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Nieuwsbrief Nr.2, 2021               Juni 2021 
 

Van de voorzitter 
 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de 

Helderse Molenstichting “De Onderneming” 

in het jaar 2021.  Het lijkt erop dat het 

Coronavirus in Nederland en grote delen van 

Europa wat terrein aan het verliezen is en je 

kunt tegenwoordig al weer voorzichtig 

molens bezoeken. Dit kwam goed uit want 

verderop in de nieuwsbrief leest u een artikel 

over een bezoek dat door Woningstichting / 

Helder Vastgoed, Aannemingsbedrijf v/d Wal 

BV, KJK architecten, de gemeente en een 

delegatie van de molenstichting aan molen De 

Veldmuis in Westzaan en houtzaagmolen Het 

jonge Schaap op de Zaanse Schans is 

gebracht.  Geïnspireerd keerden we weer 

terug naar Den Helder. 

 

Het is bijna vakantie en velen vermaken zich 

in het Waddengebied! Maakt u een mooie 

foto van een molen in het Waddengebied en u 

denkt ik wil mijn werk wel afstaan aan een 

tentoonstelling dan is dit uw kans! Hoe? Lees 

het artikel op pagina 6. 

 

De penningmeester blijft verwachtingsvol 

naar de rekening kijken…. Doet u hem een 

plezier en maak s.v.p. uw contributie over 

voor zover nog niet gedaan        

 

Veel leesplezier met dit nummer en blijf ons 

steunen ! We zijn er nu echt dicht bij ! 

 

Hans Verhoef 

 

Model aangeboden…. 
 

Wij willen weer graag een eigen Huis van de 

Wind. Een van de redenen in dat we al weer 

enige tijd geleden benaderd zijn door Jans 

Boes (vrijwilliger bij de Helderse Vallei) Bij 

de Helderse Vallei werd een model van een 

molen aangeboden (moest nog wel in elkaar 

gezet worden) en dat heeft Jans Boes gedaan. 

Samen de directeur van de Helderse Vallei 

(Katelijne van Spronsen) leek het ze wel een 

leuk idee om de molen in het Huis van de 

Wind te plaatsen. Wij zouden niets liever 

willen maar nu nog een plek …. Dank voor 

het geweldige aanbod. 
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De zoektocht naar onze molen “De Goede Verwachting” 
 

Vanzelfsprekend is uniek in het nieuw te bouwen woonwijkje Molenwerf (eerder bekend als het 

Vinkenterrein aan de Fabrieksgracht) de terugkeer van de historische molen De Goede Verwachting 

die daar ooit stond. Onder meer de gemeente, provincie, Woningstichting/Helder Vastgoed BV en 

het Waddenfonds hebben geld beschikbaar gesteld voor de terugkeer van de molen. 

 

Naast het woonwijkje waarin 16 koopwoningen en 16 huurwoningen worden gerealiseerd wil  

Woningstichting/Helder Vastgoed BV in de zijbeuken van de molenschuur (sociale) huurwoningen 

realiseren. Dit vanzelfsprekend zonder de functie van de molen te bedreigen. Maar wat voor molen 

moet er komen, een nieuwe of een tweedehands die opnieuw opgebouwd wordt? Een delegatie van 

Woningstichting/Helder Vastgoed BV, gemeente, aannemer (Ult v/d Wal), architectenbureau KJK 

en vanzelfsprekend de Helderse Molenstichting bezochten vrijdag 25 juni jl. daarom twee 

nieuwgebouwde molens. In Westzaan staat een prachtige, gloednieuwe molen met in de 

molenschuur een woonhuis genaamd De Veldmuis.   

 
Molen De Veldmuis in Westzaan 

 

 

 
Molen De Veldmuis bijna gereed om ook elektriciteit te produceren! 
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Op de Zaanse Schans staat een werkende houtzaagmolen met de welluidende naam Het Jonge 

Schaap. In Den Helder komt in de molen overigens geen echte houtzagerij, wel een 

tentoonstellingsruimte over molens en duurzame energie.  In de houtzaagmolen Het Jonge Schaap 

werden we enthousiast ontvangen en rondgeleid door de ervaren molenaar Tim Doeves. Het blijft 

altijd mooi om de betrokkenheid van molenaars te zien en …. Het is eigenlijk een must om deze 

molen een keer te bezoeken. 

 

 
Molenaar Tim Doeves (recht op de foto) geeft uitleg over het zaagproces. 

 

Opvallend aan de twee genoemde molens is de liefde voor het oude ambacht waarmee zij zijn 

gebouwd, volgens traditionele methoden. Nog opvallender is dat de molens vrijwel geen geluid 

produceren. Vooral molen De Veldmuis in Westzaan is ondanks alle bewegende houten delen 

vrijwel geruisloos, zowel binnen als buiten de molen. Maar ook de houtzagerij op de Zaanse Schans 

produceerde weinig geluid en was buiten de molen in het geheel niet te horen. 

 

Wat we zeker niet moeten vergeten is dat bij het bouwen of restaureren van een molen echte 

molenkennis, passie nodig is. Bij molen De Veldmuis werden we ontvangen door Remco Jonker 

van R. Jonker restauratie & molenonderhoud B.V. en Remco en zijn team hebben de passie wat 

goed naar voren kwam bij beide molens. Wij kijken dan ook uit naar een mooie samenwerking om 

molen De Goede Verwachting in Den Helder ook te realiseren. Wilt u meer lezen over projecten 

van Remco? Kijk eens op https://monumentenbouwers.nl/project/molen-de-veldmuis/ 

 

De komende tijd gaan alle partijen Molenwerf verder concreet uitwerken en wordt bekeken wat 

voor molen er in Den Helder terugkeert. We houden u op de hoogte. 

 

Hans Verhoef (na een bewerking artikel Samen bouwen aan Den Helder) 
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Citymarketing Experience Store geopend  
 

Citymarketing opende zaterdag 29 mei de Den Helder Experience Store, de plek waar bewoners en 

bezoekers geïnformeerd en geïnspireerd worden op gebied van wonen, werken, leren en recreëren 

in de marinestad. 

 

De Experience Store is een fysieke locatie waar je in één oogopslag beleeft wat Den Helder te 

bieden heeft op gebied van wonen, werken, leren en recreëren. Waar je de Koninklijke Marine 

beleeft door een VR-bril, je kippenvel krijgt van de ‘Dit is Den Helder’-film, je geïnspireerd wordt 

op gebied van wonen en onderwijs en je vacatures ziet uitgelicht.  

 

Verder biedt de Experience Store uiteraard informatie op toeristisch gebied, is er de 

stadsplattegrond met alle bezienswaardigheden, de fiets-wandel-vaarkaart en informatie van de 

toeristische instellingen en zijn er wandelingen met een gids te boeken. Ook kun je kennis nemen 

van de Den Helder Experience Game waarmee je zelf op ontdekking kunt door de stad. 

 

Citymarketing heeft als taak al deze kansen te communiceren en mensen te verleiden om een 

bezoek te brengen aan de stad, zich verder ‘op maat’ te laten informeren over wellicht een passende 

vacature, een woning, of alle voorzieningen die de stad te bieden heeft. Het programma bevat aparte 

onderdelen die bijvoorbeeld gericht zijn op de woningbouw en (nieuwe) leerlijnen binnen het 

onderwijs die (beter) aansluiten op toekomstige vacatures. 

 

Een van de woningbouwprogramma’s die gepresenteerd worden is natuurlijk het project 

Molenwerf en alleen hierom is een bezoek aan de Citymarketing Experience Store de moeite 

waard !!! 

 

De Experience Store is gevestigd aan de Spoorstraat 2 in de binnenstad van Den Helder en is van 

maandag t/m zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Een mooie gelegenheid om een keer langs 

te gaan en meer te weten te komen over het project Molenwerf (lijkt zo net het Huis van de Wind) 

 

 
 

https://www.denhelder.online/ 
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Blik op het verleden van de Sluisdijkbuurt (2) 
 
In deze nieuwsbrief gaan we verder met de rubriek “Blik op het verleden van de Sluisdijkbuurt”. 

We nemen u mee aan de hand van oude foto’s van het Vinkenterrein maar ook van de 

Sluisdijkbuurt / Visbuurt. De tijd dat de Fabrieks- en Steengracht nog daadwerkelijk grachten waren 

en dat in de Sluisdijkstraat nog veel winkels waren gevestigd. 

 

 
De Fabrieksgracht in oude luister. Links nog net te zien het water bij het Vinkenterrein. 

 

 
De Fabrieksgracht nog niet gedempt
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Nog niet iedereen heeft zijn contributie betaald … maar het 

kan nog       
 

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 2021”  

 

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 

 

- www.Twitter.com/HelderseMolens 

 

 

Doe mee met uw foto van molens in het Waddengebied ! 

Historische molens in het Waddengebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. Misschien bent 

u wel eens bij de Molen de Traanroeier op Texel, de Koffiemolen op Terschelling of de molen op 

het Deense eiland Mandø geweest. In de te herbouwen houtzaagmolen “De Goede Verwachting” in 

Den Helder komt een tentoonstelling over de historische molens in het Waddengebied. Wie wil nu 

niet een bijdrage leveren aan de tentoonstelling ?? 

 

Heeft u een eigen gemaakt foto of historische ansichtkaart en wilt u die delen met de Helderse 

Molenstichting "De Onderneming"? Stuur ons deze dan toe in zo hoog mogelijke resolutie en 

vermeld uw naam en als er een verhaal achter de foto zit deel dat met ons. 

Zodra de eerste foto binnen is open we een speciale pagina op www.heldersemolen.nl Wij wachten 

in spanning af ! HelderseMolens@gmail.com / Hans Verhoef 

 

 

http://www.heldersemolens.nl/
http://www.facebook.com/HelderseMolens
https://www.facebook.com/HelderseMolens/?__cft__%5b0%5d=AZWaumCz_XGEy_EuBLkpeULGdHmEBUwrAQfd-uSTSHeUXqTjm-PqQjZSUG0OTVmJf1OYCrEGDc8P-pxaAMFjEYXsN0uacE_1T4oEBlpSTTFowbqksvnY_NQY0aWnyhNU8Ni51xzP0h9-OZXb0kwQT0b19LrhQIh2cY2IAuhpGc7pm6Hr-Xe17Wjtqaj7Du2QRfk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/HelderseMolens/?__cft__%5b0%5d=AZWaumCz_XGEy_EuBLkpeULGdHmEBUwrAQfd-uSTSHeUXqTjm-PqQjZSUG0OTVmJf1OYCrEGDc8P-pxaAMFjEYXsN0uacE_1T4oEBlpSTTFowbqksvnY_NQY0aWnyhNU8Ni51xzP0h9-OZXb0kwQT0b19LrhQIh2cY2IAuhpGc7pm6Hr-Xe17Wjtqaj7Du2QRfk&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.heldersemolen.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2HvBKn5C4uewGm40zsg3vgOg5s7cVI0D9tPPP9n7iaSeu2VoqrjlSraTI&h=AT2eF6dv3udSOlDcoLjf0ujiVRxHgp8XqkqJuqpn64HtuS1foV3KTWjm9lArGyQcM0RIs0_y3s9rXvdZSwYR-jx4MyxjBkvRmwuP8_-2o-HN5ajSXoly0XI6F5TngyXmO81I&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2xv2aGPnyBU7eIi1s3-P84Auqdr8m3QGOwqKM5LcuK3WR_fOPdrFED2HtSh3yT5SoTdNiPKN87L-CIC1UGfAlgaYiZxlExoCxCF1vJZ2ofQXbJfvrf0KIkEscTei_-WlsPc5PDZ9RvxeGnK3S5xsm8pe5Jojg-YDn_sCItPPKxcvSe-WRbWS8vf1Ww4wBV0yb4mNc
https://www.facebook.com/hans.verhoef.12?__cft__%5b0%5d=AZWaumCz_XGEy_EuBLkpeULGdHmEBUwrAQfd-uSTSHeUXqTjm-PqQjZSUG0OTVmJf1OYCrEGDc8P-pxaAMFjEYXsN0uacE_1T4oEBlpSTTFowbqksvnY_NQY0aWnyhNU8Ni51xzP0h9-OZXb0kwQT0b19LrhQIh2cY2IAuhpGc7pm6Hr-Xe17Wjtqaj7Du2QRfk&__tn__=-%5dK-R
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De Helderse molens volgens Han Ellermeijer … (3) 

 

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. Vorig jaar de stoute schoenen aangetrokken en Han Ellermeijer benaderd. In het vorige 

nummer van de nieuwsbrief stond een prachtige tekening van De Eendragt…. In dit nummer weer 

een prachtige tekening van de veelzijdige Han Ellermeijer ! Dit keer ons Bosmanmolentje dat in het 

prachtige natuurgebied Mariëndal staat ! 

 
 

Hans Verhoef 

 

 

Crowdfundactie loopt nog steeds! 
 

Wie nog een steentje wil kopen, dan kan dat nog steeds ….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! 
 

www.deHelderseMolen.nl 
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Uit de nieuwe doos……. 
 

 

 
Welke molen uit het Waddengebied 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 september 2021  

 

 

Molenkalender* 
 
• 3 – 5 september 2021 : Houten Botenfestival (Willemsoord) 

• 11 & 12 september 2021 : Open Monumentendag 

 

* Vanzelfsprekend afhankelijk van ontwikkelingen rond het Coronavirus maar we blijven positief ! 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2021. Heeft u een leuk artikel? Een mooie foto? 

Of wilt ons iets laten weten? Stuur dan uw reactie naar Hans Verhoef (Hans-Verhoef@ziggo.nl) 

 

mailto:j.p.verhoef@freeler.nl

