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1.
Inleiding
Ons bestuur had voor het jaar 2019 in het werkplan twee ‘speerpunten’ benoemd:
o
het vervangen van de berging door een grotere, brandveiliger en meer bij het monumentale karakter van de molen passende bergruimte;
o
de herinrichting van de benedenverdieping (ontvangstruimte) van de molen.;
Beide doelen zijn overigens niet gehaald; wel zijn bij het eerste punt in 2019 een aantal stappen in de goede richting gezet.
Dit jaarverslag is opgesteld aan de hand van het Beleidsplan en het Werkplan 2019 alsmede
op basis van vergaderstuk 19-VWN-103: ‘Stand van zaken uitvoering Werkplan 2019’.
Onze eerste molenaar heeft ook een overzicht gemaakt van wat er in 2019 zoal op de molen
gebeurde; dit is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd.
2.
Eigendom en beheer
De situatie rond de eigendom en het beheer is in 2019 ongewijzigd gebleven.
De Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp is de eigenaar van de molen en de voormalige graanschuur. Het beheer van de molen Windlust berust volledig bij de stichting.
De voormalige graanschuur wordt verhuurd aan de exploitant van De Vang - Eten & Drinken.
3.
Stichting
De statuten en het beleidsplan van de stichting zijn in 2019 onveranderd gebleven.
De Stichting VWN wordt sinds 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Sedert 1 januari 2012 is onze stichting een ‘culturele ANBI’.
Vanaf 1 januari 2014 zijn alle ANBI’s verplicht een aantal gegevens te publiceren; voor onze
stichting gebeurt dit op http://www.windlustnootdorp.nl/de-stichting/gegevens.
In januari en april 2019 zijn de ANBI-gegevens op de website geactualiseerd.
4.
Bestuur
In 2019 is de samenstelling van het bestuur flink gewijzigd. Omdat
Dick Steeneveld per 1 maart het eerste molenaarschap neerlegde
diende hij per die datum ook als bestuurslid af te treden. Per diezelfde datum is Dirk Pereboom, zijn opvolger als eerste molenaar,
tot het bestuur toegetreden.
Per 1 april is Margreet van Swieten vanwege haar andere drukke
werkzaamheden gestopt als bestuurslid. Het bestuur heeft zich wel
georiënteerd op haar opvolging, maar dit heeft nog niet tot een benoeming geleid.
Op 10 mei heeft het bestuur een afscheidsetentje in De Vang – Eten
& Drinken georganiseerd voor de vertrekkende bestuursleden; ook
alle partners waren hierbij aanwezig.
Op basis van het rooster van aftreden zijn Ben van Hagen (per 1 april) en Tinus Verwijmeren
en Dirk Pereboom (per 1 oktober) herbenoemd als bestuurslid. Laatstgenoemde had in het
rooster de plaats van Dick Steeneveld ingenomen.
Het bestuur heeft in 2019 zesmaal vergaderd; driemaal in de molen en driemaal bij één van de
bestuursleden. Daarnaast waren er vele contacten per e-mail.
De secretaris noteerde dit jaar 103 ‘officiële’ vergaderstukken op de lijst met poststukken.
Ter uitvoering van het beleidsplan is ook voor 2019 een werkplan vastgesteld, waarvan de
stand van zaken in elke bestuursvergadering besproken is.
De digitale bibliotheek voor de bestuursleden is vanwege een computercrash bij de secretaris
in 2019 niet geactualiseerd.
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5.
Molenaars
Ook binnen de molenaarsploeg zijn enkele wijzigingen
opgetreden. Zoals hierboven al werd vermeld is Dick
Steeneveld per 1 maart teruggetreden als eerste molenaar en in die functie opgevolgd door Dirk Pereboom.
Dick blijft wel onderdeel van de molenaarsploeg.
Per 7 maart is deze uitgebreid met Louis Verstraaten.
Helaas moest Tinus Verwijmeren, onze molenaar van
het eerste uur, na ruim 23 jaar draaien met de Windlust,
in mei vanwege zijn afnemende klimcapaciteiten stoppen als actief molenaar.
Ook in 2019 zijn de periodieke overleggen tussen de
molenaars en het werken met een elektronische kalender met alle activiteiten (draaischema, reparaties, evenementen, huwelijken, bestuursvergaderingen, e.d.) in
de molen gecontinueerd.
Dankzij het aantal molenaars draaide de molen vrijwel
elke zaterdag en vanaf april iedere dinsdag, daarnaast regelmatig op maandag en vrijdag en
soms ook op zondag.
Mede door de komst van de nieuwe molenaar zijn de nagestreefde 250.000 omwentelingen op
het wiekenkruis ruimschoots gehaald. Het aantal omwentelingen is uitgekomen op 276.174.
6.
Malen met de molen
De doelstelling om regelmatig met de molen te malen, is in 2019 beslist gehaald.
Als gevolg van de toegenomen vraag naar de maalproducten is er vrijwel elke week gemalen
met de Windlust, waaronder tijdens de Nationale Molendag en de Open Monumentendag.
In 2019 is in totaal 6.260 kilo biologische tarwe aangeschaft.
Het meel is in de molen, bij De Vang en in de kraam op Koningsdag en die op de Jaarmarkt in
de Parade aan particulieren verkocht en verder geleverd aan de gebruikelijke afnemers:Kaasboerderij Van Leeuwen, De Vang – Eten & Drinken, bakker Bronswijk BuytenDelft.
Daarnaast is in 2019 gestart met de levering van meel aan Jumbo Nootdorp (voor de verkoop), Bakkerij Rijnbeek (voor de verwerking in producten) en Zorgtuinderij Bloei.
Aan die laatste en aan Business Print zijn in december 45 kg pannenkoekenmix respectievelijk 75 kg wafelmix (nieuw product) geleverd voor in het kerstpakket van deze bedrijven.
De voorraden bedroegen in 2019:
o op 1 januari:
675 kilo tarwe en ruim 400 kilo meel en bloem;
o op 31 december: 300 kilo tarwe en zo’n 470 kilo meel en bloem.
Een vijftal bestuursleden en molenaars vormt een werkgroep die naast de algemene veiligheid
van de molen ook de naleving van de voedselveiligheidsregels (HACCP) zal bewaken.
Om de kwaliteit van het maalproduct dan wel de algemene hygiëne te verbeteren zijn in 2019
een bevochtigingston en -meter, magneten voor in de kaar en vlonders voor de opslag van
tarwe en meel aangeschaft.
7.
Nevengebruik van de molen
Er zijn in 2019 vier huwelijken in de molen voltrokken.
De opbrengst van deze huwelijken bedroeg € 775,--.
Verder zijn de nodige groepen en individuele bezoekers door de molen rondgeleid.
Van alle bezoekers, inclusief rondleidingen, samen is een bedrag van € 706,-- ontvangen.
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8.
Veiligheid molen
De onder 6. genoemde werkgroep is bezig met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
van de molen.
Begin 2019 heeft een preventieteam van de Veiligheidsregio Haaglanden de molen bezocht en
adviezen gegeven over de verbetering van de brandveiligheid. Dit heeft geleid tot het betrekken van onze stichting bij de voorbereiding van evenementen op het achter de molen gelegen
evenemententerrein van De Dobbeplas. Tijdens het Oktoberfest zijn hekken voor het molenerf
geplaatst om te voorkomen dat dit zou worden vol gezet met fietsen van bezoekers.
Daarnaast hebben twee operationele ploegen van de Veiligheidsregio de molen bezocht om
kennis op te doen over de specifieke uitdagingen van dit object én is er een brandweeroefening (een boven in de molen onwel geworden molenaar moet in een speciaal harnas door de
luiken naar beneden getakeld worden) gehouden waarbij de korpsen uit Pijnacker en Scheveningen waren betrokken.

Ook in 2019 zijn de brandblusapparaten in de molen gecontroleerd waarbij de noodzaak bleek
een schuim- en een poederblusser te reviseren of vervangen. De eerste molenaar heeft voor
het laatste gekozen.
De directe omwonenden van de molen hebben een lijstje met de namen van de molenaars. De
exploitant van De Vang en een overbuurman hebben ook een sleutel van de molen.
Om het risico op brand zoveel mogelijk te voorkomen staat een verbodsbord tegen roken en
het parkeren van voertuigen op het molenerf.
9.
Molenbiotoop
In 2017 heeft Staatsbosbeheer, de beheerder van het natuur- en recreatiegebied De Dobbeplas,
bericht dat het 2e deel van de hoge beplanting nabij het strandje (die de windvang van onze
molen beïnvloedt) binnen de eerder beloofde termijn van vijf jaar zal worden gekapt en vervangen door lager blijvend groen. Mogelijk zou dit al in de winter van 2018/2019 gebeuren.
Nadat in 2018 berichten in de pers verschenen over de kap van bomen in het Dobbeplasgebied is aan de beheerder gevraagd of dit (ook) de eerder bedoelde bomen binnen de biotoopcirkel betrof. Hierop is nooit een reactie ontvangen. Wel zijn eind 2018 bij de Dobbeplas de
nodige bomen gekapt.
In een wat ouder interview op Telstar Online refereerde een woordvoerder van de gemeente
aan plannen voor een tweede paardrijhal voor de manege aan de Oudeweg. Gelet op de
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belangen van de molenbiotoop hebben wij de gemeente medio oktober 2019 gevraagd naar de
actuele stand van zaken rond deze plannen. Hierop is nog geen reactie ontvangen.
10.
Onderhoud molen
2019 was voor onze stichting qua onderhoud aan de molen een ‘prijzig’ jaar; de kosten daarvan beliepen zo’n € 15.300,00.
Begin januari zijn de herstelwerkzaamheden door Hans Titulaer aan het westkoppel afgerond.
De Gebrs. Visser, onze rietdekkers, hebben het riet op de kap en de romp van de molen een
grondige opknapbeurt gegeven.

In november heeft Van der Wal Molenbouw & Timmerwerken het bovenwiel opnieuw afgerond en van een nieuwe voering voorzien en de vang op de nieuwe ronding aangepast. Hij
heeft ook een nieuw buikstuk voor de vang geleverd dat na een jaar drogen gemonteerd zal
worden. Tegelijk heeft hij enkele kleinere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals:
o het vernieuwen van de wiggen van het bovenwiel;
o het vastzetten van kammen van het spoor- en bovenwiel;
o het behandelen van het bovenwiel tegen houtworm;
o het vernieuwen van een bordveer en een deel van de zoomlat;
o het verhelpen van een speling in de koningspil;
o het repareren van een slechte plek in de achterzoom van het hekwerk van de fokroede;
o het (provisorisch) verhelpen van een lekkage in het voorkeuvelens.
Nadat de lekkage bleef aanhouden is in december aan Van der Wal opdracht gegeven het
houtwerk van het voorkeuvelens te vernieuwen. Dit zal begin 2020 worden uitgevoerd.
Ook onze molenaars hebben de nodige werkzaamheden uitgevoerd zoals het verdikken en opnieuw vastzetten van de neut in het bovenlager van de steenspil van het westkoppel en het
grondig schoonmaken en opnieuw afstellen van de stenen van het oostkoppel.
Tenslotte hebben onze vrijwilligers het oude en het in 2018 nieuw aangebrachte stucwerk op
de muren van een afwerklaag voorzien, nieuwe ventilatiesleuven rondom de begane grondvloer aangebracht en een beschadiging aan de toegangsdeur gerepareerd.
11.
Herinrichting begane grond molen
In het Werkplan had ons bestuur de herinrichting van de begane grond van de molen, onze
‘ontvangstruimte’, als speerpunt opgenomen. Het doel daarvan is deze ruimte aantrekkelijker
te maken voor onze bezoekers en hen meer informatie te bieden over de geschiedenis en de
werking van onze molen.
Omdat het opknappen en afwerken van de muren langer duurde dan verwacht, heeft deze herinrichting nog niet plaatsgevonden.
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Wel is besloten alle wensen rond de benedenverdieping eerst in kaart te brengen, vervolgens
een plan te maken en na het afwerken van de muren de herinrichting aan te pakken.
12.
Instandhoudingsubsidies
Onze stichting ontvangt voor de instandhouding van de molen subsidie van het rijk en de provincie Zuid-Holland. Deze subsidies worden steeds toegekend voor een periode van 6 jaar.
Voor de periode van 2019 tot en met 2024 hebben zowel de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed als Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een instandhoudingsubsidie toegekend.
In 2019 dienden de onderhoudskosten over de jaren 2013 tot en met 2018 te worden verantwoord en verzoeken te worden ingediend om de subsidies over deze periode vast te stellen.
Bij brief van 8 juli 2019 hebben wij een prestatieverklaring met een inspectierapport ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bij beschikking van 9 oktober 2019 heeft
de RCE de subsidie 2013-2018 definitief vastgesteld conform het eerder toegekende bedrag.
Deze beschikking is vervolgens samen met de bij de RCE ingediende stukken bij brief van 11
november 2019 aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gestuurd met het verzoek op basis
hiervan ook de provinciale subsidie over de jaren 2013 tot en met 2018 vast te stellen. Een inhoudelijke reactie hierop is nog niet ontvangen.
13.
Financiën, algemeen
Op 16 januari is de begroting voor de Stichting VWN voor het jaar 2019 vastgesteld. Deze
begroting sloot met een negatief saldo, mede als gevolg van een opgenomen voorziening op
een vordering.
De jaarrekening 2018 is in de vergadering van 6 maart vastgesteld. Als gevolg van niet begrote donaties van de Stichting Specsavers en de Rabo Clubkas Campagne en het schenken
van de vrijwilligersvergoedingen sloot deze jaarrekening met een batig saldo. Dit saldo is aan
het vermogen van de stichting toegevoegd om toekomstige grote uitgaven of tegenvallers te
kunnen opvangen.
Bij grote uitgaven moet gedacht worden aan zeer groot onderhoud zoals een compleet nieuw
rietdek of nieuwe roeden voor de molen en bij tegenvallers onder andere aan schade door
brand in de molen en/of de voormalige graanschuur en huurderving e.d. bij de graanschuur als
gevolg van faillissement van de huurder of langdurige leegstand.
Door de financiële meevallers hebben wij de hypothecaire leningen op de molen en de voormalige graanschuur in 2019 vervroegd kunnen aflossen.
14.
(Bedrijfs)Donateurs
Het aantal donateurs is in 2019 vrijwel gelijk gebleven. Weliswaar zijn er 15 nieuwe donateurs bijgekomen, vooral als gevolg van de actie met het gratis boek, maar ook overleden er
donateurs of stopten met hun steun. Per saldo is het aantal donateurs gestegen van 364 per 1
januari naar 366 per 31 december. Deze ‘vrienden van de Windlust’ hebben tezamen een bedrag van zo’n € 9.350,-- gedoneerd.
Inmiddels groeit het aantal donateurs dat zijn donatie omzet in een periodieke gift. Gedurende
tenminste vijf jaar betaalt de donateur dan een tevoren vastgelegd bedrag. Dit aantal is vermeerderd van twee in 2016 naar elf in 2019.
De stichting kent ook bedrijfsdonateurs. Deze bedrijven zijn in 2008/2009 benaderd voor een
eenmalige financiële bijdrage om de aankoop van de molen mogelijk te maken. Een aantal
(veelal Nootdorpse) bedrijven heeft ons in de jaren daarna ook gesteund bij de exploitatie van
de molen. In 2019 hebben wij van 17 van deze bedrijven nog een bedrag van € 1.350,-- ontvangen. Daarnaast zijn er twee bedrijven die via sponsoring van activiteiten hebben bijgedragen aan de instandhouding van de molen. De namen van de bedrijfsdonateurs staan, voor zover zij daar prijs op stellen, op de website van de Stichting VWN vermeld.
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15.
Vrijwilligers
Eind 2019 telde de stichting, inclusief bestuur en molenaars, 27 vrijwilligers. Hun gegevens,
inclusief e-mailadressen, zijn verzameld in een overzicht.
Helaas is Arie Post, die zo’n twintig jaar allerlei
klussen aan de molen en de voormalige graanschuur heeft verricht, op 4 januari 2020 overleden.
Ter nagedachtenis en als eerbetoon heeft de molen
voor hem in de rouw gestaan. Het bestuur heeft een
rouwstuk voor zijn begrafenis gestuurd en ook een
herinnering uitgesproken tijdens de bijeenkomst na
de begrafenis.
De vrijwilligers hebben ook in 2019 veel werk verzet. Naast het draaien van en malen met de molen
gaat het dan om werkzaamheden als schilderwerk
en reparaties aan de molen en de voormalige graanschuur, het schoonmaken van en rond de molen bij huwelijken, het bijhouden van fotoboeken
en de donateursadministratie, het rondbrengen van post, hulp bij de diverse manifestaties, etc.
Op 22 juni is voor alle vrijwilligers met hun partner een geslaagde vrijwilligersbijeenkomst
met een goed verzorgd buffet gehouden.
Vanwege hun grote inzet in het jaar 2018 is op basis van een daartoe geldende regeling begin
2019 aan acht vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding toegekend. Allen hebben schriftelijk
bericht de toekenning te waarderen, maar af te zien van uitbetaling en de vergoeding te doneren voor de instandhouding van de molen.
In het kader van Valentijnsdag zijn de vrijwilligers ook ‘in het zonnetje gezet’ door het CDA
Pijnacker-Nootdorp. Maarten Jansen, kandidaat
voor het Hoogheemraadschap van Delfland
bracht een taart om de vrijwilligers te bedanken
voor hun inzet voor de samenleving. Het merendeel van de vrijwilligers was hierbij ook
aanwezig.

16.
Contacten, Publiciteit
De Stichting Vrienden van de Windlust houdt op diverse manieren contacten met haar vrijwilligers, (bedrijfs)donateurs, bevolking, overheid, instellingen, e.d.
16.a. Boek over de molen
In mei 2015 hebben wij een boek uitgebracht over de historie van de korenmolen Windlust.
De verkoop van dit boek is in 2016 nog doorgegaan, in 2017 vrijwel gestokt, maar dankzij de
(jubileum)acties in 2018 en 2019 weer goed vervolgd. In 2019 zijn 36 boeken verkocht. Daarnaast zijn er 15 als welkomstgeschenk aan nieuwe donateurs uitgereikt en 1 als presentexemplaar gegeven. Eind 2019 bedroeg de voorraad 282 exemplaren. Dit aantal is hoger dan vermeld per eind 2018 omdat er meer boeken blijken te zijn gedrukt dan eerder aangegeven.
16.b. Website
Het algemene communicatiemiddel van de stichting is de website www.windlustnootdorp.nl.
In de rubriek ‘Actueel’ van de website werden dit jaar acht onderwerpen behandeld.
De website wordt geregelmatig geactualiseerd en trok in 2019 ruim 18.000 bezoekers.
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16.c. Facebook-pagina
Voor een meer interactieve manier van communiceren met de ‘vrienden van de molen’ en andere belangstellenden is in 2017 een pagina over de molen op Facebook geopend. Deze pagina is te vinden op https://www.facebook.com/WindlustNootdorp/ en heeft al een aardig aantal ‘vaste’ volgers.
16.d. Molenpraat
Tweemaal per jaar (eind april/begin mei en eind november/begin december) brengen wij het
blad Molenpraat uit met daarin wetenswaardigheden over de molen, de stichting, vrijwilligers
e.d. Dit blad gaat naar onze vrijwilligers, donateurs en bedrijfsdonateurs een aantal overheden
en instellingen en enkele in onze molen geïnteresseerden en wordt ook op de website geplaatst.
16.e. Vrijwilligers
De meeste contacten met de vrijwilligers gingen over door hen te verrichten werkzaamheden.
Daarnaast is natuurlijk ook de vrijwilligersavond een goede gelegenheid om gedachten en ervaringen uit te wisselen.
16.f. (Bedrijfs)Donateurs
De donateurs ontvingen bij de eerste Molenpraat een brief over de betaling van hun bijdrage.
Degenen die in voorgaande jaren per acceptgiro betaalden, ontvingen ook dit betaalmiddel.
In oktober is de donateurs die tot dan toe niet betaald hadden, verzocht alsnog een donatie te
doen dan wel zich af te melden.
Onze ‘vaste’ bedrijfsdonateurs zijn per brief van 9 september uitgenodigd de korenmolen
Windlust ook in 2019 financieel te ondersteunen.
De donateurs die € 100 of meer hebben overgemaakt en de bedrijfsdonateurs die ons gesteund
hebben, hebben allen een bedankbrief ontvangen.
16.g. Evenementen en acties
Om de molen Windlust onder de aandacht te brengen en/of nieuwe donateurs of inkomsten te
werven is in 2019 zijn de volgende evenementen georganiseerd of is daaraan deelgenomen:
• Koningsdagfeest:
Op uitnodiging van de Oranjevereniging Nootdorp hebben we met een kraam op het evenemententerrein aan de Wolverlei gestaan. We hebben een nieuwe donateur geworven en
1 boek en 27 kg meel verkocht.
• De Nationale Molen- en Gemalendag:
Op zaterdag 11 mei was de molen de hele dag geopend en draaide gepavoiseerd. Er is
ook gemalen. Verder werden er pannenkoeken gebakken en was er een geslaagde puzzeltocht door de molen voor de kinderen. Er zijn 7 nieuwe donateurs geworven en 9 boeken
plus een flinke hoeveelheid meel verkocht. De dag trok zo’n 500 bezoekers.
• De Jaarmarkt in Winkelcentrum Parade:
Op 7 juli hebben een aantal bestuursleden een kraam bemand met daarin het schaalmodel
van de molen, een aantal boeken en een flink aantal zakken meel. De aanloop op het Paradeplein was redelijk en leverde 3 nieuwe donateurs, 2 kopers van een boek en de verkoop van 38 kilo meel op.
• De Open Monumentendagen:
De molen was op zaterdag 14 september open. De molen trok die dag zo’n 110 bezoekers.
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•

•

De Kunst- en cultuurroute van De Verbeelding:
Op zaterdag 28 en zondag 29 september was de molen open en onderdeel van de Kunsten cultuurroute van De Verbeelding. In de molen exposeerden twee kunstenaars. Door
het zeer slechte weer kwamen slechts 60 mensen die dagen naar de molen.
Rabo ClubSupport:
Onze stichting heeft deelgenomen aan de
Rabo ClubSupport van de Rabobank ZuidHolland Midden. Via deze campagne kunnen verenigingen en stichtingen extra middelen vergaren om maatschappelijke doelen te bereiken. Ons bestedingsdoel was
een nieuw buikstuk voor de vang van de
molen. De deelname aan de actie leverde
een prachtige cheque van € 4.534,94 op.

16.h. Contacten met overheid en instellingen
Het jaarverslag van de stichting is toegezonden aan de gemeente (college van B&W en de
raad), de provincie Zuid-Holland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de redactie
van een tweetal molenbladen.
Verder is de stichting sinds 2010 lid van de Vereniging De Hollandsche Molen en heeft Tinus
Verwijmeren de ALV van deze vereniging bezocht.
Ook is de stichting lid van het Gilde van Vrijwillige Molenaars; Tinus heeft ook deze ALV
bezocht.
Sinds enkele jaren is de stichting lid van de Ondernemersvereniging Buitengebied PijnackerNootdorp West. Dit jaar is de Algemene Ledenvergadering van deze vereniging niet bezocht.
Wel heeft Kees de Koning de Jaarvergadering van het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp
bezocht.
In 2019 is het Molenplatform Zuid-Holland opgericht om de belangen van moleneigenaren in
deze provincie te vertegenwoordigen en kennis en ervaringen te delen. Wij hebben ons daarbij
aangesloten. Tinus en Ben van Hagen hebben de oprichtingsvergadering bezocht.
16.i. Contacten met scholen
Een aantal basisscholen in de gemeente onderhoudt contacten met de molenaars en besteedt in
haar lessen ook aandacht aan de molen.
In 2019 zijn zo’n 160 kinderen en hun begeleiders van scholen uit Nootdorp en omgeving
door de molen rondgeleid.
16.j. Bezoekers
Sinds 2013 houden de molenaars een registratie bij van de bezoekersaantallen.
In 2019 hebben zo’n 2.250 mensen de molen Windlust bezocht.
16.k Pers
Ook in 2019 stond de Windlust regelmatig in het nieuws. Onderstaand een overzicht van de
artikelen e.d. over de molen.
Blad / Medium
De Eendracht / Telstar
De Eendracht / Telstar
De Eendracht / Telstar
De Eendracht / Telstar
De Eendracht / Telstar
Telstar Online
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Datum
30-jan-19
20-feb-19
03-apr-19
25-apr-19
25-apr-19
30-apr-19

Blz
4
8
22
6
8
-

Omschrijving
Windlust kopt sneeuwvlokjes
CDA geeft prijs aan vrijwilligers van Windlust en Schakelaar
Windlust in nevelen gehuld
De Vang – eten & drinken viert vijfjarig bestaan
Wat een plaatje van Windlust
Windlust in vreugdestand voor nestor Tinus
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De Eendracht / Telstar
De Eendracht / Telstar
De Eendracht / Telstar
Telstar Online
AD Haagsche Courant, ed. Delft
Telstar Online
De Eendracht / Telstar
De Eendracht / Telstar
Nootdorp NU

01-mei-19
08-mei-19
07-aug-19
12-sep-19
14-sep-19
24-sep-19
25-sep-19
09-okt-19
Nov. 2019

30
34
4
2
12
8
18

Windlust in vreugdestand voor nestor Tinus
Molendag bij Windlust
Natuurschoon bij Windlust
Open Monumentendag bij Windlust
Molen Windlust zet deuren open
De molen heeft een nieuw ‘buikstuk’ nodig
De molen heeft een nieuw ‘buikstuk’ nodig
Winnares puzzeltocht in molen Windlust
Cheque Rabo Clubsupport voor Molen Windlust

17.
Verhuur voormalige graanschuur aan ‘De Vang’
De voormalige graanschuur wordt verhuurd aan Wouter Steeneveld, de exploitant van De
Vang – Eten & Drinken. In het huurcontract zijn ook bepalingen opgenomen om de historische eenheid tussen de molen en de voormalige graanschuur te bewaren.
Voorzitter Kees de Koning en technisch bestuurslid Jaco van Hekke hebben periodiek overleg
met de exploitant over het beheer, gebruik en onderhoud van het pand en alle andere zaken de
huurovereenkomst betreffende.
In 2019 zijn de c.v.-ketel en warmwaterboiler in de voormalige graanschuur vervangen door
een combiketel en hebben de vrijwilligers de kopse (achter)kant van het pand geschilderd.
Verder heeft de huurder de ventilatie op de opslagzolder verbeterd.
De Vang huurt ook een berging op het molenerf, die qua oppervlakte en technische staat echter niet meer voldoet. De stichting wil de berging vernieuwen en uitbreiden in combinatie met
de verplaatsing van de berging en de garage van de eigenaren van Oudeweg 68 (speerpunt).
De voorbereiding daarvan verliep geruime tijd vanwege personele en ontwerptechnische redenen ‘stroperig’, maar door de inschakeling van een lokaal adviesbureau zit er nu weer schot in
de voorbereiding en ligt er een ontwerp dat is besproken binnen het bestuur en met de buren.
Het streven is dit project in 2020 af te ronden.
Aldus vastgesteld op 2 maart 2020
De secretaris,

De voorzitter,

B.G.M. van Hagen

C.A.M. de Koning
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Bijlage

Wat er in 2019 op de molen gebeurde
Januari

Hans Titulaer en zijn leerlingen ronden het werk aan het oostkoppel af;
Zo’n 50 kinderen en 12 begeleiders van Basisschool De Winde op bezoek;
Oostkoppel wordt leeggemalen, daarna overgeschakeld naar het westkoppel.

Februari

Wimpel van gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt bezorgd;
Zes mensen van Brandweer Haaglanden brengen oriëntatiebezoek;
CDA Pijnacker-Nootdorp eert vrijwilligers met een mooie taart;
Tweede ploeg brandweerlieden Haaglanden verkent de molen.

Maart

Rondleiding aan donateursechtpaar en 4 Italiaanse kennissen;
Dick en Fred maken het oostkoppel schoon;
Rondleiding van een familie van 5 personen;
Rietdek molen wordt gerepareerd en ‘opgedikt’ door Gebrs. Visser;
Tinus draait, ruim 23 jaar na zijn eerste keer, voor het laatst de molen.

April

Molenaar Louis Verstraaten draait en maalt voor het eerst met de Windlust;
Rondleiding aan medewerkers Haags bankfiliaal;
Molen ‘in de vreugd’ voor 80ste verjaardag Tinus Verwijmeren;
Molen draait gepavoiseerd (met vlaggenlijnen) op Koningsdag.

Mei

Bezoek van 15 kinderen en begeleiders van De Klauterbeer;
Bezoek brandweer ter voorbereiding op oefening in de molen;
Molen ‘in de vreugd’ tijdens Bevrijdingsdag;
Groep van 17 Duitse toeristen en begeleiders rondgeleid;
Molendag met vrijwel alle molenaars, zo’n 500 bezoekers;
Brandweeroefening in de molen met korpsen Pijnacker en Scheveningen;
Bestuursvergadering in de molen;
Eerste huwelijk op de molen, circa 20 gasten;
Moleninspectie door Wim van der Wal.

Juni

Tweede huwelijk op de molen, circa 20 gasten;
Derde huwelijk op de molen, circa 25 gasten;
Ontmoetingsavond vrijwilligers stichting VWN met barbecue;
Rondleiding 9 bezoekers gemeente Den Haag.

Juli

5 Leerlingen en docent praktijkonderwijs Grotius College op bezoek;
Levering pallets voor opslag tarwe en meel door Grotius College;
Bestuursvergadering in de molen.
Molen ‘in de rouw’ gezet wegens overlijden oud-eigenaar J.L. de Wolf.

Augustus

Molenaarsoverleg in de molen;
Vierde huwelijk op de molen, circa 25 gasten;
Rondleiding aan familie molenaar Louis Verstraaten.

September

17 Personen Scoutinggroep Van Weerden Poelman op bezoek;
Bestuursvergadering in de molen;
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Rondleiding aan groep van 30 internationale studenten, op pad in Nederland;
Open Monumentendag met circa 110 bezoekers.
Rondleiding van groep mensen van Fokker;
Controle van de brandblussers in de molen;
Rondleiding aan groep van 12 Duits sprekende toeristen;
Weekend De Verbeelding met twee exposities in de molen, ca. 45 bezoekers;
Prijsuitreiking speurtocht door molen op Molendag.
Oktober

Rondleiding door de molen met Aart Struijk als gids;
Rondleiding 26 kinderen en begeleiding Octantschool Schatkaart, Pijnacker;
Molenerf afgezet door hekken tijdens weekend Oktoberfest in Dobbeplasgebied;
Twee nieuwe (vervangende) brandblussers geleverd;
Bezoek medewerkers en cliënten De Smulhoeve uit Den Haag;
Aanbieding cheque Rabo ClubSupport aan het bestuur.

November

Rondleiding 31 kinderen en begeleiding Octantschool Ackerweide, Pijnacker;
Werkzaamheden Van der Wal aan bovenwiel, vang, gaande werk, e.d.

December

Wafel- + pannenkoekenmix voor kerstpakketten gemaakt, verpakt en bezorgd;
Kerstster in de wiek gehangen;
Wolfsdak opgemeten door Arie-Willem van der Wal.

Per saldo
in 2019

Aantal omwentelingen
Aantal bezoekers

: 276.174
: 2.247

2 januari 2020
Dirk Pereboom, eerste molenaar
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