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Nieuwsbrief Nr.2, 2019           September 2019 
 

Van de voorzitter 
 

Voor u ligt de verlate tweede nieuwsbrief van 

de Helderse Molenstichting “De 

Onderneming”.  Het is een bijzonder jaar met 

tegenslagen maar er gloort ook weer hoop. 

 

Onlangs kregen we een teleurstelling te 

verwerken omdat we (net als de Projectwinkel 

van Woningstichting, Helderse Historische 

Vereniging en de Koninklijke Marine) het 

Huis van de Wind/Projectwinkel moeten 

verlaten i.v.m. asbestsanering in het pand. We 

zijn in goed overleg met de Woningstichting 

en hopen op niet al te lange termijn een 

nieuwe plek voor het Huis van de Wind te 

betrekken. 

 

Op 17 september is er bij het Waddenfonds in 

Leeuwarden een voorbespreking i.v.m. 

bezwaar dat wij hebben tegen eerdere 

uitspraak over onze Waddenfondsaanvraag. 

Volgens ons zijn een aantal punten uit onze 

aanvraag niet goed beoordeelt waardoor we 

mogelijk een extra aanvraag moeten indienen.  

 

Om de Molenstichting wat meer financiële 

armslag te geven willen we aansluiten bij de 

VriendenLoterij en wijn kunnen uw hulp goed 

gebruiken! Lees meer op pagina 2! 

 

Gelukkig draait ons Bosmanmolentje weer 

wel dus het is niet alleen maar kommer en 

kwel …… 

 

Hans Verhoef 

Bosmanmolen draait weer !! 
 

Onze Bosmanmolen die in het natuurgebied 

Mariëndal staat dat door Landschap Noord-

Holland wordt beheerd draait gelukkig weer. 

Helaas konden wij door beperkte financiële 

middelen niet echt bijdragen maar gelukkig 

kon Landschap Noord-Holland toch gelden 

vrijmaken en draait de molen weer vrolijk 

rond. 

 
 

Donateur worden van Landschap Noord-

Holland kan via de volgende link …  

https://www.landschapnoordholland.nl/help-

mee/word-donateur 
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Vriendenloterij ….. lees s.v.p. verder  
 

De Helderse Molenstichting “De Onderneming” gaat samenwerken met de Vriendenloterij. Dit 

houdt in dat je, door mee te spelen met de Vriendenloterij, de Helderse Molenstichting “De 

Onderneming”  financieel kan ondersteunen. Kies je voor “De Onderneming”  als goede doel, dan 

gaat de helft van jouw maandelijkse inleg direct naar de clubkas van ons en dat kunnen wij goed 

gebruiken !! 

 

Wat is de VriendenLoterij? 

De VriendenLoterij wil een vriend zijn voor alle Nederlanders. Voor mensen die een steuntje in de 

rug nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. En voor deelnemers die grote prijzen, 

oplopend tot €100.000,- kunnen winnen. 

Bij de VriendenLoterij is je mobiele nummer je lotnummer. Als loterijdeelnemer heb je de 

mogelijkheid om mee te spelen voor een zelfgekozen goede doel, club of vereniging. De helft van je 

inleg gaat direct naar de clubkas van het door jou gekozen doel. De VriendenLoterij is een loterij 

waar iedereen wint. De goede doelen én de deelnemers. 

Een lot kost € 13,50. De VriendenLoterij heeft 12 maandelijkse trekkingen en twee extra 

trekkingen, in juli en november. Een lot dat een jaar lang meespeelt in 14 trekkingen, levert het 

goede doel dus €95,- op! 

 

Wat betekent dit voor de Helderse Molenstichting “De Onderneming”? 

Door deze samenwerking kun je er vanaf nu voor kiezen om specifiek voor de Helderse 

Molenstichting “De Onderneming”  mee te gaan spelen met de VriendenLoterij. Dit betekent dat de 

helft van ieder lot waarmee je meespeelt, direct naar de clubkas van de Helderse Molenstichting 

“De Onderneming”  gaat. 

 

Speel je al mee? Pas dan je goede doel aan naar de Helderse Molenstichting “De 

Onderneming”! 

Neem je op dit moment al deel aan de VriendenLoterij, dan kan je eenvoudig het goede doel 

waarvoor jij meespeelt aanpassen, zodat je vanaf nu de Helderse Molenstichting “De Onderneming”   

gaat steunen met jouw deelname.  

 

Speel je nog niet mee en wil je dat wel gaan doen neem dan eerst contact op met het bestuur 

voordat je een lot koopt !! Wie wil helpen hier meer bekendheid aan te geven laat het ons ook 

weten ! Stuur een e-mail naar HelderseMolens@gmail.com en we nemen contact op ! 
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Bestuurszaken en ….. een aankondiging !! 
 

Helaas heeft Ineke besloten een stapje terug te doen. Ze blijft gelukkig nog wel secretaris maar wil 

een aantal taken die ze had m.b.t. tot het Huis van de Wind overdragen. We zoeken dus nog iemand 

die rooster voor het Huis van  de Wind  wil opstellen en zaken gaat regelen zoals indeling en 

vrijwilligerswerving voor het Huid van de Wind. Indien het iets lijkt neem s.v.p. contact op het 

bestuur via e-mail adres HelderseMolens@gmail.com 

 

Heeft u al uw contributie betaald? Mooi maar….. nog niet iedereen !! 
 

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-is-

Koningkaart 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 (HelderseMolens@gmail.com) 

 

 

 

http://www.heldersemolens.nl/
http://www.facebook.com/HelderseMolens


 

4 

Open Monumentendag 2019 
 

Ook in Den Helder zal er dit jaar weer een  Open Monumentendag plaatsvinden en wel op zaterdag 

14 en zondag 15 september. Hoewel we als Helderse Molenstichting “De Onderneming” dit jaar 

met het Huis van de Wind niet open zijn (zie artikel verderop in de nieuwsbrief) dragen we de Open 

Monumentendag een zeer warm hart toe en denken dat het net als alle andere jaren weer een groot 

succes gaat worden. 

 

Het thema van dit jaar is “In Europa” en er is weer veel te bezichtigen in Den Helder. 

 

Er is weer een zeer uitgebreid programma opgesteld voor de bezoekers aan Open Monumentendag 

2019 in Den Helder. Geopend zijn o.a. School 7 (met o.a. een beamerpresentatie van Wout Smit), 

de bunker achter het voormalige postkantoor, Petrus –en Pauluskerk, er is een foto expositie in het 

Drenkelingenhuisje op de Algemene Begraafplaats, Bunkermuseum M219, Lichtschip Texel, de 

Kroontjesbunker, Sanibunker 638, Kunstproject de Nollen (doet dit jaar voor het eerst mee en wel 

op beide dagen!), Fort Dirksz Admiraal, Zr.Ms. Schroefstoomschip “De Bonaire”,  Fort Harssens, 

Theater de Kampanje, Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel en het onlangs gerestaureerde 

Carillon. 

Ook zijn er rondleidingen bij onder meer de Algemene Begraafplaats, Willemsoord en het 

Koninklijk Instituut voor de Marine. Het volledige programma is te vinden op ……..  

https://www.denhelder.online/publicaties/open-monumentendag (en op alle locaties zijn ook 

programma’s te verkrijgen !) 
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Crowdfundactie loopt goed! 
 
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 energie neutrale 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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Bed & Breakfast in de molen….. Wie gaat het runnen  ?? 
 
 

In de molen willen wij als bestuur de 

mogelijkheid bieden om een Bed & Breakfast 

te beginnen (het bestuur gaat niet iedere dag 

zelf het ontbijt verzorgen en bed opmaken 

😊) Het liefste willen we dit zo lokaal 

mogelijk houden en we zijn zeer benieuwd of 

er partijen zijn die een kleinschalige B&B in 

de molen willen gaan runnen.  Met de 

inkomsten die wij hiermee genereren willen 

we een gezonde exploitatie van de molen 

realiseren en hopen dat de exploitant hier ook 

een goede boterham aan overhoud. 

 

Wie interesse heeft om de B&B te gaan 

runnen verzoeken wij om contact op te nemen 

met het bestuur! 

 

HelderseMolens@gmail.com 
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Huis van de wind moet deuren sluiten ! 
 

Konden we de vorige keer nog vol trots melden dat we een nieuwe plek voor het Huis van de Wind 

hadden nu moeten we helaas melden dat we de deuren van het Huis van de Wind deze maand 

moeten sluiten. Niet omdat het niet liep maar vanwege asbestsanering moet de benedenverdieping 

van het pand verlaten worden . 

 

De samenwerking met de Projectwinkel Stadshart, de Helderse Historische Vereniging, de 

Koninklijke Marine en ons eigen Huis van de Wind is ons goed bevallen en we hopen oprecht dat er 

binnenkort duidelijkheid komt of en waar we eventueel verder kunnen gaan.  We houden u hiervan 

op de hoogte via de nieuwsbrief maar ook via de website en social media. 

 

Het is voor ons nu zaak om de vrijwilligers betrokken te houden en de collectie in tact. Een goede 

opslag totdat we wat nieuws gevonden hebben is dan ook zeer belangrijk. 

 

Hoewel we zelf druk op zoek gaan naar een nieuwe locatie zijn suggesties vanzelfsprekend zeer 

welkom ! Neem s.v.p. contact op met het bestuur (HelderseMolens@gmail.com) 

Onderstaande foto van DHFOTO geeft een fraaie impressie van het Huis van de Wind. 

 

 

 Het licht in Huis van de Wind brandt nu nog maar gaat binnenkort uit. We hopen dat het snel ergens 

anders weer gaat banden !!  

 

https://i2.wp.com/denhelderactueel.nl/wp-content/uploads/2018/12/DHF5447.jpg?ssl=1
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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 3 november 2019. 

 

 

De winnares van de vorige puzzel is Dini Bellinga ! 

 

 

 

Molenkalender 

 

• 14 - 15 september 2019   : Open Monumentendag – Den Helder 
• 28 september 2019          :  Zaansche Molendag 

• 20 oktober 2019               : Derde Zijper Molendag 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in november / december 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) 

 

mailto:j.p.verhoef@freeler.nl

