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Van de voorzitter

Bosmanmolen defect

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de
Helderse Molenstichting “De Onderneming”
van dit jaar. Het jaar is net begonnen en ik
wil een ieder een goed maar bovenal gezond
2019 wensen!

Onze Bosmanmolen die in het natuurgebied
Mariëndal staat dat door Landschap NoordHolland wordt beheerd is defect. Weij zijn op
zoek naar gelden om de reparatie voor elkaar
te krijgen zodat we weer snel een fraai
draaiende molen hebben.

Dit gaat een spannend jaar worden want
binnenkort gaan we de hernieuwde aanvraag
bij het Waddenfonds indienen! Onlangs is een
delegatie op bezoek geweest in Den Helder en
het was een zeer goed en vruchtbaar gesprek.
Mooi was de inbreng en het enthousiasme te
zien! Vanuit Woningstichting Den Helder en
de Gemeente zijn toezeggingen gedaan die
essentieel zijn voor de Waddenfondsaanvraag.
Het is nu wel zaak om door te zetten en niet
weer oeverloze discussies aan te gaan want
voordat je het weet bedenkt iemand zonder de
geschiedenis van het project te kennen dat het
hele gebied wel vol gezet kan worden met
woningen. Dat is iets wat Den Helder niet kan
gebruiken weer een zwalkend beleid!
Op 18 december jl. is tijdens een zeer goed
bezochte opening aangekondigd dat we gaan
starten met de crowdfundactie. De website
hiervoor is aangemaakt en we zijn nu echt van
start! We kunnen al wel zeggen dat de eerste
€1000,- sponsoren zich hebben aangemeld en
de tevens zijn de eerste stenen verkocht.

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 het bestuur ...
HuisVanDeWind@gmail.com

Doet u ook mee ??
Hans Verhoef

1

Hr. Ms. Koningin Emma der Nederlanden
Soms is het werkelijk niet te geloven wat voor foto’s er nog onder de mensen zitten, en we krijgen
bij de Stichting Afgestoft wekelijks van alles aangeboden, maar de foto die ik u vandaag laat zien
overtreft echt alles! We zien de haven van Den Helder in 1897 dus zo aan het einde van de
negentiende eeuw met op de achtergrond de oude marine kazerne en aan de aanlegsteiger ligt Hr.
Ms. Koningin Emma der Nederlanden. Hr. Ms. Koningin Emma der Nederlanden was een kruiser
zonder pantser van de Atjehklasse, een schroefstoomschip der eerste klasse. Aanvankelijk was dit
schip gedoopt als de nieuwe De Ruyter, maar op dinsdag 7 januari 1879 werd het schip herdoopt.
Maar deze foto vertoont nog meer interessante dingen, we zien de Zeedoksluisbrug ook bekend
onder de naam de Lange brug. En rechts op de foto zien we boven de Rijkswerf Willemsoord de
tras- en korenmolen ,,De Eendracht” aan de Molengracht uitsteken. Je kunt bij het bekijken van
deze foto met een gerust hart vaststellen dat de fotograaf Willem Frederik Boelsums iets unieks
voor het nageslacht heeft achter gelaten! En als deze foto uw interesse gewekt heeft en u wilt nog
meer moois van Den Helder op foto gebied zien, kom dan een keer naar een beameravond die in
café Kaper aan de Zuidstraat 67 wordt georganiseerd door Stichting Afgestoft! Een beameravond
waar zowel de toegang en het eerste kopje koffie gratis zijn. Ik zeg doen!
Cees Rondèl

2

Bestuurszaken en ….. een aankondiging !!
Helaas heeft Cees Rondél besloten te stoppen als bestuurslid. Het bestuur van de Helderse
Molenstichting “De Onderneming” vindt dit heel jammer en dankt Cees voor zijn inbreng tijdens de
vergaderingen en alle telefoontjes tussendoor. Wel zijn we blij dat Cees betrokken blijft bij de
molenstichting en zullen er ook regelmatig stukjes van hem verschijnen in de nieuwsbrief maar ook
op onze website.

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 NL25 RABO 0335 6772 23
t.n.v. Helderse Molenstichting “De Onderneming” – Den Helder.
O.v.v. “Contributie 2019”
U doet hiermee onze 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
e-mail te sturen naar Hans Verhoef (j.p.verhoef@freeler.nl)
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Crowdfundactie van start!
Het is zover. De bij de opening van het Huis van de Wind
aangekondigde crowdfundactie is nu echt van start
gegaan! U kunt nu echt meedoen!!
Helderse Molenstichting ‘De Onderneming’ bouwt aan
een duurzaam icoon van Den Helder. En daar kunt u en
wellicht uw bedrijf - letterlijk - een steentje aan bijdragen.
Binnen de herinrichting van het Vinkenterrein, in de
negentiende eeuw het kloppend hart van de Helderse
economie, is een centrale plek ingeruimd voor de
herbouw van houtzaagmolen ‘De Goede Verwachting’.
Ooit was Den Helder rijk aan molens. Straatnamen als
Molengracht, Molenstraat en Molensloot zijn blijvende
herinneringen aan deze periode, waarin molens het
straatbeeld van de stad beheersten. Om het verleden te
eren en de toekomst te omarmen, wordt gewerkt aan de
terugkeer van één van deze beeldbepalende parels.
‘De Goede Verwachting’, een breed gedragen initiatief, wordt de centrale, duurzame blikvanger van
het terrein. De molen legt namelijk een verbinding tussen de traditionele windmolens en moderne
windenergie. Deze boodschap draagt de molen onder meer uit door het energieneutrale karakter, dat
de basis vormt voor de herbouw. Daarnaast gaat ‘De Goede Verwachting’ dienst doen als
kenniscentrum, evenementenlocatie en vormt de molen een nieuwe bezienswaardigheid voor
bezoekers én inwoners van onze regio.
Ook u kunt blijvend onderdeel uitmaken van het moderne
monument, dat de duurzaamheidsambities binnen de gemeente
Den Helder op sprekende wijze in woord en daad omarmt. Door
het schenken van een - of meer - bouwstenen, verbindt u zich als
sponsor aan deze prominente blikvanger. De kosten van het
schenken van een bouwsteen bedragen € 10,-. De steen wordt
voorzien van naamsvermelding en op een prominente plek
gepresenteerd aan het publiek. Meer stenen mag natuurlijk
altijd!
Als sponsor en donateur wordt u onder meer uitgenodigd voor
het jaarlijkse verwachtingsevenement. Ook wordt uw donateurschap zichtbaar vermeld op de
website en in uitingen van Helderse Molenstichting ‘De Onderneming’. Wilt u een waardevolle
bijdrage leveren aan een nieuw icoon van de Helderse skyline, de rijke historie laten herleven en
investeren in een toonbeeld van een duurzame Helderse toekomst?

www.deheldersemolen.nl
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Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord partner Helderse Molenstichting
Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een
uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord
en Provincie Noord-Holland. Als bestuur zijn we verheugd dat
via onze penningmeester John Spee het Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord bereid is gevonden om het initiatief van
de herbouw van de molen op het Vinkenterrein te steunen en zij
zijn dan ook partner van de molenstichting geworden!
NHN is in de regio een vast aanspreekpunt voor alle zaken die
met ontwikkeling van de regio te maken hebben. We weten wat
er speelt, en brengen ondernemers, onderzoekers, investeerders
en overheden samen. NHN heeft daarbij drie ‘kernactiviteiten’:
We helpen ondernemers bij hun investeringen in de regio, we
trekken nieuwe bedrijven aan door in te zetten op marketing en
acquisitie en we dragen bij aan een verdere verbetering van het
vestigingsklimaat.

Steentje kopen ??? www.DeHelderseMolen.nl
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Huis van de wind in de Beatrixstraat geopend
Het Huis van de Wind is op een nieuwe locatie te vinden. Het beeldbepalend in de Spoorstraat
hebben we moeten verlaten en zijn nu in het voormalige pand van De Block in de Beatrixstraat te
vinden.
Op deze nieuwe locatie hebben de Projectwinkel Stadshart, de Helderse Historische Vereniging, de
Koninklijke Marine en ons eigen Huis van de Wind de krachten gebundeld! De Helderse
Historische vereniging toont foto’s, beeld- en geluidsmateriaal over de rijke geschiedenis van onze
prachtige stad. De vacaturewinkel van de Koninklijke Marine geeft informatie over de diverse
functies bij Defensie en het Huis van de Wind (waaronder dus ook onze eigen molenstichting)
informeert bezoekers over duurzaamheid en windenergie in het bijzonder. De unieke samenwerking
tussen de verschillende partijen biedt naast kennisdeling ook de mogelijkheid om vaker open te
gaan voor bezoekers. Wij willen zo bezoekers op de hoogte houden van de voortgang van de
herbouw op het Vinkenterrein!
Onderstaande foto van DHFOTO tijdens de opening gemaakt geeft een impressie van het Huis van
de Wind.

Het Huis van de Wind is iedere zaterdag open van 11:00 – 15:00 !
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Uit de nieuwe doos…….

Welke molen is dit en waar staat hij? Oplossingen naar Hans Verhoef (j.p.verhoef@freeler.nl) en
maak kans op leuke prijzen. Inzenden kan tot 20 februari 2019.

Molenkalender
•

11 - 12 mei 2019
• 29 – 30 juni 2019
• 19 - 24 augustus 2019
• 14 - 15 september 2019

: Nationale Molendag – Huis van de Wind
: Historisch Weekend – Oude Rijkswerf Willemsoord
: Racing Aeolus Den Helder 2018
: Open Monumentendag – Huis van de Wind

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt in maart 2019. 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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