Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp (VWN)

Molenpraat
2008-2
Jaargang 2008, nr 2

december 2008

2008 een bijzonder jaar
2008 is natuurlijk vooral een bijzonder jaar omdat
de Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp
in september de molen tezamen met de voormalige
graanschuur heeft aangekocht. In de voormalige
graanschuur is nu ‘Eet- en Drinkgelegenheid De
Vang’ gevestigd.
Door de aankoop van het gehele molencomplex
wordt niet alleen de historische en monumentale
samenhang gewaarborgd, maar dit stelt ons ook in
staat om de molen in prima staat te houden.
Een molen brengt door het benodigde onderhoud
een jaarlijks terugkerende flinke onkostenpost met
zich mee, zonder dat daar voldoende inkomsten
tegenover staan. Want met alleen de donaties, hoe
waardevol en onmisbaar ook, redden we het niet.
Natuurlijk was de aanschaf van de combinatie
molen / De Vang een kostbare zaak, maar de
verhuur van de graanschuur brengt meer op dan
we aan afbetaling en rente van de afgesloten
hypotheken verschuldigd zijn. Met deze opbrengst,
uw donaties en nog wat andere kleine inkomsten
(o.a. van trouwerijen) zijn we er zeker van dat we
ook in de toekomst over voldoende middelen
beschikken om de molen goed te kunnen
onderhouden.
De stichting verhuurt het pand waarin De Vang
is gevestigd, maar heeft verder geen bemoeienis

Extra donaties
Alle donateurs ontvingen begin september een brief
over de aanschaf van de molen en de graanschuur.
In die brief werd een oproep gedaan eenmalig een
extra donatie te doen. Velen van u hebben daarop
positief gereageerd. Van in totaal 90 donateurs
werden extra bijdragen ontvangen, bij elkaar goed
voor ruim • 2900,-, een prima resultaat waarvoor
wij alle contribuanten hartelijk dank zeggen.
Mocht u nog geen extra bijdrage hebben
overgemaakt en voelt u zich aangesproken, het kan
altijd nog. Ons rekeningnummer bij de Rabobank is
13.73.36.020 (onder vermelding van ‘extra donatie’).

met de exploitatie van het restaurant.
Van de Rabobank hebben we op gunstige
voorwaarden een hypotheek voor het grootste
gedeelte van de koopsom (en bijkomende kosten)
kunnen krijgen. Er bleef nog een ‘gat’ over van
• 135.000,-. Nadat we dit aan de gemeente hadden
voorgelegd, heeft de gemeente een bijdrage van
50% van dat bedrag toegezegd. De resterende
• 67.500,- zullen we uit onze ‘spaarpot’ en
aanvullende donaties moeten verkrijgen.
Omdat in de koopovereenkomst opgenomen is dat
we een gedeelte van de koopsom pas na een jaar
hoeven te betalen, hebben we nog wat tijd het
benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. We zijn
inmiddels druk doende extra inkomsten te
verwerven en ik wil bij deze alle donateurs
bedanken die al een extra donatie hebben gedaan.
We zijn ook begonnen met het benaderen van de
Nootdorpse ondernemers en we zijn vol vertrouwen
dat we het benodigde geld binnen een jaar bij elkaar
hebben.
Natuurlijk blijft een extra bijdrage van u ook
bijzonder welkom.
Kees de Koning, voorzitter

Beroep op ondernemers
Zoals hierboven al gezegd, wordt een beroep
gedaan op de Nootdorpse ondernemers om mee
te helpen het financiële ‘gat’ te dichten. Daartoe
zijn begin december 130 brieven verstuurd aan
even zovele Nootdorpse bedrijven. In die brief
worden enkele opties genoemd. Wanneer een
bedrijf bijvoorbeeld minimaal • 500 schenkt, is het
bestuur graag bereid een tegenprestatie aan te
bieden in de vorm van een ‘feestelijk aangekleed’
bezoek aan de molen voor een groep relaties of
medewerkers van het bedrijf. Ook zullen deze
bedrijven desgewenst op onze website worden
vermeld.
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Veel nieuwe donateurs
In 2008 is er hard gewerkt aan het werven van nieuwe donateurs. Dat was om meer dan één reden
nodig. De belangrijkste hiervan is de noodzaak van het hebben van een zo breed mogelijk draagvlak
onder de bevolking, op zich weer belangrijk om (financiële) steun te krijgen bij gemeente en bedrijfsleven.
Voorts zijn de financiële bijdragen van de donateurs dringend nodig voor met name het onderhoud van
de molen. Om u een idee te geven van de omvang van die kosten: gemeten over meerdere jaren
bedragen ongeveer • 15.000,- per jaar.
Al onze inspanningen, waarover verderop meer, waren niet tevergeefs. We begonnen het jaar met
ongeveer 250 donateurs en de teller staat nu op ongeveer 345!
Begonnen werd op 10 mei met een extra feestelijke Nationale Molendag.
Met een artikel in de Eendracht en met een gepavoiseerde molen. Er
werden pannenkoeken en pakken pannenkoekenmeel uitgedeeld, voor
de kinderen waren er ballonnen met het silhouet van onze molen. De
dag werd met 450 bezoekers en met meer dan 30 nieuwe donateurs
een groot succes.

Op 5 juli was de door de gemeente georganiseerde SUST-dag (Samen Uit
Samen Thuis-dag) waaraan ook wij acte de présence gaven. Helaas waren
er die dag niet veel bezoekers, maar we konden toch een tiental nieuwe
donateurs boeken.
Drukker was het op de Jaarmarkt in de Parade ( 6 augustus) en op de Braderie
in de Dorpsstraat (18 september). Samen waren deze twee evenementen
ook goed voor ongeveer 30 nieuwe donateurs.
Bij alle manifestaties werden modellen van molens
gebouwd, gemaakt door Peter van Sloten

De molen in het nieuws
Zoals uit bovenstaand stukje blijkt hebben we in 2008 nogal aan de weg getimmerd. Voeg daarbij de
koop van de molen, de honderdste trouwerij op de molen en het feit dat we nu 4 gediplomeerde
molenaars hebben en het is geen wonder dat we in de pers nogal wat aandacht hebben gehad.
Er verschenen maar liefst vier artikelen en een advertentie in De
Eendracht. De Telstar schonk tweemaal aandacht aan onze molen.
Verder besteedde de Ypenburg Courant aandacht aan het
honderdste huwelijk op de molen.
In Delft Dichtbij (AD / Haagsche Courant) stond een grote foto op
de voorpagina en een uitgebreid artikel binnenin, met de koop van
de molen en de financiële bijdrage als onderwerpen (zie afbeelding
hiernaast).
Ook onze website (www.windlustnootdorp.nl) wordt regelmatig
bekeken. Sinds oktober vorig jaar is het een echte website (voordien
was het een homesite) en kunnen we zien hoevaak de site wordt
bezocht. Dat cijfer staat op ruim 660 maal per maand!!
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Oorkonde voor de heer en mevrouw Van der Lee
De besprekingen van het bestuur van de Stichting
Vrienden van de Windlust te Nootdorp met de
voormalige eigenaar de heer Leen van der Lee
over het overnemen van de molen begonnen
voorjaar 2007. Al bij het eerste gesprek zei Leen
van der Lee: “Als het jullie lukt de zaak rond te
krijgen, zal ik het bestuur graag een etentje in een
goed restaurant aanbieden als
een afscheidscadeautje.” En zo
waren de heer en mevrouw Van
der Lee-Brinkhof en het bestuur
van de stichting met hun
echtgenoten op 31 oktober bijeen
in het restaurant De Scheepswerf
in Den Hoorn. Namens het
bestuur dankte voorzitter Kees
de Koning de vorige eigenaar
voor het feit dat hij zoveel jaren
middelen ter beschikking had
willen stellen om de molen in
goede staat te houden. Hij benadrukte daarbij dat
de verstandhouding tussen bestuur en eigenaar
altijd zeer constructief en aangenaam was
geweest. Ter onderstreping van de dank van het
bestuur overhandigde Kees een in drie kleuren
gekalligrafeerde oorkonde. Daarop wordt het

echtpaar bedankt voor alles wat zij van 1999 tot
2008 gedaan hebben om de molen als levend
monument voor Nootdorp te behouden. Omdat
bestuurslid Tinus Verwijmeren al vanaf vóór de
aankoop van de molen door Leen van der Lee
regelmatig contact had gehad met het echtpaar
Van der Lee, voegde hij nog enkele woorden toe
aan de toespraak van de
voorzitter, waarbij hij aan Leen (als
liefhebber van biografieën van
grote persoonlijkheden) het boek
‘Mevrouw de aanklager‘ van Carla
del Ponte overhandigde. Op zijn
beurt dankte Leen van der Lee
de bestuursleden voor alles wat
zij gedaan hebben en nog doen
om de molen draai- en
maalvaardig te houden. Hij
herhaalde daarbij wat hij al vaker
had gezegd: “Ik vind het
fantastisch dat een team van zeer deskundige en
gemotiveerde mensen zich geheel belangeloos
inzet voor de Nootdorpse Windlust. Zoiets is echt
zeldzaam. Ik hoop dat er voor een lange toekomst
mensen gevonden kunnen blijven worden die dat
willen doen.”

Onderhoud de komende jaren
In oktober heeft de molen een uitgebreide
schilderbeurt gehad. Het werk is keurig uitgevoerd
door de firma Van Muiden uit Leiden, die een ruime
ervaring heeft met het schilderen van molens.
Verder is onlangs opdracht gegeven voor het
vervangen van de vier poortdeuren. Nootdorper Ron
van Adrichem gaat dat doen en hij doet dat voor
een zeer vriendelijke prijs. Daar komt nog bij dat
Ron (en Paulien) van Adrichem een nieuwe
stellingdeur hebben aangeboden en het bestuur is
hen daarvoor zeer dankbaar.
Op het meerjaren-onderhoudsplan komen veel
naloopposten en klein reparatiewerk voor, zoals het
schilderwerk, het metselwerk, de stelling, het
pleisterwerk op de begane grond, de
bliksemafleiderinstallatie, het rietdek, de vang (het
remmechanisme), de brandblusmiddelen,
enzovoorts. In feite staan er maar twee grote
onderhoudsposten op het programma voor de
komende 5 jaren. In de eerste plaats is dat de
mogelijke vervanging van de halssteen, dat is de
steen waar de voorkant (de hals) van de grote
bovenas in draait. Die halssteen is een jaar of 5
geleden al van boven tot onder doorgescheurd,
maar door de steen goed opgesloten te houden

(door de wiggen eromheen steeds goed aan te
slaan) draait de molen al jaren zonder dat de as in
het halslager ongelijkmatig opwarmt.
Een tweede grote onderhoudspost die op het
programma staat is de vervanging van de
staartbalk, dat is de balk die vanaf de achterkant
van de kap omlaag loopt en waar het kruirad in
draait. Deze balk vertoont al jaren diverse scheuren
die gelukkig bijna allemaal in de vezelrichting lopen.
Tijdens de recente schilderbeurt hebben de
schilders alle scheuren goed schoongemaakt,
voorbewerkt met een ‘ademende’ verf en
vervolgens afgelakt. De mededeling van de
schilders dat de staartbalk het wel tot de volgende
schilderbeurt (over 5 – 6 jaar) zal uithouden, heeft
het bestuur een beetje gerustgesteld. Het is te
hopen dat er zich de komende jaren geen
problemen aandienen die niet verwacht worden.
Want met een nauwgezette visuele inspectie
kunnen niet alle mogelijke zwakke plekken
vastgesteld worden. Een bijzonder aandachtspunt
voor de verdere toekomst is de planning van het
vernieuwen van het rietdek van de gehele molen;
dat wordt een gigantische klus!
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Vier molenaars
In de vorige Molenpraat hebben we ze al even aan u voorgesteld: Cock
Weerheim em Dick Steeneveld. Beiden waren toen nog druk bezig met
hun opleiding tot gediplomeerd molenaar. Kort na elkaar deden ze examen
en ze slaagden allebei. Inmiddels heeft het bestuur zowel Cock als Dick
benoemd tot molenaar van onze molen. Met de ‘oude’ molenaars Tinus
Verwijmeren en Fred Heidt zijn we nu dus in de luxe positie dat we 4
gediplomeerde molenaars hebben. U zult de molen dus ongetwijfeld vaker
zien draaien.
Tinus was al eerder door het bestuur benoemd tot ‘eerste’ molenaar en als
zodanig zit hij ook in het bestuur. Hij heeft onder meer tot taak
coördinerend op te treden tussen de 4 molenaars.
Het bestuur is overigens van mening dat verdere uitbreiding voorlopig niet
aan de orde is.

Windlust op schaal
Diverse malen heeft u dit jaar schaalmodellen van molens
kunnen zien, onder meer gedurende de Nationale
Molendag op de stelling van onze molen. Ook bij de
andere manifestaties (zie pagina 2) werden de modellen
tentoongesteld. Al deze modellen zijn vervaardigd door
Peter van Sloten. Peter doet regelmatig kleine
timmerklusjes voor de molen en hij behoort tot onze
vrijwilligers. Op verzoek van het bestuur werkt Peter op
dit moment aan een schaalmodel van onze molen met
een totale hoogte van 107 cm. Het model zal door onze
molenaars worden gebruikt om bezoekers te kunnen
voorlichten over de opbouw en werking van onze molen.
Naar verwachting is het model begin 2009 gereed. In de
volgende Molenpraat zullen we meer in detail ingaan op
de wijze waarop Peter het model heeft gemaakt. Aan
bijgaande foto’s kunt u zien dat hij al aardig opschiet.

Bestuurlijke zaken
Ook op bestuurlijk vlak was 2008 een actief jaar. Er werd
10 keer vergaderd en daarbij ging het niet alleen om de
koop van de molen. Maar met het verkrijgen in eigendom
van de molen en de voormalige graanschuur vond het
bestuur het wenselijk om een aantal zaken wat strakker
te regelen. Om te beginnen werd een meerjaren
Beleidsplan opgesteld en dat plan zal jaarlijks worden
geëvalueerd. Vanuit het Beleidsplan werd een Werkplan
voor 2008 gemaakt. Elke vergadering wordt getoetst in
hoeverre aan het Werkplan uitvoering is of wordt
gegeven.
Het verreweg belangrijkste plan -aanschaf van de molenwerd gerealiseerd. Over uitbreiding van het aantal
molenaars, over het werven van meer donateurs en over
het onderhoud van de molen, ook doelstellingen voor
2008, wordt elders in deze Molenpraat gerapporteerd.
In het Werkplan was ook opgenomen te komen tot een
vastgelegde taakverdeling over de bestuursleden; ook

dat document is inmiddels gereed.
Met vier aan onze molen verbonden molenaars werd
het noodzakelijk geacht een Reglement Molenaars op
te stellen en de molenaars hebben met hun
handtekeningen aangegeven zich aan dit reglement te
zullen houden.
Volgens plan is in de loop van het jaar opdracht gegeven
de grote deuren te vernieuwen. Ook de sloten worden
dan vernieuwd en dat was de gelegenheid ook wat meer
orde te brengen in het omgaan met de sleutels (en dus
met de toegang tot de molen), al was het alleen maar
ter wille van de veiligheid. Er is dus een Sleutelreglement
opgesteld, zij het dat dit nog moet worden afgerond.
Tot slot nog dit: op eigen verzoek treedt Aad van der
Velden terug als penningmeester; er wordt gewerkt aan
zijn opvolging. Hij blijft wel lid van het bestuur met zaken
als de website, Molenpraat en deelname aan
manifestaties in zijn portefeuille.

Kijk ook eens op www.windlustnootdorp.nl

