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Wilt u donateur worden?
Dat kan door uzelf als donateur aan
te melden via e-mail: windlust@
windlustnootdorp.nl of u vult het
aanmeldformulier in, verkrijgbaar in
de molen en op het secretariaat en in
digitale vorm op onze website. U kunt
ook een bedrag overmaken op IBAN:
NL34RABO0137336020 t.n.v. Stichting
VWN te Nootdorp. Vermeld bij de
overschrijving s.v.p. ook uw adres.
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.
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Molen Windlust heeft de afgelopen
zomer vele belangstellenden
verwelkomd. Op Nationale Molendag
kwamen zo’n 800 bezoekers een kijkje
nemen, ondanks het niet zo mooie
weer. Voor de vele kinderen (en iets
ouderen) hebben onze vrijwilligers
weer heel veel pannenkoeken gebakken
met meel uit onze molen. Het waaide
behoorlijk en onze molenaars hebben
een grote hoeveelheid tarwe gemalen.
Meer dan genoeg om iedere bezoeker
een zakje Windlustmeel cadeau te
geven. Onze molenaars zijn iedere
zaterdag, vaak op vrijdag en regelmatig
op andere dagen van de week op
de molen. De deur staat dan wijd
open en het bord “WELKOM” nodigt
voorbijgangers uit om een kijkje te
nemen. Dit jaar ontvingen we al

ongeveer 2000 bezoekers, waaronder
vele bezoekers uit het buitenland.
Op verzoek leiden onze molenaars
groepen rond en uiteraard doen we dat
helemáál graag voor onze donateurs!
Maakt u gerust een afspraak.
Ook bezoeken elk jaar verschillende
klassen van de Nootdorpse en
Pijnackerse basisscholen de Windlust.
Veel belangstelling is er voor onze
website, die door Margreet steeds
mooier gemaakt wordt.
Elke maand kijken wel 1300 bezoekers
op www.windlustnootdorp.nl. En
sinds kort kan de Windlust ook op de
allernieuwste manier bezocht worden:
met Google Tour. In deze Molenpraat
leest u er alles over en we nodigen u
graag uit om onze molen ook virtueel te
bezoeken.

Nieuw bestuurslid...
Tijdens de bestuursvergadering van de
Stichting Vrienden van de Windlust van
9 september 2014 is Jaco van Hekke
benoemd tot nieuw bestuurslid.
Jaco neemt in het bestuur de plaats
in van zijn voorganger Maarten
Vink. Hij wordt met name belast met
de portefeuille ’technische zaken’
en zal zich vooral richten op het
plannen, organiseren en begeleiden
van onderhoud aan de molen en de
voormalige graanschuur, nu verhuurd
aan De Vang Eten & Drinken. Jaco is
65 jaar en verhuisde in 1993 na een
verblijf van 8 jaar in de Verenigde
Staten waar hij gestationeerd was op de
Nederlandse ambassade in Washington
DC, met zijn vrouw Louise naar
Nootdorp. Tot zijn pensionering in
augustus j.l. was hij werkzaam in een
managementfunctie bij het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu in

Den Haag. Jaco is al sinds de Nationale
Molendag van 13 mei 2000, toen
hij zich opgaf als vrijwilliger, actief
betrokken bij de molen Windlust, en
nu dus ook in een bestuursfunctie.
Het bestuur is blij met de komst van
Jaco en wenst hem veel molenplezier!
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Kennismakingsles molenaarsopleiding
Op 10 maart 2007 organiseerde molenaar
Tinus Verwijmeren voor het eerst
kennismakingslessen voor personen die
willen weten wat het molenaarschap inhoudt.
Er was zoveel belangstelling (16 personen)
dat zowel in de voormiddag als in de namiddag
een les gegeven werd. Dit werd op 24 maart
voor een derde en vierde groep nog eens
herhaald.
Deze kennismakingslessen gaan wij weer
organiseren en deze zijn bedoeld om mannen
en vrouwen die denken molenaar te willen
worden, een voorproef te geven. Op deze
manier kunt u eerst eens ’droog’ oefenen.
Het is de bedoeling dat tijdens de proefles
alle werkzaamheden aan de orde komen die
nodig zijn om de molen vanuit zijn veilig
weggezette toestand weer aan het draaien
te krijgen. Of dat helemaal mogelijk zal
zijn hangt in sterke mate af van het weer, in
het bijzonder de windsterkte. Ook zal een
bezoek gebracht worden aan de kapzolder,
omdat daar enkele belangrijke operationele
functies goed te zien zijn. Er zal voortdurend
uitleg gegeven worden. En het is vooral te
hopen dat de deelnemers met vragen en
opmerkingen komen.

De werkzaamheden
Wat voor werkzaamheden moet de molenaar
nu uitvoeren als hij op de molen aankomt
en de molen wil laten gaan draaien? Dat
kan het gemakkelijkste uitgelegd worden
door te vertellen wat de molenaar allemaal
gedaan heeft toen hij de laatste keer gestopt
is met draaien. Om de ‘weggezette’ molen
weer te laten gaan draaien moeten in feite
die werkzaamheden in omgekeerde volgorde
uitgevoerd worden.
Zeer kort samengevat: als de molenaar
aankomt bij de molen treft hij die aan zoals
hij hem heeft ‘weggezet’:
- de vang is opgelegd
- de kneppel is aangehaald
- de pal is ingelaten
- het gevlucht ligt met de roedekettingen vast
aan de stelling
- (de bliksemafleider is aangesloten)
- de molen staat ‘in zijn werk’ (maalstenen op
elkaar en tandwielen in elkaar)
Zoals al gezegd: om de molen te laten
gaan draaien moeten in ieder geval
de bovenstaande werkzaamheden in
omgekeerde volgorde uitgevoerd worden.
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Uit het lesmateriaal

Maar waarschijnlijk moet er nog meer
gebeuren. Want het zou toevallig zijn
als de windrichting precies dezelfde
is als op de dag dat de molenaar voor
het laatst gedraaid heeft. Waarschijnlijk
weet de molenaar al uit welke richting
de wind waait als hij naar de molen toe
gaat. Maar aangekomen op de molen
moet hij dat zelf vaststellen. Als het
gevlucht niet goed op de wind staat,
moet de molenaar gaan ‘kruien’, dat wil

zeggen de kap (met het gevlucht) moet
gedraaid worden. Voordat daarmee
begonnen kan worden, moeten alvast
enkele werkzaamheden uitgevoerd
worden. Wat deze werkzaamheden zijn
komt bij de proeflessen uitgebreid aan
bod. Hebben wij uw interesse gewekt?
Meld u dan aan via een e-mail naar
windlust@windlustnootdorp.nl
De data van de gratis proeflessen
worden later bekend gemaakt.

Na de proeflessen...
Van belangstellende tot
‘gediplomeerd vrijwillige molenaar’
De opleiding tot molenaar geschiedt
onder verantwoordelijkheid van het
Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM)
en duurt 16 tot 24 maanden.
Het examen wordt afgenomen onder
verantwoordelijkheid van de verening
De Hollandsche Molen. Wanneer men
besloten heeft in opleiding te gaan
om vrijwillige molenaar te worden,
moet men zich aanmelden als lid van
het landelijke Gilde van Vrijwillige
Molenaars.
Als men zich als lid heeft aangemeld,
zal iemand van het bestuur van de
provinciale afdeling (in ons geval

Zuid-Holland) contact opnemen.
Men zal vooral veel praktijkervaring
opdoen op zijn molen. Toch kan men
ook zelf kiezen voor het opdoen van
praktijkervaring op andere molens,
want iedere gediplomeerde molenaar
is bevoegd om ‘praktijkuren’ in
het ‘maalboekje’ af te tekenen. Bij
het bestuderen van de theorie kan
men profijt hebben van het volgen
van de reeks theorielessen die elk
winterseizoen gegeven worden;
voor Zuid-Holland is dat meestal op
vrijdagavonden in de korenmolen van
Maassluis. Verplicht zijn die lessen niet.
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Google Tour,
oftewel
panoview
Om onze prachtige molen voor altijd
digitaal te kunnen behouden is
afgelopen zomer door een team van
gespecialiseerde fotografen een fotoserie
in de molen gemaakt.
Met een speciale ronddraaiende camera
zijn 360 graden foto’s gemaakt welke
aangeboden zijn aan Google.
U kunt ook van deze beelden genieten
en een virtuele wandeling maken door
ons monument!
Op onze eigen website kunt u kijken
hoe het eindresultaat geworden is:
www.windlustnootdorp.nl/
welkom/google-tour.
Links in uw scherm, bij de cijfers
0 tot en met 4 kunt u van verdieping

wisselen. Daarboven kunt u met plusen minteken in- en uitzoomen.
Met het rondje kunt u naar links, rechts,
onder en boven navigeren.
In de rechterbovenhoek, het kleine
vierkantje, kunt u klikken voor
schermvullend beeld, dit levert het

Ook als u ‘Googled’ op ‘Windlust
Nootdorp’ kunt u de beelden zien;
zie afbeelding hieronder...
Rechts op de Google-pagina ziet u dan

de verzamelde gegevens van Windlust.
Het kopje ‘Binnenkijken’ brengt u dan
ook naar onze panoramabeelden.
Veel plezier!
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mooiste beeld op. Uiteraard kunt u door te
klikken-en-slepen ook navigeren.
Gaat u vooral door de deur op de eerste
verdieping met de pijlen mee de stelling op,
u kunt dan rondwandelen en ook recht
omhoog kijken en het wiekenkruis
bewonderen.
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Kort nieuws

Oproep voor
oude foto’s of
informatie over
de molen

Na een oproep in de lokale bladen en
op Facebook hebben wij het nodige
beeldmateriaal mogen ontvangen van
deze en gene, hartelijk dank hiervoor. Wij
gaan deze bestanden (veelal digitaal) goed
bestuderen, mogelijk in het boekje over de
historie van de molen opnemen en uiteraard
bewaren.
Voor dit boekje kunnen we nog altijd (oude)
foto’s, ansichtkaarten en/of tekeningen van
de molen gebruiken. Heeft u nog materiaal?
Meld dit dan s.v.p. per telefoon, mail of post
bij ons secretariaat.
Verder zouden wij graag meer te weten
komen over:
•	de Coöperatie ‘De Eendracht’ die rond
1918 korte tijd een zuivelfabriekje in (de
schuur van) de molen heeft gehad;
•	de Coöperatie ‘Ons Belang’ ook wel de
Christelijke Boerenbond genoemd, die
van 1919 tot 1943 eigenaar is geweest
van de molen.
Heeft u informatie over (één van) deze
coöperaties, dan horen wij dat ook heel graag
van u. Bij voorbaat danken wij u voor alle
reacties op onze oproep.

Met de trappers geld verdienen
Op zondag 22 september jl. hebben
we met z’n vijven (Anne en Kees
de Koning, Ati en Frank de Koning en
Ben van Hagen) namens onze stichting
deelgenomen aan de sponsorfietstocht
van de Rabobank.
We verzamelden bij onze molen
aan de Oudeweg en fietsten naar het
startpunt, De Viergang in Pijnacker.
Voor de afwisseling kozen we nu eens
voor de route richting Delft.
Deze route voerde ons via de
Overgauwseweg en het fietspad langs
de N470 langs de Ackerdijksche
Plassen en via de Rijksstraatweg en het
Overslagpad naar de stempelpost bij
DHC Hudito. Daar hebben we heerlijk
in de zon gezeten, een deel van de
hockeywedstrijd bekeken en genoten

van de door Anne meegebrachte koffie.
We kwamen er ook Ria en Leo van
Winden tegen die eveneens voor de
molen aan de fietstocht deelnamen.
Het tweede deel van de route voerde
door Delft, Delfgauw (langs de molen
zonder kap), Ypenburg (eerst Den
Haag, daarna Nootdorp) en via de
kern van Nootdorp weer terug naar De
Viergang aan de Sportlaan.
Omdat de voor 14:00 uur voorspelde
bui uitbleef was het prima fietsweer.
Ook hebben we de nodige calorieën
verbrand èn € 10,00 per persoon
verdiend voor de molen. Volgend jaar
doen we zeker weer mee. Als er meer
mensen op deze manier geld in het
laatje van de molen willen brengen,
dan kunnen ze zich aanmelden via
info@windlustnootdorp.nl.

Stichting VWN is een culturele ANBI
Sinds 2008 is onze stichting
aangewezen als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
Vanaf 2012 is daar ook het predikaat
‘cultureel’ aan toegevoegd. Een
culturele ANBI kent extra voordelen
voor haar donateurs. Particulieren
mogen op de aangifte voor de
inkomstenbelasting 125% van
hun gift aftrekken en bedrijven
mogen 150% van hun donatie
aftrekken op de aangifte voor de
vennootschapsbelasting.

De ANBI-status brengt ook
verplichtingen met zich mee. Iedere
ANBI moet tegenwoordig een aantal
gegevens over zijn instelling publiek
maken, zoals de contactgegevens,
de samenstelling van het bestuur, het
beleid van de stichting, de financiële
situatie, een verslag van de activiteiten,
e.d. Onze ANBI-gegevens staan op:
http://www.windlustnootdorp.nl/destichting/gegevens. U vindt daar ook
het laatste jaarverslag (2013) van onze
stichting.

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