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Nieuwsbrief Nr.1                       Juni 2014 
 

Van de voorzitter 
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van de Helderse 
Molenstichting “De Onderneming”.  
 
Onze zoektocht naar een eigen 
informatiecentrum heeft helaas nog niet 
gerealiseerd in een eigen ruimte. U leest hier 
meer over in deze nieuwsbrief 
 
Gelukkig is er ook leuk nieuws te melden 
zoals het Blote Voetenpad bij de Helderse 
Vallei met een echte molensteen. 
 
Ook ons Bosmanmolentje draait nog vrolijk 
rond in het prachtige Mariëndal en dat stemt 
deze voorzitter toch een beetje tevreden maar 
een eigen informatiecentrum blijft toch 
knagen…… 
 
Hans Verhoef 
 
 

Blote Voetenpad bij Helderse 
Vallei. 
 
Maandag 21 april 2014 is het Blote 
Voetenpad bij de Helderse Vallei feestelijk 
geopend. Aan het Blote Voetenpad is door 
vrijwilligers van serviceclub JCI ’t Nieuwe 
Diep het afgelopen jaar hard gewerkt om hun 
droom bij de Helderse Vallei te realiseren: 
een pad waarop je Den Helder ontdekt, maar 
dan in het ‘klein’. Waar door jong en oud op 
blote voeten een bijzondere ontdekkingsreis 
afgelegd kan worden door het bos Donkere 

Duinen, de Grijze Duinen, de Waddenzee, het 
boerenland, de Stelling van Den Helder en het 
moerassige Mariëndal.  
 
Een pracht initiatief van de serviceclub JCI ’t 
Nieuwe Diep en de Helderse Vallei waar ook 
Helderse Molenstichting “De Onderneming” 
een bijzondere bijdrage aan heeft geleverd. 
Uitrusten kan namelijk op een van de 
molenstenen die vroeger in het bos Donkere 
Duinen lag. De molensteen zelf is afkomstig 
van de meel- en transmolen De Eendragt die 
vroeger in Den Helder heeft gestaan. 
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Status herbouw molen op het Vinkenterrein 
 
Hoewel het stil lijkt rond de herbouw van een molen op het Vinkenterrein gebeurt er toch heel veel. 
Zo hebben we een ontwerp laten maken door de bekende Helderse architect Duco Kapitein en het is 
werkelijk een plaatje! Waarom zie ik het ontwerp dan niet in deze nieuwsbrief vraagt u zichzelf af? 
Wel we willen de buurt hier nauw bij betrekken en we zijn bezig om hier een goede invulling aan te 
geven. Binnenkort lees u hier meer over! 
 
Zo ziet het Vinkenterrein er nu uit .... 
 

 
 
Hoe lang blijft dit er nog zo uitzien?????? 
 
 
Meel- en trasmolen De Eendragt 100 jaar geleden verdwenen! 
 
Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de meel- en trasmolen De Eendragt uit Den Helder verdween. In 
1914 werd de molen door gemobiliseerde genietroepen gesloopt! Wij besteden dit jaar veel 
aandacht aan dit feit met ..... o.a. mooie foto's! Op onderstaande foto ziet u de Eendragt met de nog 
bestaande Mosterdbrug! 
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Heeft u al uw contributie betaald? 
 
Bent u donateur en heeft u nog geen contributie betaald? Maak dan u contributie over op 
girorekening NL87 INGB 0009 5167 73 t.n.v. Helderse Molenstichting “De Onderneming” – Den 
Helder. O.v.v. “Contributie 2014” 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)”. Wie een zogenaamde Klant-is-Koning (KIK) heeft 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 
(j.p.verhoef@freeler.nl) 
 
Wilt u me meer over de Klant is Koning kaart weten dan kunt u ook de volgende link volgen :   
http://www.vomar.nl/klant-is-koning-kaart.html 
 

 
 
 
Huis van de Wind 
 
Onder deze naam willen drie organisaties, de Helderse Coöperatieve Windmolenvereniging “De 
Eendragt”, Stichting Wind Energie Events (Racing Aeolus) en de Helderse Molenstichting “De 
Onderneming” hun krachten bundelen om in een informatiecentrum het verhaal van oude- naar 
nieuwe windenergie te laten zien. De zoektocht voert ons bijna door heel Den Helder, van lege 
winkelpanden in het Centrum, een fort in de Stelling van Den Helder tot de Oude Rijkswerf 
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Willemsoord.  Er zijn al vele gesprekken gevoerd maar helaas heeft het nog niet tot resultaat geleid. 
We hopen nu echt dat we binnenkort aan de gang kunnen want we hebben de inwoners van Den 
Helder en omgeving en natuurlijk de toeristen in onze prachtige stad zoveel te laten zien en 
vertellen. 
 
Wie nog een mooie locatie weet, neem dan s.v.p. contact op met het bestuur via Hans Verhoef 
(j.p.verhoef@freeler.nl) 
 
We wachten in spanning af!!! 
 
Vernieuwde website 
 
Onze vernieuwde website is mogelijk gemaakt dankzij een fantastische bijdrage van de Helderse 
Coöperatieve Windmolenvereniging “De Eendragt”. De Eendragt steunt al jaren diverse goede 
doelen in Den Helder van Vogelasiel De Paddestoel, De Helderse Vallei, de botter HD2 tot….. onze 
molenstichting. Dank “De Eendragt” 
 

 
 
 
 
Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 september 2014. 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) 
 


