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Nieuwsbrief Nr.1, 2020                  Maart 2020 
 

Van de voorzitter 
 

Voor u ligt de verlate eerste nieuwsbrief van 

de Helderse Molenstichting “De 

Onderneming”.  Het is wederom een 

bijzonder jaar en bij het schrijven van het 

voorwoord houdt het Coronavirus de wereld 

in zijn greep. Je leert goed te relativeren.  

 

Ik had graag gemeld dat alles rond is rond de 

molen en dat hij gebouwd gaat worden. 

Gebouwd gaat hij zeker worden maar de 

uiteindelijke uitslag van het Waddenfonds is 

nu voor mei/juni voorzien! Wij (en onze 

partners) blijven er voor gaan!! Ik blijf 

dromen zoals in dit blad ook te lezen is! 

 

Helaas hebben we nog geen nieuwe plek voor 

ons Huis van de Wind gevonden dus iedere 

suggestie is meer dan welkom ! 

 

Onze wens is dat men ook in onze molen kan 

slapen. Hoe dit is kunt u verderop in dit 

nummer lezen! 

 

Dan hoop ik dat onze donateurs en leden van 

de “Club van 50” hun bijdrage z.s.m. willen 

overmaken want wij kunnen iedere financiële 

bijdrage goed gebruiken en we lanceren dan 

ook een nieuwe spaaractie voor de 

molenstichting … AVIA club sparen. 

 

U blijft ons toch ook steunen? 

 

Hans Verhoef 

 

De molens van Den Helder! 
 

Dat wij in Den Helder vele molens hebben 

gehad zal ondertussen wel duidelijk zijn. Al 

langere tijd heb ik plannen om de informatie 

niet alleen via onze website naar buiten te 

brengen maar ook via een boekje. Dan is 

natuurlijk wel de vraag hoe dit vorm te 

geven? 

 

Vorig jaar de stoute schoenen aangetrokken 

en Han Ellermeijer benaderd. Deze 

veelzijdige man kan ook nog eens geweldig 

tekenen zoals we tijdens een tentoonstelling 

in het Paviljoen van Toen konden zien. 

Gelukkig wil Han hieraan meewerken en 

onderstaand een pracht voorbeeld van zijn 

talent. 

 
Nu nog de verhalen schrijven en zien hoe we 

kunnen publiceren.  

 

Hans 
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Stand van zaken Vinkenterrein. 
 

Je hoopt iedere keer dat je kunt melden dat het rond is maar zover is het helaas nog 

niet. Wel willen we u in dit artikel op de hoogte houden van de stand van zaken rond 

het Vinkenterrein. 

 

Kort samengevat: 

1. Onze eerste aanvraag is zoals eerder aangegeven in eerste instantie niet 

gehonoreerd. Wij vonden de onderbouwing hiervan erg mager en hebben dan 

ook beroep aangetekend. Wij mochten zelfs verschijnen bij de Bezwaar en 

Beroepscommissie die n.a.v. de hoorzitting het Waddenfonds heeft laten weten 

dat een aantal zaken die goed onderbouwd waren. Het blijft punt van aandacht 

en we houden u op de hoogte. 

2. Omdat een uiteindelijke uitslag van ons bezwaarschrift na een eventuele nieuwe 

mogelijke aanvraag bekend zou worden hebben wij besloten een nieuwe 

aanvraag in te dienen voor de ronde van 2020. Wij hebben de kritische 

opmerkingen van de vorige ronde goed meegenomen in de nieuwe aanvraag. 

Welke aanvraag het uiteindelijk gaat worden weten we niet maar in juni is de 

uiteindelijke uitslag bekend en …. Daar gaan we vanuit dan kunnen we echt aan 

de slag!! 

3. Samen met Woningstichting wordt het plan Vinkenterrein verder uitgewerkt en 

als dit rond is dan wordt eerst de buurt geïnformeerd en kunnen we verder naar 

buiten treden. Den Helder gaat er een nieuwe parel bij krijgen! 
 

Kortom… helaas nog geen groen licht maar … de molen gaat er komen !!! 
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Dromend van Huisduinen …… 
 

Hoewel molen “De Goede Verwachting” nog niet op het Vinkenterrein staat, laten we zeggen de 

grote droom, zijn er veel plekken in Den Helder, Julianadorp waar molens gestaan hebben en één 

daarvan is Huisduinen. De geschiedenis van deze molen, “De Hoop”, gaat ver terug en de 

Molensloot herinnert aan de periode dat hier een molen stond. Onlangs verbleven wij een weekend 

in Leeuwarden en dwalend door deze prachtige stad kwamen we bij de NHL Stenden Hogeschool 

een bijzondere molen tegen   en …. dan dromen we verder, zou het niet een bijzondere ervaring zijn 

als je naar Huisduinen gaat en je komt de molen van Huisduinen in onderstaande vorm tegen (en 

natuurlijk een echte molen zou mooier zijn maar een bijzonder alternatief zou het wel zijn). 

 

 
 

Ik ben benieuwd wat u van mijn nieuwe droom vindt en …… laat het me weten… via 

HelderseMolens@gmail.com 

 

Hans Verhoef 

 

Vriendenloterij ….. lees s.v.p. verder  
 

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 (of zijn lot overzetten) 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 te stoppen als secretaris. Ze blijft gelukkig wel betrokken bij de 

molenstichting en we zijn dankbaar voor alles wat ze voor de molenstichting heeft gedaan. We 

kunnen versterking van het bestuur nu wel goed gebruiken (PR- en bemensing stands op markten 

e.d.) Indien het iets lijkt neem s.v.p. contact op met 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 2020”  

 

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
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AVIA Clubsparen. Tank mee, voor de Molenstichting !!! 

 

Wat is AVIA Clubsparen? 

Speciaal voor (sport)clubs en verenigingen heeft AVIA een nieuwe vorm van sponsoring 

geïntroduceerd: AVIA Clubsparen. De leden en alle mensen die de Helderse Molenstichting “De 

Onderneming” een warm hart toedragen kunnen GRATIS punten sparen bij AVIA! 

Deze spaarpunten kunnen door de club worden verzilverd bij AVIA en geheel naar eigen inzicht 

worden besteed. 

Hoe werkt het? 

Bij elke tankbeurt op de deelnemende AVIA tankstations sparen uw leden automatisch voor de 

Helderse Molenstichting “De Onderneming”. Alle spaarpunten worden bijgeschreven op een 

speciale Clubspaarkaart waarmee de club de punten kan verzilveren bij AVIA. Het is ook mogelijk 

dat bestaande AVIA klanten spaarpunten doneren aan de Helderse Molenstichting “De 

Onderneming”. 

Elke 100 spaarpunten is €2,- waard voor de Helderse Molenstichting “De Onderneming”! 

Dit geld kunnen we uiteraard goed gebruiken  voor aanschaf van promotiematerialen, ons 

Bosmanmolentje en andere kosten! 

 

Clubspaarkaart aanvragen 

AVIA Clubsparen is een nieuwe vorm van sponsoring. Wilt je mee doen 

voor de Helderse Molenstichting “De Onderneming”? Samen sparen gaat sneller, vraag nu de 

Clubspaarkaart aan!  

Vraag naar een pasje via de website van de Helderse Molenstichting “De Onderneming” 

www.HelderseMolens.nl of stuur een e-mail naar het bestuur HelderseMolens@gmail.com 
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Overnachten in een molen ….. 
 

 

                                                              

 
  

Toch is het gelukt en wel in ONDERDENDAM!                                         MOLEN HUNSINGO 

 

Waar ligt dat??? Ja, ik had er zelf ook nog nooit van gehoord, maar het bleek te liggen net boven 

Groningen. 

 

 
 

 

Geschiedenis        
Zie voor verdere info www.molendatabase.nl  

 

De korenmolen Hunsingo, ook wel Molen van Haitsma genoemd, staat aan het Boterdiep in 

Onderdendam in de provincie Groningen.  De molen werd in 1855 gebouwd en bleef tot 1939 op 

windkracht in bedrijf. Toen werd de molen ontdaan van kap, wieken, stelling en bovenbouw. 

Slechts de achtkante stenen onderbouw bleef staan. De Molenstichting Onderdendam nam het over 

en kocht daarvoor de bovenbouw van een voormalige molen uit  Rijssen aan. Pas in 2005 kwam er 

meer schot in de zaak toen de gehele onderbouw werd gerestaureerd en tevens weer van 

een stelling werd voorzien.  

 

Sinds de herbouw is de molen bestemd voor toerisme. Op de begane grond werd het restaurant “In 

de molen” gevestigd. Sinds 2016 kreeg het een nieuwe eigenaar en heet het “Restaurant de 

Overnachten in een molen Welk speciaal cadeau geef je iemand die al 

jarenlang gek is van molens, of zoals hij het zelf 

zegt “een klap van de molenwiek heeft gekregen”? 

Juist….. een overnachting in een molen!!! 

 

Leuk bedacht, maar zo eenvoudig bleek dat niet. 

Eerst maar eens googelen en dan lijkt het in eerste 

instantie of er een aantal mogelijkheden zijn, maar 

als je dan de website gaat bekijken blijkt het vaak 

te gaan om “nabij de molen”  (in Rolde) of “naast 

de molen” of “molenzicht” e.d….. 

 

BOUWJAAR 
1855 
AANDRIJVING 
Windmolen 
TYPE 
8-kante stellingmolen 
FUNCTIE 
korenmolen 
 

 

http://www.molendatabase.nl/
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Molenaar”. De eerste en tweede zolder zijn ingericht als B&B en op de bovenste zolder is een 

afdeling van het museum ’t Hoogeland gevestigd. 

 

Molen Hunsingo verwelkomt gasten van Booking.com sinds 21 feb 2017. 

€100,- per overnachting, inclusief ontbijt 

 

Dus werd het in plaats van 1 nacht 2 nachten . Het was tenslotte een aardige reis vanaf Den Helder!  

 

  
 

 

 
 

Het was een bijzondere ervaring dat als het restaurant sloot je de molen helemaal voor jezelf had. 

Slapen in een molen…. Een droom is uitgekomen en wie weet ook binnenkort in Den Helder       

 

Simone Verhoef-Troost 
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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 1 mei 2020 (hint deze molen kan uw steun goed 

gebruiken      ) 

 

 

 

Molenkalender* 

 
• 9 & 10 mei 2020 : Nationale Molendag 

• 27 & 28 juni 2020 : Historisch Weekend 

• 3 - 5 juli 2020 : Houten Botenfestival 

• 19 & 20 september 2020 : Open Monumentendag 

 

* Vanzelfsprekend afhankelijk van ontwikkelingen rond het Coronavirus 

 

Volgende nieuwsbrief 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei / juni 2020. 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

