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Juli 2017

Van de voorzitter

Open Monumentendag 2017

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de
Helderse Molenstichting “De Onderneming”
van dit jaar. Voor de een is de vakantie
inmiddels achter de rug terwijl voor de ander
de vakantie nog moet beginnen. Wat het ook
is of gaat worden het zijn voor de
molenstichting spannende tijden. Wij hebben
bij de gemeente een sluitende business case
opgeleverd en deze met een aantal partijen
gepresenteerd. Eind augustus / begin
september hopen we op het verlossende
woord en hopen we verder te gaan met de
benodigde fondsen te verwerven.

Zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 is
het de 31ste landelijke editie BankGiro
Loterij Open Monumentendag (OMD). Het
evenement vindt natuurlijk ook dit jaar in Den
Helder plaats!Het Comité Open
Monumentendag Den Helder is weer hard aan
het werk om een aantrekkelijk programma
voor deze dagen te organiseren. Het landelijk
thema van Open Monumentendag van dit jaar
luidt

De molen zal in ieder geval een historische
molen worden met een aantal “Bed &
Breakfast” units om de exploitatie rond te
krijgen en … wie wil dat nu niet: slapen in
een molen ! Samenwerking met Stichting
Buurtbeheer Sluisdijkbuurt (SBS).
Dat we een nieuw bestuurslid PR hebben is
goed te merken in dit nummer, welkom Cees!
We zijn in gesprek met een mogelijke
penningmeester en fondsenverwerver. We
kunnen echter wel versterking gebruiken voor
het Huis van de Wind en andere activiteiten!
Iets voor u?

‘Boeren, burgers en buitenlui’.
Voor Open Monumentendag 2017 is als
thema gekozen: ‘Boeren, burgers en
buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op
mensen en op hun onderlinge economische en
culturele relaties. Het thema verbindt
stadsbewoners, plattelandsbewoners en
mensen met een rondtrekkend bestaan en het
verbindt uiteenlopende historische perioden
met het heden.
U kunt dan mooi een bezoek brengen aan de
expositie rond het Vinkenterrein die in
samenwerking met Stichting Afgestoft wordt
georganiseerd op zaterdag 9 september 2017!

Helaas ook minder goed nieuws. Harry van
der Pluijm, bouwer van het fraaie model in
het Huis van de Wind, is ten gevolge van een
ongeval overleden. Verderop een impressie.
Hans Verhoef

1

Het Vinkenterrein en haar historie!
We hebben het natuurlijk steeds maar over het Vinkenterrein, maar in werkelijkheid hebben er veel
meer houthandelaren aan de Molenvaart en zoals wij het kennen uit onze jeugd op de
Fabrieksgracht gezeten. Zo heeft er rond 1871 een zekere Meindert Wiersema Ruijgh gezeten
eigenaar van een stoomhoutzagerij, en de gebroeders Janzen & Co hadden er houtzaagmolen De
Goede Verwagting. Deze molen brandde na door de bliksem te zijn getroffen op zaterdag 4
september 1897 tot de grond toe af. Op dinsdag 14 december 1897 nam Jan Oortgijsen het
houthandel terrein over van de gebroeders Janzen & Co en bouwde op de plek van de verwoeste
molen een stoomzagerij! En van die stoomzagerij toon ik u vandaag een heel unieke foto waarop
het gehele personeel van houthandel Jan Oortgijsen & zoon op staan afgebeeld.

Cees Rondél
De Gemeente Den Helder heeft op haar website een speciale pagina over de sanering ingericht. Via
deze pagina kunt u ook twee interessante nieuwsbrieven inzien! Volg de volgende link…
https://www.denhelder.nl/actueel/publicatie/vinkenterrein-sanering-en-herinrichting
We houden u op de hoogte via onze website, deze nieuwsbrief of….. kom eens langs in het Huis
van de Wind!
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Bestuurszaken en ….. een oproep !!
Het bestuur van de Helderse Molenstichting “De Onderneming” is bijzonder verheugd dat Cees
Rondèl bereid is gevonden om bestuurslid PR te worden. Deze ondersteuning kunnen wij prima
gebruiken. Wij blijven op zoek naar een penningmeester en een fondsenverwerver ! Lijkt een
bestuursfunctie u iets of denkt u erover om vrijwilliger te worden in het Huis van de Wind dan
horen wij graag van u. Aanmelden of informatie bij Hans Verhoef (j.p.verhoef@freeler.nl)

Heeft u al uw contributie betaald?
Bent u donateur en heeft u nog geen contributie (minimaal €10,- ) betaald?
“Club van 50” betalen (minimaal) €50,- ….
Maak dan uw contributie over op girorekening NL87 INGB 0009 5167 73
t.n.v. Helderse Molenstichting “De Onderneming” – Den Helder.
O.v.v. “Contributie 2017”
U doet hiermee onze (toekomstige) penningmeester een groot plezier.

Social Media
Wist u dat de Helderse Molenstichting “De Onderneming”
op vele vlakken actief is op internet?? Zo zijn wij te vinden op:
- www.heldersemolens.nl
- www.facebook.com/HelderseMolens
- Twitter.com/HelderseMolens

Vomar klant?
VOMAR klanten kunnen ons makkelijk financieel steunen met de slogan “Doe ‘ns Gek en Spek (je
club)”. Voor wie een zogenaamde Klant-is-Koning (KIK) heeft en bereid is ons te steunen is het
volgende van belang. Door de VOMAR zijn wij geaccepteerd als club die zij via de Klant-isKoningkaart willen ondersteunen! Hoe werkt het? Eenmaal in de drie maanden wordt van de
bestedingen van de klanten die de molenstichting willen ondersteunen 0.5% overgemaakt naar de
rekening van de penningmeester. Dus bent u een VOMAR klant (of kent u mensen die dat zijn) en
wilt u ons ondersteunen stuur dan s.v.p. uw Klant-is-Koning kaartnummer naar ons door en uw
naam en de exploitatie van de molen (en ons informatiecentrum) wordt alleen maar makkelijker!
Heeft u als VOMAR klant zich al bij een andere club aangemeld maar u wilt overschakelen naar
ons geef dit dan door aan de oude club en meldt u aan bij ons. Onze penningmeester wacht in
spanning af hoeveel mensen zich gaan aanmelden (familie/buren/kennissen alles mag als ze maar
hart voor de molenstichting hebben!).
Heeft u vragen neem dan contact op met het bestuur door een email te sturen naar Hans Verhoef (j.p.verhoef@freeler.nl)
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Architectuur tentoonstelling in tuin Petrus en Pauluskerk.
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Roelof Kastelijn overleed op zijn evacuatieadres in Zeist om
precies te zijn op woensdag 25 februari 1942. Roelof Kastelijn de architect en ,,gemeentebouwmeester” heeft in Den Helder een geweldige bouwkundige erfenis nagelaten wat voor een
groot deel nog steeds te bewonderen is in onze stad. Roelof Kastelijn werd op 19 mei 1861 geboren
te Hazerswoude (Zuid Holland), op 1 oktober 1892 kwam hij in dienst van de gemeente Helder en
wel in de functie van opzichter bij de bouwwerken. Per 1 februari 1904 volgde zijn aanstelling als
,,gemeente-bouwmeester” in 1920 werd, de naam van deze functie gewijzigd in ,,directeur
gemeentewerken”. Roelof Kastelijn gaf Den Helder de stoot tot de bouw van tal van grote en
grotere gebouwen, die onze stad rijk is maar ook rijk was want door oorlogsomstandigheden zijn er
een aantal beeldbepalende gebouwen gesloopt waaronder het gebouw van de Machinistenclub aan
de Hoofdgracht, de R.H.B.S. aan het Molenplein en de Ambachtsschool aan de Laan in de
voormalige Ouwe Helder. Een van de mooiste door Roelof Kastelijn ontworpen gebouwen vind ik
altijd nog het in 1904 aan de Hoofdgracht in gebruik genomen Marineclubgebouw dat helaas in
1977 is gesloopt vanwege de dijkverzwaringswerkzaamheden. Ter gelegenheid van de 75e sterfdag
van de architect en bouwmeester Roelof Kastelijn organiseert de Stichting Afgestoft i.s.m. de
vrienden van de Petrus en Pauluskerk op zaterdag 12 augustus een architectuur
tentoonstelling en tuinfeest over de bouwwerken van Roelof Kastelijn die op grote panelen te
zien zijn! Op deze tentoonstelling die om 16.00 uur door Berber Honing geopend zal worden en
duurt tot 22.00 uur is een markt aanwezig op het gebied van architectuur, kunst en antiek maar ook
de Helderse Molenstichting De Onderneming heeft er een stand en er is veel muziek! Bezoekers
worden in de gelegenheid gesteld om toegangskaarten te kopen voor € 7,50 en op vertoon van deze
kaarten krijgt men een nasimaaltijd met saté en een consumptie aangeboden! De verkoop adressen
zijn te vinden op www.afgestoftdenhelder.nl .

Cees Rondèl
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Workshop Wieringer korenmolen, najaar
Wanneer. Op zaterdag 30 september van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur organiseren de Wieringer
molens in samenwerking met de Helderse Volksuniversiteit een Workshop Molengeschiedenis &
Werken met Molens bij molen De Hoop aan de Hofstraat 57 te Den Oever.
Programma. Molens zijn zo Hollands als maar kan. Maar hoe ziet een oude molen er van binnen
uit? En hoe werkt het allemaal, bijvoorbeeld een korenmolen? Daar komt u meer van aan de weet
tijdens de workshop. Op 30 september 2017 kunt u onder begeleiding van vrijwillige
molenaars zeilen wisselen, de wieken vangen en van alles horen over de geschiedenis van molens.
Als er voldoende wind is, gaan we meel malen. De molen is niet verwarmd, dus neem warme
kleding mee. De presentatieruimte is wel verwarmd. De trappen in de molen zijn steil maar wel
goed begaanbaar met wandelschoenen.
Uiteraard krijgt men na afloop een molenpresentje mee.
Aanmelden en kosten. Opgave voor deze workshop is mogelijk via de website van de Helderse
Volksuniversiteit (https://vudh.nl/). De kosten voor deelname bedragen € 17,50 p.p. en komen ten
goede aan het (kostbare) onderhoud van molen De Hoop.
https://vudh.nl/cursussen/mens-en-maatschappij/wieringer-molens-meel-malen/
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Bij het overlijden van Harry van de Pluijm
Op 4 juli is Harry van der Pluijm overleden ten gevolge van een tragisch ongeval. Harry was niet
alleen de man van ons oud bestuurslid Dini van der Pluijm maar na haar overlijden ook nog
modelmaker van het fraaie model dat in het Huis van de Wind is te zien. Tijdens de opening van de
fototentoonstelling over het Vinkenterrein die wij samen met Stichting Afgestoft hebben opgezet
presenteerde Harry vol trots zijn model van de molen die op het Vinkenterrein komt te staan. Dat
oud burgemeester Willem Hoekzema de opening verrichte maakte dit moment alleen maar mooier!
Harry had veel ideeën en het was mooi om te zien dat er weer een stuk enthousiasme in zijn leven
zat en dat kwam mede door zijn goede vriendin Bep. Harry wilde nog graag een model maken die
als entree zou dienen voor het Huis van de Wind en ik sprak hem vlak voor zijn dood hier nog over.
Helaas heeft dit niet meer zo mogen zijn….. Als we molens in Den Helder hadden staan dan zouden
ze in de rouwstand komen te staan.
Een mooi mens is overleden.
Hans Verhoef
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Huis van de Wind
Het Huis van de Wind is de plek waar organisaties, die zich bezighouden met duurzaamheid en
windenergie, samenkomen. In het Huis van de Wind laten we zien wat er allemaal gebeurt met
windenergie in en rond Den Helder. Het is in eerste instantie expositie- en vergaderruimte waar
organisaties zich presenteren aan de bevolking, bezoekers en toeristen van onze mooie stad! Wij
zijn blij dat het Huis van de Wind dankzij Zeestad voorlopig op een pracht plek terecht kan en wel
hoek Bernhardplein/Spoorstraat (oude VVV kantoor). In 2015 zijn wij begonnen maar 2016 was
dankzij een tentoonstelling van Stichting Afgestoft over V&D een groot succes! Wist u dat wij met
deze tentoonstelling meer dan 600 bezoekers mochten verwelkomen ??

Speciale tentoonstelling Vinkenterrein
Als vervolg op de beameravond die 11 april j.l. door Stichting Afgestoft werd georganiseerd is deze
maanden een foto expositie te zien in het Huis van de Wind waarin uniek materiaal rond het
Vinkenterrein is te zien!
Vrijwilligers gezocht!
Voor een succesvol Huis van de Wind is het belangrijk dat er voldoende vrijwilligers zijn voor een
regelmatige openstelling of op braderieën etc . Als u meer wilt weten, suggesties heeft of
vrijwilliger wilt worden neem dan gerust contact op met Hans Verhoef – j.p.verhoef@freeler.nl /
HuisVanDeWind@gmail.com
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Uit de oude doos…….

Welke molen is dit en waar stond hij? Oplossingen naar Hans Verhoef (j.p.verhoef@freeler.nl) en
maak kans op leuke prijzen. Inzenden kan tot 15 september 2017!

Molenkalender







12 augustus 2017 : Architectuur tentoonstelling & Tuinfeest Roelof Kastelijn
Tuin – Petrus en Paulus Kerk 16:00 – 22:00 uur
26-27 augustus 2017 : Historisch Weekend – Oude Rijkswerf Willemsoord
23-26 augustus 2017 : Racing Aeolus Den Helder 2017
9 september 2017 : Open Monumentendag – Huis van de Wind
30 september 2017 : Workshop Wieringer molens

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt in oktober 2017. Heeft u een leuk artikel? Een mooie foto? Of
wilt ons iets laten weten? Stuur dan uw reactie naar Hans Verhoef (j.p.verhoef@freeler.nl)
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