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Mei 2022

Van de voorzitter

Nationale Molendag 2022 !!

Het is toch een bijzonder gevoel als je over de
Fabrieksgracht fiets en je naar het oude
Vinkenterrein kijkt. Je moet denken aan wat
gezegd wordt als de Elfstedentocht doorgaat
…. “It giet oan”. De eerste werkzaamheden
zijn gestart en ondertussen is het sportveld al
gedraaid. Het smaakt wel naar meer !!

Wilt u meer weten over de molens in Den
Helder en Juliandorp? Wilt u de stand van
zaken weten van de herbouw van de molen op
de Molenwerf / Vinkenterrein? Kom dan a.s.
zaterdag 14 mei 2022 in het kader van de
Nationale Molendag langs in de Den Helder
Experience Store van Citymarketing Den
Helder (Spoorstraat 2, 1781 JG Den Helder)
tussen 11:00 – 15:00. De koffie staat klaar en
ook nog een molenspeculaas

Dit weekend is het Nationale Molendag en we
zijn Citymarketing Den Helder dankbaar dat
we komende zaterdag in de Den Helder
Experience Store het verhaal mogen vertellen
van de Helderse molens en de herbouw van
de molen! U kunt natuurlijk zondag of .. OK..
zaterdag molens bezoeken want ze zijn het
waard om te bezoeken !! Kijk op de website
van De Hollandsche Molen om te zien welke
molens te bezoeken zijn !
We kunnen uw steun goed gebruiken en hoe u
ons kunt steunen (donateur zijn/worden?
VOMAR ? of AVIA?) kunt u in deze
nieuwsbrief lezen!
Ook organisatorisch gaat er de komende tijd
veel veranderen. Zo gaan we van een Comité
van Aanbeveling naar een Raad van Toezicht
maar daarover in de komende periodes meer!
Veel leesplezier met dit nummer en blijf ons
volgen want de komende periode houden we
u op de hoogte van de bouwactiviteiten rond
onze molen !!
Hans Verhoef
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Project Molenwerf ... een update
Wellicht heeft u al gezien dat er op het voormalige Vinkenterrein en … de naam Molenwerf begint
al te wennen, werkzaamheden zijn begonnen. Het sportveld is ondertussen verplaatst (en ja er
moeten nog wat werkzaamheden aan plaatsvinden!) Het zijn de eerste zichtbare stappen naar iets
moois voor Den Helder. Het project Molenwerf heeft weer een nieuwe boost gekregen. We moeten
nog voorzichtig zijn maar naar verwachting wordt na de zomervakantie verder gegaan met de
grondwerkzaamheden.
Samen met de Gemeente Den Helder en Helder Vastgoed BV hebben we onlangs een nieuwsbrief
opgesteld die de donateurs ook bij onze eigen nieuwsbrief aantreffen. U kunt deze gezamenlijke
nieuwsbrief ook op de website aantreffen.

In de gezamenlijke nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en
beantwoorden we veel voorkomende vragen ! Het is een goed om zo samen op te trekken met de
Gemeente en Helder Vastgoed !
Wij hebben ook flinke stappen gezet met de beoogde molenbouwer, Remco Jonker van Remco
Jonker Monumentenbouwers B.V. In deze nieuwsbrief laten we u de verdere uitwerking zien van de
molen maar de komende nieuwsbrieven gaan we dieper in op het echt molen gedeelte. Van opbouw
tot functies.

Het is ook mooi om te zien dat n.a.v. eerdere berichten nog twee potentiële molenaars zich hebben
gemeld.
We zijn van ver gekomen en we hebben nog een lange weg te gaan maar de molen gaat er komen en
Den Helder gaat verder op de ingeslagen weg van stadsvernieuwing met uw hulp!
Hans Verhoef
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Blik op het verleden van de Sluisdijkbuurt (3)
Wederom nemen we meen 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 met schepen vol met hout !
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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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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 2022”
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
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De Helderse molens volgens Han Ellermeijer … (5)
Dat wij in Den Helder vele molens hebben gehad zal ondertussen wel duidelijk zijn. De plannen
voor een boekje zijn er nog steeds en in dit nummer al weer de vijfde tekening van Han Ellermeijer!
Dit keer twee molens die in Julianadorp hebben gestaan ! Toch jammer dat deze ook verdwenen
zijn!

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

6

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?? Stuur ons
een e-mail en we zorgen dat u er één krijgt !!
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Uit de nieuwe doos…….

Welke molen is dit en waar staat hij? Maak kans op leuke prijzen !!
Oplossingen naar Hans Verhoef (HelderseMolens@gmail.com) Inzenden kan tot 1 juli 2022

Molenkalender
•
•
•

Nationale Molendag 14 & 15 mei 2022
Nederlands Houten Botenfestival 1,2 & 3 juli 2022
Open Monumentendag 17 & 18 september 2022

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt in juli / augustus 2022. Heeft u een leuk artikel? Een mooie
foto? Of wilt ons iets laten weten? Stuur dan uw reactie naar Hans Verhoef
(HelderseMolens@gmail.com)
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