ANBI VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN 2014
De molen werd dit voorjaar geplaagd door actieve knaagkevers, die essentiële houten delen van de
molen hadden aangetast. Bestuur van de stichting en de molenaars hebben de gemeente, eigenaar
van de molen, gealarmeerd. De gemeente heeft onmiddellijk de molenmaker opdracht gegeven de
molen te herstellen.
Een ander probleem is lekkage in de molen, een hardnekkige situatie, waarvan de oorzaak moest
worden onderzocht. De adviseurs en metselaars, die bij de restauratie in 2007 betrokken waren, zijn
opnieuw daarbij betrokken. Er is een plan van aanpak gemaakt, waarbij een deel in november van
2014 is aangepakt; een ander deel zal worden aangepakt in voorjaar 2015.
De gemeente heeft de molen laten opverven, van kap tot de stelling. De molen ziet er weer prachtig
uit. In 2015 zullen de resterende delen van de molen worden geverfd, heeft de gemeente
aangekondigd aan het bestuur.
Het bestuur zorgt voor het klein onderhoud met behulp van vrijwilligers in overleg met de
gemeente.
In 2014 speelde ook het voornemen van de provincie Zuid-Holland de molenbiotoop van molens in
stads- en dorpskernen te verzwakken. Het bestuur van onze Stichting heeft daartegen bezwaar
ingediend, evenals andere molenbesturen en de landelijke vereniging “De Hollandse Molen”. Dit
heeft succes gehad; de provinciale verordening Molenbiotoop is niet afgezwakt.
In samenwerking met de vacaturebank van Vitis, welzijnsorganisatie in het Westland, zijn vacatures
opengesteld en bekend gemaakt voor molengids en tuinman. De Stichting kan nu steunen op drie
molengidsen en een tuinman. De molengidsen hebben een cursus gevolgd bij het Erfgoedhuis ZuidHolland en leiden inmiddels bezoekers rond in de molen. De tuinman zorgt voor de groene
omgeving van de molen, snoeit onder andere de struiken.
Er worden voor scholen en andere organisaties rondleidingen georganiseerd door de molenaars,
molengidsen en bestuursleden.
Tijdens de nationale Molendag op 10 mei, Westlandse Molendag op 28 juni en Monumentendag op
13 september zijn er extra activiteiten georganiseerd en waren er veel bezoekers.
Voor demonstratie aan de bezoekers wordt er weer graan gemalen tot meel. Dit meel is geschonken
aan 2 kinderboerderijen.
Op de Westlandse Molendag exposeerde een kunstenares haar schilderijen, tekeningen en beelden.
Zij heeft aan de stichting kunstwerken geschonken, die onze stichting op zijn beurt heeft
aangeboden aan het inloophuis kankerpatiënten Carma en aan het Hospice, beide in Naaldwijk.
Er is uitbreiding van het assortiment molenprodukten: naast volkorenmeel en pannenkoekmeel
worden nu ook Speltmeel, Speltbloem, 5 Granenmeel en Tarwebloem verkocht, gemalen op de
molen “De vrijheid” in Schiedam.
In de molen wordt onze expositieruinte telkens verfraaid. Er staat nu een opgeknapt model van een
molen van circa 1 ½ meter hoog. Aan de hand daarvan wordt de werking van een molen uitgelegd
aan die volwassenen en kinderen, die niet naar boven in de molen kunnen gaan.
De Culturele Raad Monster organiseerde optredens van kunstenaars op diverse locaties in Monster.
Door onze medewerking was er een artiest, die Japanse verhalen vertelde, in de molen. Boeiend!
De molen deelt mee in de feestvreugde van feestelijke dagen: zo heeft de molen gedraaid tijdens de
Nieuwjaarsduik.
Sint Nicolaas en zijn Pieten hebben weer een bezoek gebracht aan de molen. Dit jaar was het goed

weer en waren er veel, vooral kleine, bezoekers. En natuurlijk liefst ook op de foto met de Sint!
Sinds half december hangt een verlichte Kerstster boven op de molen. Aan de stelling hangt een
spandoek waarop de voorbijganger fijne feestdagen wordt gewenst.
Buiten Monster heeft het bestuur aan verschillende activiteiten medewerking verleend:
* promotie van de Westlandse molens bij het 10-jarig bestaan van de gemeente Westland in
Naaldwijk
* promotie van de Westlandse molens op de archiefdag van de gemeente Westland in Naaldwijk
* organiseren van de Kindermonumentendag voor de molen in Wateringen
Het bestuur benadert evenals voorgaande jaren sponsoren ten behoeve van activiteiten in de molen.
Er worden persberichten gemaakt om de inwoners van het Westland en omgeving te attenderen op
activiteiten in en rond de molen. Er is kennisuitwisseling met besturen en molenaars van andere
molens. Bijeenkomsten van het Erfgoedhuis Zuid-Holland en de landelijke vereniging “De
Hollandse Molen” worden bezocht.

