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Vrijwilligers actief
Nationale Molendag
Zaterdag 11 mei 2002
De Nationale Molendag
wordt altijd gehouden op de
tweede Zaterdag in mei.
Dit jaar valt dit dus op 11 mei.
De molen kan worden bezocht van 8 tot 18 uur.
Vanzelfsprekend is een ieder
van harte welkom en onze
donateurs wel in het bijzonder.

Uw donatie 2002
Bij deze Molenpraat treft u
een acceptgiro aan (uiteraard
in Euro). Zoals bekend komen alle kosten voor het onderhoud van de molen voor
rekening van de eigenaar.
De stichting betaalt van uw
donaties alle zaken die te
maken hebben met de culturele en educatieve functies
van de molen. In 2001 was
dat ongeveer f 5000.
Op dit moment heeft de
stichting een kleine € 7000 in
kas. Dat lijkt wellicht veel,
maar er staan flinke uitgaven
in het verschiet (voetlicht,
extra, glazen achterdeuren)
Met andere woorden: uw
donaties kunnen niet worden
gemist.

In het vorige nummer van
Molenpraat werd gemeld
dat we een groep van vrijwilligers bijeen hebben
gebracht die allerlei karwijtjes aan en rond de molen verrichten. In dat
nummer was ook sprake
aan een vrij lange lijst van
te verrichten activiteiten.
In 2001 is door deze groep
zeer veel werk verricht,
zoals onder (veel) meer:

- plaatsen van brandblussers op alle verdiepingen

- schoonhouden van het
terrein rond de molen en
de tuin

- maken van een
fraaie houten trapleuning voor de
trap naar de eerste
verdieping

- opknappen van het
stucwerk
- allerlei schilderwerk, o.a
het hek van de stelling
- aanleggen van een professionele schakelkast
- maken van banken uit
de oude linker schoor
- licht op alle verdiepingen

de heer L.(Leen) van der
Lee heeft zeer veel waar-

- maken van vlaggen
- aanleggen van
een archief van
prentbriefkaarten
van molens
- aanleggen van
een archief over de
Windlust

als dank voor hun inzet werden de vrijwilligers door de

- opknappen en plaatsen
van een bank achter de
molen
- het in detail in tekening
brengen van de molen
Op enkele van deze activiteiten wordt in deze Molenpraat nader ingegaan.

dering voor de inzet van al
deze vrijwilligers. Als
dank bood hij hen (en het
bestuur) een etentje in de
Vang aan. Dat vond plaats
op 22 oktober vorig jaar.
Het werd een buitengewoon gezellige, ongedwongen avond van mensen
met een ‘molenhart’.

De eigenaar van de molen,

Vlaggetjes voor de molen
Begin 2001 werd besloten vlaggetjes aan te
schaffen om de molen
‘gepavoiseerd’ (met vlaglijnen tussen de enden)
te kunnen laten draaien.
Er werd gekozen voor
een formaat 40 x 60 cm.
Jeanne WaaijerBlokland tornde de

touwtjes van de vlaggen
af en zette vervolgens 4
keer 14 vlaggen op nylon
koorden. Op de Nationale Molendag 2001 draaide de molen voor het
eerst met eigen vlaggen.
Formaat en aantal bleken een goede keus. Als
de molen gepavoiseerd

draait levert dat altijd
extra aandacht van passanten op.
Overigens blijft het gepavoiseerd draaien beperkt tot speciale gelegenheden. De komende
Molendag is natuurlijk
zo’n speciale gelegenheid.
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Van top tot teen geschilderd
Nadat onze vrijwilligers alles hadden geschilderd wat min of meer
binnen handbereik ligt, is de rest
in augustus 2001 in opdracht van
de eigenaar door professionele
schilders van een dubbele laag verf
voorzien. Gedurende 10 dagen zijn
de schilders Ronald van Beek en
Simon de Kok van Schildersbedrijf
van Beek uit Schipluiden en
kraanmachinist Bertus enthousiast bezig geweest. Het was ook
voor hen een bijzondere klus, waar
ze met zichtbaar genoegen aan
hebben gewerkt. En..wonder boven
wonder..het was die 10 dagen stralend weer.

schoor van de molen geheel vernieuwd. Al schilderend ontdekten
Simon en Ronald dat ook de rechter lange schoor, net iets boven het
midden, ernstig door schimmels
was aangetast. Gezien de lange levertijd kon van ’even’ een nieuwe
schoor aanbrengen geen sprake
zijn. Besloten werd een
’noodverband’ te leggen door aan
weerszijden van de schoor twee

meter lange stalen platen aan te
brengen. Met behulp van de eigenaar waren die de andere dag al
gereed en nadat de handige schilders de platen hadden geplaatst en
geschilderd was de veiligheid hersteld op een nauwelijks zichtbare
wijze. T.z.t. zal de schoor natuurlijk worden vervangen.
De molen staat er nu weer glanzend bij, een lust voor het oog.
Op de vogels in de buurt van de
molen is een dringend beroep gedaan de molen met rust te laten,
maar of ze zich er aan zullen houden..?

Zoals al eerder gemeld, is nog niet
zo lang geleden de linker lange

Uit het logboek
Om molens in goede staat te houden moeten ze draaien. De provincie Zuid-Holland weet dat en
tracht dat te bevorderen door het
geven van een draaipremie. Daartoe is de molen voorzien van een
verzegelde teller die precies het
aantal omwentelingen bijhoudt. De
molenaars vermelden in het logboek elke dag het aantal omwentelingen van die dag.

2001 was in dit opzicht een topjaar
met exact 185.954 omwentelingen,
goed voor een draaipremie van f
1000 (ruim 450 Euro)
Op de laatste kermisdag draaide
de molen, met flinke wind, van 10
uur ‘s morgens tot 3 uur ‘s nachts,
goed voor ruim 10.000 omwentelingen

Nog zo het een en ander……

Bezoekers wordt gevraagd hun
naam en herkomst in het logboek
te schrijven. In 2001 waren dat er
meer dan 1900. Meer dan 20 keer
waren er grotere groepen; schoolklassen, families, verenigingen en
niet te vergeten de aanwezigen bij
de huwelijken.
Er werden 18 nationaliteiten geregistreerd.

heeft u thuis nog prentbriefkaarten van molens?
Louise houdt zich er voor aanbevolen !!!

examens op de molen

fotocollage

molenkaarten

Je bent pas een echte molenaar als
je een molenaarsdiploma hebt van de
Gilde van Vrijwillige Molenaars. Die
examens worden afgenomen op een
echte molen en het was een hele eer
voor onze molen en molenaars dat
vorig jaar twee examens in Nootdorp
werden afgenomen. Overigens: één
slaagde, de ander mag over een jaar
nog eens terugkomen.

Toen de molen in 1989 was gerestaureerd schonk de fam. de Wolf aan de
gemeente een prachtige collage van
foto’s van de restauratie. De gemeente Nootdorp heeft onlangs de fotocollage geschonken aan de stichting.
Inmiddels hangt de collage op de
houten wand in de molen. Het bekijken meer dan waard.

Op de meelzolder staan losbladige
mappen met daarin foto’s en de belangrijkste gegevens van honderden
molens, gerangschikt naar provincie,
en plaatsnaam. De basis vormde de
verzameling van Tinus Verwijmeren,
die vrijwilligster Louise HendriksRodijk met groot enthousiasme heeft
uitgezocht en gerangschikt. Eveneens: het bekijken meer dan waard.
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Nieuwe prentbriefkaarten van de molen
Lepeltjes van Nootdorp
Onlangs heeft het bestuur nieuwe
prentbriefkaarten van de molen
laten drukken. Eén kaart is een
herdruk van de bestaande kaart
en de andere is een foto die Peter
van der Drift heeft gemaakt van de
gepavoiseerde molen. De prentbriefkaarten zijn op de molen verkrijgbaar en kosten 50 Eurocent
per stuk. Wellicht is het een goede
suggestie om een aantal kaarten
aan te schaffen om uw buiten
Nootdorp wonende vrienden en familieleden te feliciteren of te groeten.

Als aandenken aan de zelfstandige
gemeente Nootdorp ontvingen alle
Nootdorpers aan het eind van 2001

een zwaar verzilverd theelepeltje
met het wapen van Nootdorp. Het
restant van lepeltjes kregen wij als
geschenk van de gemeente en de
lepeltjes zijn nu te koop op de molen voor 4 Euro per stuk. Met dit
cadeautje voor familie of vrienden
spekt u de kas van onze molenstichting. Twee goede ideeën derhalve in één koop.

Al onze donateurs ontvangen gratis
een exemplaar van de prentbriefkaart
met de gepavoiseerde molen de Windlust.
Ook voor nieuwe donateurs ligt deze
briefkaart gereed

Een nieuwe stelling in 2003
Bij een vluchtige beschouwing lijkt
het hout van de stelling van de molen nog in redelijke staat. Een nauwkeuriger inspectie leert echter dat
nogal wat van dat hout is aangetast
door schimmels. Lang heeft het bestuur geaarzeld tussen herstellen of
geheel vernieuwen van de stelling.
De kosten lopen niet ver uiteen en
mede op aanraden van de expert van
de Provincie Zuid-Holland is inmiddels besloten de stelling geheel te
vernieuwen. Het daarvoor benodigde

hout zal nog dit jaar worden aangeschaft, waarna volgend jaar de stelling zal worden herbouwd.
Veel aandacht is gegeven aan de keuze
van de houtsoorten.
Er zullen zeer duurzame, uit Brazilië
afkomstige soorten
worden gebruikt. Deze zijn leverbaar met
FSC-keur, hetgeen

garant staat voor een verantwoorde
kap. In totaal zijn voor de stelling ca.
8 kubieke meter hout nodig. Bij het
maken van de stelling zal zeker
dankbaar
FSC staat voor Forest Stewardship
gebruik worden geCouncil, een internationale (milieu-)
maakt van
organisatie die regels heeft opgesteld
de capaciteiten en werkvoor een verantwoord bosbeheer, op
lust van onbasis waarvan een FSC-keurmerk kan
ze vrijwilliworden verleend.
gers.

Trouwen in de molen
Ook de nieuwe gemeente
Pijnacker-Nootdorp heeft de
molen aangewezen als ‘huis’
waar huwelijken mogen worden gesloten. Het bestuur
van de stichting heeft voorwaarden en regels opgesteld,
zodat belangstellenden vooraf weten waar zij aan toe

Tot op heden gaven 12 koppels
elkaar het ja-woord in de molen

zijn. Deze zijn in een
informatieblad bijeengebracht en dat blad
is te verkrijgen bij het
secretariaat (zie achterblad). Een van de
belangrijkste bepalingen is dat één van de
partners uit Nootdorp

komt of dat het bruidspaar zich
binnenkort in Nootdorp gaat vestigen. In een proefperiode wil het
bestuur bezien of deze bepaling
kan worden uitgebreid tot Pijnacker-Nootdorp

STICHTING VRIENDEN VAN DE WINDLUST TE
NOOTDORP (VWN)

Molenerf netjes op orde
Een schone, opgeruimde omgeving van de molen draagt zeer bij

Secretariaat:
Sytwinde 148
2631 GW Nootdorp
Telefoon
015– 3109646
Fax
015– 3105278
KvK nr. 27172347

aan het aanzien van de molen. Het zijn de vrijwilligers Jaco en
Louise van Hecke die deze taak op zich hebben genomen. Regelmatig wandelen ze, met tuingereedschap, naar de molen om de

Molenaars:

Tinus Verwijmeren
Fred Heidt
Molen open: veelal op Zaterdag en voorts op aanvraag

molenerf een schoon-

gratis entree

maakbeurt te geven en de
tuin te doen.

Deurkruk van smeedwerk

Waarom doen zij dit? Ja-

Vorig jaar werd een inbraakveilig slot geplaatst op de voordeur van de molen.
Eén van de beste siersmeden van ons land,
Jos de Graaf (vriend van Tinus Verwijmeren) bezocht enige tijd later de molen en
vond de aluminium deurkruk geen gezicht.
Hij beloofde een door hem gesmede deurkruk met bijbehoren en inmiddels is het geheel passend gemaakt en geplaatst door vrijwilliger Jan Langeveld.
Werkelijk een prachtig gezicht..komt dat
zien.

co: “ik heb lang in Amerika gewoond en daar geldt
dat je, ongeacht je status,
pas een goed burger bent
als je enige uren per week vrijwilligerswerk doet.” Fantastisch
toch, om zulke medeburgers in Nootdorp te hebben.

Molen nauwgezet getekend
Onze molenaars brengen natuurlijk heel wat uren door op de molen. Maar iemand die waarschijnlijk niet veel minder uren op de
molen is te vinden is vrijwilliger
Jan van Wees. Hij heeft op niet te
evenaren wijze de gehele molen tot
in de kleinste details opgemeten
en in technische tekeningen vastgelegd. Als iemand de Nootdorpse
molen tot in alle hoeken en gaten
kent is hij het wel. Binnenkort zal
het bestuur het hele pakket tekeningen in ontvangst mogen nemen.
Enkele tekeningen zullen worden
opgenomen in een boekje over de
molen dat door Jan van Wees en
Tinus Verwijmeren gemaakt gaat
worden. Overigens Jan kan nog
meer dan tekenen: hij heeft onlangs een prachtige stijlvolle leuning gemaakt langs de trap van de
begane grond naar de meelzolder.
Vooral ook prettig voor (oudere)

mensen die bij een huwelijk op de
molen naar de meelzolder moeten.

Een afdruk van deze tekening
in het formaat A3 (ca. 30 x 42
cm) is beschikbaar voor al onze donateurs. Donateurs die de
tekening nog niet in uw bezit
hebben kunnen deze bij de molen afhalen.
Ook nieuwe donateurs worden
met een kopie van de tekening
verwelkomd.
Wellicht een reden om meer
donateurs te werven (a raison
van minimaal € 12 per jaar) ?
Nieuwe donateurs kunnen zich
opgeven bij het secretariaat
van de Stichting VWN; zie
links boven

