Zuid-Holland / Nootdorp
E-mail: windlustnootdorp@casema.nl

Bezoek ons op
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We nemen met molen de Windlust actief deel aan dit Jaar van de
Molens. In een brief hebben we alle donateurs al laten weten wat er
al is gedaan en wat er nog op de rol staat. We herinneren u nog even
aan 12 mei, de Nationale Molen– en Gemalendag, met een fietstocht
die op de molen begint. De molen wordt op die dag voorzien van
speciale Delfts Blauwe zeilen. En verder mag u de tentoonstelling
“Meesters en Molens, van Rembrandt
tot Mondriaan” natuurlijk niet missen.
Van 15 juni tot 2 september kunt u de
tentoonstelling bezoeken in het museum Bredius in Den Haag, adres Lange
Vijverberg 4. Zie ook hun website
www.museumbredius.nl/news.htm Wij
zullen onze donateurs tijdig meer informatie over deze tentoonstelling en
over andere activiteiten in het kader
van het Jaar van de Molens doen toeko-

Op zaterdag 12 mei, als ook de fietstocht is, draait
de molen met Delftsblauwe zeilen. Deze zijn speciaal vervaardigd in het kader van het Jaar van de
Molens 2007 en zijn door de landelijke organisatie
voor deze dag ter beschikking gesteld aan onze
Nu de lente er weer is (en hoe) wordt het tijd om er weer eens
molen. De wind moet dan natuurlijk wel meewer- op uit te trekken. Neem uw camera mee en maak foto’s van
ken.

FOTOWEDSTRIJD

onze molen (of in onze molen). Stuur de foto’s in en maak
kans op een prijs. Inzenden naar windlustnootdorp@casema.
nl of naar ons secretariaat.

Uit het logboek
Al vanaf 1995 houden de molenaars een logboek bij waarin het
wel en wee van de molen wordt
vastgelegd. Het boek wordt ook
door bezoekers gebruikt om te vermelden wat ze van de molen en
het bezoek vonden. Hieronder
volgt een bloemlezing uit de aantekeningen van het begin van dit
jaar.
Het is en blijft een machtig gezicht zo’n draaiende molen.
Het mooiste stukje Nootdorp.
Viele Dank dass wir die Mühle
besuchen durften. Sie ist liebvoll geplegt.

Windlust; Wat een lust. de wind
in de wieken. Zoefend klieven
de wieken rond. Tijdloos. Houd
de wind in de zeilen
Ouderwets en toch leuk om te
zien.
Prachtige trouwlokatie. Hier
gaan we zeker trouwen. Bedankt voor de leuke rondleiding en toelichting.

14 maart 2007
Alle molenalbums weer compleet. Alle beschrijvingen gecontroleerd in de molendatabase en vernieuwd. Ontelbare wijzigingen aangebracht, ook de
nieuwe kaarten van Peter v.d.
Drift toegevoegd. Totaal aantal
kaarten (incl. de watermolens)
nu 923.
Louise Hendriks

Even geschuild in de gezellige
molen.
Schitterend dat er nog zulke
enthousiaste mensen zijn.

12 ordners vol met gedetailleerde informatie over bijna alle in ons land staande molens; in te zien op de molen

