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Als de molen draait is iedereen
welkom om ons prachtige monument
te bezichtigen, een praatje met de
molenaar te maken en (voor zover de
voorraad strekt) een zak
“Windlustgemalen” meel mee naar
huis te nemen.
Op de “Nationale Molendag” in mei
kwamen vele honderden mensen
naar de molen en de kinderen (en de
wat grotere kinderen) genoten van
pannenkoeken gebakken van eigen
meel. Ook in september bij de “Open
Monumentendag” werd de molen door
velen bezocht. Met plezier kijken we
dan ook terug op deze succesvolle
dagen.
Maar ondertussen gaat het werk
door. Er is in 2011 weer veel gedraaid
door onze 4 molenaars: tot nu toe
300.000 omwentelingen! Er is veel
klein onderhoud gedaan: o.a. is de
pleisterlaag aan de voet van de molen
vernieuwd en is de rietkap bijgewerkt
door de rietdekker. Ook zal in de
komende weken onderhoud aan de
wieken worden gedaan en heeft de
Nootdorpse knotwilgploeg geholpen

met het knotten van de te hoog
geworden wilgen in de buurt van de
molen.
Minder zichtbaar, maar net
zo belangrijk zijn de talloze
administratieve en financiële
werkzaamheden en het overleg met
de diverse instanties. Een grote klus
is de aanvraag voor subsidie voor het
onderhoud in de periode 2013-2018.
Een expert van de provincie heeft een
rapport over de staat van onderhoud
en de noodzakelijke werkzaamheden
opgesteld, aan de hand hiervan worden
offertes voor deze werkzaamheden
opgevraagd en uiteindelijk moet een
zeer gedetailleerde aanvraag worden
gemaakt die exact op de juiste datum
bij de “Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed” zal worden ingediend. Een
nauwkeurige klus, ook al omdat
we zonder deze subsidie (voor een
gedeelte van de kosten) niet in staat zijn
om al het noodzakelijke onderhoud te
betalen. Gelukkig kunnen we daarnaast
rekenen op onze ca. 400 donateurs en
bedrijfsdonateurs. Het bestuur bedankt
u allen voor de bijdrage die u ons ook
in 2011 weer heeft overgemaakt.

Wilt u donateur worden?
Dat kan door uzelf als donateur aan te
melden via e-mail:
windlust@windlustnootdorp.nl of u vult
de bon in van onze folder, deze kunt
u afhalen bij de Windlust. U kunt ook
een bedrag overmaken op rekening
13.73.36.020 t.n.v. Stichting VWN
te Nootdorp. Voor slechts 12 euro per
jaar mag u zich ’Vriend van de molen’
noemen, een hogere donatie wordt
uiteraard zeer op prijs gesteld.

Bedrijfsdonateur worden kan ook,
hiervoor vragen wij een iets hogere bijdrage. U krijgt dan, indien gewenst, een vermelding op www.windlustnootdorp.nl met
een link naar uw zakelijke website. Meld u
dan aan op voornoemd e-mailadres.

Molens hebben onderhoud nodig

en iedereen helpt een handje mee
Kees en Maarten van korenmolen
Windlust plegen naast bestuurlijke
zaken ook onderhoud aan het
monument. In dit geval werd vakkundig
met behulp van slijptol en onze nieuwe
ladder een overbodig geworden
luchtzuiveraar van ”De Vang”
gedemonteerd.
Molens zijn kostbaar in onderhoud en
de klussen die onze vrijwilligers niet
kúnnen doen zullen moeten worden
uitbesteed aan professionals. Dit is
zonder subsidie niet te betalen en ook
daarom is het bestuur van de stichting
hard aan de slag met het

voorbereiden van de nieuwe
subsidieaanvraag.
Meer hierover in komende Molenpraat.
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Korenmolen Windlust is jarig...

125 jaar en 230 jaar
Dit jaar vieren wij het 125-jarig en
230-jarig bestaan van de molen. Die
dubbele “verjaardag” vereist natuurlijk
wel een toelichting.
De korenmolen ‘Windlust’ is eind 1885,
begin 1886 opgebouwd aan de Oudeweg,
van oudsher de verbinding tussen de dorpen
van Nootdorp en Pijnacker. De molen staat
dit jaar dus 125 jaar op de huidige plek in
Nootdorp.
De bovenbouw kwam echter van de molen
op de Hopsteegse toren (tussen de Oostpoort
en de Koepoort) in Delft.
Die molen was daar gebouwd in 1781 en
werd in 1885 afgebroken en verkocht aan
molenaar Blonk in Nootdorp.
Deze liet de molen op een stenen onderbouw
aan de Oudeweg opnieuw opbouwen.
De bovenbouw van de ‘Windlust’ bestaat dit
jaar dus al 230 jaar!
Om dit feit toch wat te vieren is besloten
bijgaande kerstkaart uit te geven.
Peter van der Drift (jullie waarschijnlijk
welbekend) had het plan al gemaakt een
kerstkaart van korenmolen Windlust te laten

drukken, met een
door hem zelf
dit jaar gemaakte
foto van de
molen met de
Kerstster in de
top. Een prachtig
sfeerplaatje!
Het bestuur van
korenmolen
Windlust
Nootdorp heeft
inmiddels besloten dit een gezamenlijk
initiatief te laten worden en de
kerstkaarten zijn gedrukt door Drukkerij
van de Sande.
De kaart is gedrukt op 280 grams
karton met de buitenzijde bedrukt in
fullcolor voorzien van glanslaminaat.
Het formaat is A5, gevouwen.
De oplage is 1000 exemplaren.
Deze kaart is nog te bestellen tegen
de kostprijs (80 cent per stuk), dit is
uiteraard inclusief envelop, door een
mailtje te sturen naar

windlust@windustnootdorp.nl
met het gewenste aantal en uw adres.
Na bevestiging van uw bestelling
kan het bedrag (aantal kaarten maal
80 cent) overgemaakt worden op
het rekeningnummer van de molen:
Rabobank-rekening 1373.36.020 t.n.v.
Stichting VWN o.v.v. Kerstkaart.
Wij zorgen er dan uiteraard voor dat de
kerstkaarten ruim voor de Kerstdagen
bij u aanwezig zijn.
Maar let op! Betaal uitsluitend
als u een bevestigingsmail ontvangt,
want op is op en weg is pech...

Korenmolen de Windlust wenst u hele fijne feestdagen en een goed 2012...
Uit het molenaarslogboek...
Molenaars schrijven.
Tenminste... die van molen Windlust wèl.
Wanneer een van de molenaars aanwezig is
houdt hij nauwkeurig bij wat gedaan wordt
en wat er gebeurd is. Handig, want dan zien
de andere molenaars óók waar ze mee te
maken hebben.
Het zijn vakmensen en die praten in de
regel in vaktermen. Hieronder een kort
uittreksel uit het logboek, daaronder enkele
verklaringen...

7 september 2011
25 kilo tarwe gemalen, vuil tussen stenen uit
gedraaid, regulateur* proberen af te stellen,
maar tarwe was vlug op.
Steen laten liggen, dus in z’n werk zetten en
malen, betere afstelling altijd goed, natuurlijk.
Als hij eenmaal goed staat, hoef je er niets
meer aan te doen.

21 september 2011
Hanetree** gerepareerd.
50 kg tarwe gemalen.
Samen met ± 15 kg grof gemalen meel.
Hierdoor werd meel warm.
Regulateur loopt goed.
Kuip schoongemaakt, behalve tussen de
stenen.

28 september 2011
Tijdstip:
Wind (ri/Bft):
Zeilvoering:

7.30-15.30
ZO 1-2
4x vol

Bewolking:
10%, lichte mist
Temperatuur:
17’C
Teller einde:
258650
Teller begin:
256509
Omwentelingen: 2141
Bovenste lager van de Koningsspil***
gesmeerd. Stelling gespoten met
schoonmaakazijn.
Schakelaar verplaatst BG (begane
grond).
*	Regulateur: een apparaat dat
de snelheid van een machine
regelt of in het geval van deze
korenmolen de afstand tussen
de twee maalstenen van een
maalkoppel (centrifugaalregelaar).
** 	De hanetree is het trapje waarmee
je van de kapzolder in de kap
kunt komen
***	Koningsspil: de hoofdas in de
molen

Wilt u ook donateur worden van Windlust? Kijk op de site voor meer informatie...
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Ansichtkaarten, schoonmaakploeg en de donateursadministratie:

een uit de hand gelopen hobby?
Louise en Hans Hendriks,
al zo’n 10 jaar behoorlijk
betrokken bij de molen,
zijn bevlogen vrijwilligers.
Jaren geleden lazen ze
in een artikel de oproep
van Stichting Vrienden
van Korenmolen Windlust
Nootdorp om donateur
te worden. Dit vond
Louise een goed plan en
leuk om iets voor zo’n
markant gebouw te kunnen
betekenen.
De donateurs werden
op een koffiemiddag
getracteerd en daar werd
door Louise rap besloten:
”ik wil vrijwilliger
worden”.
Snel bleek dat haar hulp gebruikt kon
worden bij het uitzoeken van een flinke
verzameling molenansichtkaarten
en Louise ging zeer methodisch
te werk: allereerst werd van veel
molens de complete geschiedenis
doorgelezen: molens worden nogal
eens gerestaureerd of raken in verval
en sommige hebben een nevenfunctie
als atelier- of expositieruimte,
theeschenkerij of winkeltje, en aan
de hand van een boek van Eric
Zwijnenberg werd per provincie
een verdeling gemaakt. Utrecht
bijvoorbeeld heeft zo’n 30 molens
staan, de provincie Zuid-Holland 200
molens. Een omvangrijke klus die door
Louise nauwgezet bijgehouden wordt.
Zo’n tweemaal per jaar gaan Hans
en Louise naar de Verzamelaarsbeurs
in Utrecht. Altijd vergezeld van een
neef en zijn vrouw (ook donateurs)
maken zij er een dag uit van, maar
het hoofddoel blijft nog ontbrekend
beeldmateriaal van molens te vinden.
In het begin kwamen ze wel met 20
nieuwe kaarten thuis, tegenwoordig
houdt het vaak op bij een enkele.
En zo wordt langzamerhand het plaatje
van de 1200 verschillende Nederlandse
molens compleet; bijna 1000 molens
heeft Louise al geordend in de mappen,
deze staan in de boekenkast

op de begane grond van de molen.
Neem gerust eens een kijkje en verbaas je
over de verscheidenheid!
Netjes wordt beschikbare informatie,
tegenwoordig ook via internet beschikbaar,
(voornamelijk via de Molendatabase en
ook Google wordt geraadpleegd) geprint
en daarna in de ordners bijgestoken.
Eénmaal per jaar wordt alle informatie ook
nog eens nagelopen op veranderingen;
een molen wordt soms verplaatst of
door herindelingen bevindt een molen
zich ineens in een andere gemeente of

buurtschap.
Laatst nog was Louise een
complete molen kwijt,
uiteindelijk bleek die molen
verplaatst te zijn naar ’Down
Under’, Nieuw Zeeland, dus!
Naast o.a. werkzaamheden
in de schoonmaakploeg voor
trouwerijen op de molen
houden Louise en Hans ook de
donateursadministratie van de
Windlust bij, zeer nauwgezet,
het is een precieze klus.
Hans wil graag benadrukken
dat het zo belangrijk is voor
de administratie dat donateurs
hun gulle gift overmaken bij
aanbieding van de acceptgiro,
die u samen met de eerste
Molenpraat ontvangt.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Het brengt veel extra werk en kosten met
zich mee als donateurs hun bedrag pas
overmaken na een herinnering.
Buiten deze activiteiten als vrijwilligers
van Korenmolen Windlust is het
echtpaar ook nog druk: voor Louise
is naast tuinieren, puzzelen en lezen
haar oppaskleinkind een leuke hobby,
Hans werkt nog een half jaar naar zijn
pensioen toe, dan heeft ook hij meer tijd
voor zijn andere hobby’s, zoals schaken,
tafeltennissen, fietsen en de sportschool.
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Molens zijn ook voor kids

18 mei 2011

Op deze pagina kunt u lezen hoe schoolkinderen uit Nootdorp molen Windlust
beleven. Een leuke site voor kinderen die het
leuk vinden te lezen over molens is:
http://www.molens4u.nl/

De Regenboog op bezoek in molen Windlust

Leerlingen van groep 8,
Basisschool de Waterwilg
schreven ons het volgende...
Bezoek molen Windlust
Wij, groep 8a, gingen naar de molen in
Nootdorp. Deze molen heet “Windlust”. Er
was een molenaar die ons rond leidde. De
molenaar was daar vrijwillig omdat het zijn
hobby is. Hij vertelde ons over vele molens
en waar ze in de buurt stonden en welke
functie ze hadden. Er zijn molens die koren
malen, water pompen of gaten in dikke
boomstammen boorden. De Windlust maakt
van graan meel. Vroeger deden ze dat vaak.
Nu doet de molenaar dat nog 1 keer per
maand. Hij heeft ons laten zien hoe je het
doek op de wieken spant.
We vonden het een leuke excursie.
Daan, Remco en Tenisha uit groep 8a

Is een molenaar blij als het stormt? En heeft hij pech wanneer de wind uit de
verkeerde hoek waait? Groep 5b van De Regenboog in Nootdorp ontdekte
het in de molen Windlust. Het bezoek vond op dinsdagmiddag 10 mei plaats
in het kader van de lesmodule Lang Geleden, die Bibliotheek Oostland
aanbiedt aan basisscholen. Een project rond geschiedenis. In de klas staat
een aantal weken een kist vol geschiedenisboeken, de kinderen gaan live
mailen met een schrijver van historische kinderboeken (Arend van Dam) én
ze bezoeken een monument in hun eigen woonplaats.
Allereerst vroeg molenaar Tinus
Verwijmeren of de kinderen konden
raden waarom hij vandaag een beetje
chagrijnig was. Onmiddellijk gingen de
vingers omhoog: “Omdat er geen wind
staat!” Die vraag was goed beantwoord,
evenals een heleboel andere vragen
die Tinus stelde. Of ze wisten hoe de
molen heette bijvoorbeeld, hoe oud de
molen was, waar hij oorspronkelijk was
gebouwd: juf Trix had haar leerlingen
goed voorbereid op het bezoek, want
ze wisten alles.

Dan waait het toch lekker hard? De
kinderen dachten van niet, en dat
klopte: storm kan zelfs heel gevaarlijk
zijn, omdat de molen op hol kan slaan.
En als dat gebeurt, dan is er geen
houden meer aan. Er kan zelfs brand
ontstaan als je probeert de wieken af
te remmen, omdat zowel de vang (een
remconstructie) als het aswiel van hout
zijn. En hout op hout geeft vonken, die
snel overslaan. Met een molen die bijna
helemaal uit hout en riet bestaat is het
dan snel gedaan.

Juf Trix had ook nog een grappig weetje
voor Tinus: een jongen in de groep
was het achter-achterkleinkind van een
van de voormalige molenaars van de
Windlust: de heer Jongste. “Daar ga
ik nog contact met je over opnemen”,
glunderde Tinus, “want misschien
hebben jullie dan nog wel mooie foto’s
van vroeger, of informatie over de
molen. Ik verzamel alles!”
Ook op vragen over dingen die de
juf nog niet had verteld wisten veel
kinderen het juiste antwoord. Is een
molenaar bijvoorbeeld blij met storm?

En baalt de molenaar als de wind uit
oosten komt, terwijl de wieken zich aan
de westkant van de molen bevinden?
Welnee, ook dat wist 5b heel goed: je
kunt de kap van de molen draaien. “Dat
heet kruien. Da’s trouwens wel heel
zwaar werk, hoor”, vertelde Tinus.
Na afloop prees de molenaar 5b,
omdat ze zoveel wisten en duidelijk zo
geïnteresseerd waren. “Het zou leuk
zijn als jullie over een jaar of twee terug
zouden komen voor een vervolgles. En
hopelijk waait het dan wel, dan kunnen
jullie de molen draaiende zien.”

Molen bezoek
Dinsdag zijn we naar de molen geweest.
Daar heeft meneer Dick Steeneveld ons alles
uitgelegd over de molen, hoe hij vroeger
was en nu. Het is een korenmolen en hij
werkt nog steeds. In een korenmolen wordt
meel gemalen van tarwekorrels. De molen
komt uit Delft, daar stond hij op de oude
stadsmuur. Hij is naar Nootdorp verplaatst
en gerenoveerd. Op de plek waar de molen
nu staat stond vroeger een wipmolen. We
hebben veel geleerd over de molen. Het was
erg interessant. En het was ook leuk dat hij
voor ons de molen had stil gezet.
Groetjes, Naomi, Ricardo en Elise
uit groep 8b

Neem ook eens een kijkje op www.windlustnootdorp.nl voor het laatste nieuws...

