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Nieuwsbrief Nr.3, 2021           December 2021 
 

Van de voorzitter 
 

Voor u ligt de derde en laatste nieuwsbrief van de Helderse Molenstichting “De Onderneming” in 

het jaar 2021 (minder dik dat dan weer wel !). Het land is nog steeds in  de greep van het corona-

virus en wat dat betreft wil je dit jaar snel afsluiten en hoopvol beginnen aan het nieuwe jaar!  

 

Wij hopen dat we in 2022 echt kunnen beginnen met de bouw van de molen op het Vinkenterrein en 

dat het mooie plan van Woningstichting / Helder Vastgoed, Aannemingsbedrijf v/d Wal BV, KJK 

architecten, de gemeente en natuurlijk de molenstichting gerealiseerd gaat worden ! In het volgende 

nummer nemen we u weer echt mee in de uitwerking van ons Programma van Eisen waar we nu 

goede gesprekken over hebben ! Het is toch bijzonder dat we een nieuw icoon in Den Helder gaan 

bouwen en dat onze trots de Lange Jaap zo wordt bedreigd. De Lange Jaap mag niet verloren gaan ! 

 

Ook willen we een tweetal acties onder de aandacht brengen waarmee wij als molenstichting 

kunnen werken aan een goede financiële basis van onze organisatie. Wij kunnen uw hulp daarbij 

goed gebruiken !!  Ik wens u en uw dierbaren een gezond en molenrijk 2022 toe !! 

 

Hans Verhoef 
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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 

 

Wie wil nu niet zo’n molenpas hebben       

 

 



 

3 

Steun de Helderse Molenstichting “De Onderneming” door 

boodschappen te doen bij VOMAR! 
 

Spek eenvoudig én geheel kosteloos onze clubkas door boodschappen te doen bij Vomar: dit kan nu 

heel eenvoudig met Club is Koning. Meld je aan via onderstaande stappen en spaar mee!  

 

1. Download de Vomar-app en maak hierin een digitale Klant-is-Koning kaart aan. Wil je 

liever een fysieke kaart? Deze kun je gratis meenemen bij jouw Vomar. 

2. Koppel vervolgens je kaart aan de club met onze unieke clubcode: MODE2021 

3. Laat altijd je kaart of app scannen bij je boodschappen. Je spaart automatisch mee! 

4. Vomar maakt ieder kwartaal 0.5% van het bedrag dat alle leden aan boodschappen besteden 

over naar onze club. 

 

Kortom, het is in een mum van tijd geregeld en kost jou helemaal niets extra. Koppel dus snel je 

kaart en spek onze clubkas! 

  

Kijk voor meer informatie over clubsparen op www.vomar.nl/cik 
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Bijna 2022 dus u mag weer contributie betalen       
 

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 2022”  

 

U doet hiermee onze penningmeester een groot plezier. 

 

 

De Helderse molens volgens Han Ellermeijer … (4) 

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. De stoute schoenen aangetrokken en Han Ellermeijer benaderd. In het vorige nummer 

van de nieuwsbrief stond een prachtige tekening van ons Bosmanmolentje in het prachtige 

natuurgebied Mariëndal en al weer de vier tekening van veelzijdige Han Ellermeijer ! Dit keer de 

molen die bij de Blauwe Keet stond ! 

 
Hans Verhoef 

 

Volgende nieuwsbrief 
 

De volgende (echte) nieuwsbrief verschijnt in februari / maart 2022. 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) 

 

 


