Nieuwsbrief Nr.1 2015

Mei 2015

Van de voorzitter

Nationale Molendag 2015

Voor u ligt de nieuwsbrief van de Helderse
Molenstichting “De Onderneming”.

Nationale Molendag wordt in 2015 op
zaterdag 9 en/of zondag 10 mei gehouden. In
dit weekend draaien bijna alle molens van
Nederland en zijn ruim 950 molens open voor
bezoek (zie: www.molens.nl).

Onze zoektocht naar een eigen
informatiecentrum heeft eindelijk geresulteerd
in een “eigen” plek. Samen met drie andere
organisaties vormen wij het “Huis van de
Wind”. U leest hier meer over in deze
nieuwsbrief.
De ontwikkeling van het Vinkenterrein krijgt
ook steeds meer vorm en de fraaie verdere
uitwerking van Duco Kapitein willen we u
niet onthouden.
Helaas is er ook minder prettig nieuws te
melden. Onlangs is Dini Van der PluijmNoordeloos (onze oud secretaris) overleden
en eerder al onze oud penningmeester Pieter
Sijpesteijn. Met hen verliezen we twee
bestuurders van het eerste uur en twee zeer
beminnelijke personen.

Tijdens Nationale Molendag organiseren vele
molenaars extra activiteiten op en rond de
molen. Van pannenkoeken bakken tot en met
vele kinderactiviteiten en met fietsroutes tot
molenmarkten, de Nationale Molendag is een
prachtig dagje weg met het hele gezin.
Het Huis van de Wind is op 9 mei a.s. ook
open van 11:00 – 15:00 uur. Een mooie
gelegenheid om de voortgang van de herbouw
op het Vinkenterrein te bespreken. Komt u
ook langs?

Helaas moeten we ook afscheid nemen van
twee bestuursleden: Martin Visser als
penningmeester en Hans Veenstra die Den
Helder gaat verlaten. U begrijpt, de voorzitter
is aan één kant tevreden maar ook triest
gestemd.
Hans Verhoef
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Status herbouw molen op het Vinkenterrein
Er zijn weer aardig wat ontwikkelingen rond het Vinkenterrein. De Gemeenteraad heeft budget
beschikbaar gesteld voor de sanering van de vervuilde grond op het Vinkenterrein en na de
voltooiing van de rotonde op de hoek Ruyghweg / Parallelweg wordt met de sanering gestart. Wel
wordt eerst nog onderzoek gedaan of er wel/geen bommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen.
In onderstaande artist impressions van Duco Kapitein is de mogelijke inrichting weergegeven. We
willen vanzelfsprekend hier verder over praten met de buurt en onze straatambassadeurs maar
opknappen doet het terrein zeker.
De Werkgroep ontwikkeling Vinkenterrein heeft al diverse gesprekken gehad met de Gemeente,
Zeestad en Woningstichting en er wordt goed meegedacht. We houden u op de hoogte via onze
website, deze nieuwsbrief of….. kom eens langs in het Huis van de Wind!

Bestuurszaken en ….. een oproep !!
Helaas hebben wij de afgelopen periode afscheid moeten nemen van twee bestuursleden, nl. Martin
Visser als penningmeester en Hans Veenstra als bestuurslid en molenaar! U begrijpt: een groot
verlies voor onze stichting. Het is dan ook zaak dat er spoedig versterking wordt gevonden. Lijkt
een bestuursfunctie u iets of denkt u erover om vrijwilliger te worden in het Huis van de Wind dan
horen wij graag van u. Aanmelden of informatie bij Hans Verhoef (j.p.verhoef@freeler.nl)
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Heeft u al uw contributie betaald?
Bent u donateur en heeft u nog geen contributie betaald? Maak dan uw contributie over op
girorekening NL87 INGB 0009 5167 73 t.n.v. Helderse Molenstichting “De Onderneming” – Den
Helder. O.v.v. “Contributie 2015” U doet hiermee onze (waarnemend) 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-isKoningkaart 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 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
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Huis van de Wind
Het Huis van de Wind is de plek waar organisaties, die zich bezighouden met duurzaamheid en
windenergie, samenkomen. In het Huis van de Wind willen we laten zien wat er allemaal gebeurt
met windenergie in en rond Den Helder. Het is in eerste instantie expositie- en vergaderruimte waar
organisaties zich presenteren aan de bevolking, bezoekers en toeristen van onze mooie stad! Wij
zijn verheugd dat het Huis van de Wind dankzij Zeestad voorlopig op een pracht plek terecht kan
en wel hoek Bernhardplein/Spoorstraat (oude VVV kantoor)

Wie maken deel uit van het Huis van de Wind?
Naast natuurlijk de Helderse Molenstichting “De Onderneming” komen de volgende organisaties
samen in het Huis van de Wind:
 HCWV “De Eendragt”, deze vereniging exploiteert o.a. de windturbine bij zwembad
Heersdiep en is betrokken bij vele andere duurzame energie initiatieven in de stad en regio.
(www.eendragtig.nl);
 Stichting Wind Energie Events die jaarlijks het evenement Racing Aeolus op de Dijk
organiseert en waar De Eendragt al jarenlang sponsor van is (www.windenergyevents.com);
 Botterstichting. De stichting wil de botters de HD2 en de RD28 in de vaart houden en
exploiteren.
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Ook het Vliegerfestijn willen we op een of andere manier deel uit laten maken van het Huis van de
Wind!
Organisatie Huis van de Wind
Naast een kernbestuur met voorzitter (Hans Verhoef), Secretaris (Simone Troost) en
penningmeester (Krijn Harte) is er een werkgroep te weten:
-

Werkgroep Inrichting & Beheer: Deze werkgroep zorgt voor de feitelijke tentoonstelling,
dat het tentoongestelde in goede staat blijft en stelt nieuwe exposities samen in samenspraak
met de deelnemende organisaties! Verder zorgt deze werkgroep ervoor dat het Huis van de
Wind open kan! Ze coördineren openstelling, vrijwilligers, beheer pand etc. etc.

Vrijwilligers gezocht!
Voor een succesvol Huis van de Wind is het belangrijk dat er voldoende vrijwilligers zijn voor een
regelmatige openstelling. We willen in eerste instantie op zaterdag open en afhankelijk van de
belangstelling en … het aantal vrijwilligers gaan we dit uitbreiden. Omdat er diverse organisaties
betrokken zijn bij Huis van de Wind zullen we ervoor zorgen dat onze vrijwilligers een goede
instructie krijgen.
Aanmelden bij info@huisvandewind.nl of via de website www.HuisVanDeWind.nl

Openstelling
Voorlopig op zaterdag van 11:00 – 15:00 uur. Wij hopen dit snel te kunnen uitbreiden!
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Locatie & contactgegevens
Postadres:
Stichting “Huis van de Wind”
Abel Tasmanstraat 14
1782TE Den Helder

Bezoekadres:
Huis van de Wind
Bernhardplein 14
1781HH Den Helder

HuisVanDeWind@gmail.com
www.facebook.com/HuisVanDeWind
www.HuisVanDeWind.nl
Huis van de Wind is ook per e-mail te bereiken : info @huisvandewind.nl
Oproep vanuit het Huis van de Wind
Wij zoeken bestuursleden, leden voor de werkgroep en vrijwilligers voor de openstelling!
Misschien iets voor U? Neem gerust contact met ons op!!
Heeft u vragen?
Als u meer wilt weten, suggesties heeft of vrijwilliger of bestuurslid wilt worden neem dan gerust
contact op met Hans Verhoef (Huis van de Wind) – j.p.verhoef@freeler.nl /
HuisVanDeWind@gmail.com

Uit de oude 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 augustus 2015!

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2015. 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)
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