ANBI VERSLAG VAN ACTIVITEITEN IN 2015
Activiteiten in/om de molen
Op 1 Januari, tijdens de Nieuwjaars duik, was de molen geopend.
Op 16 Januari hebben we een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden voor de vrijwilligers en het bestuur.
Door het hele jaar heen is de molen op zaterdagmiddag open. De molenaars tuigen de molen op en
laten de molen draaien. Sinds 2014 zijn er ook molengidsen, die bezoekers rondleiden. De
molengidsen hebben voortvarend de benodigde informatie opgepikt. Rondleidingen voor groepen
worden meestal op een doordeweekse dag georganiseerd.
Beneden in de molen staat vaak een televisie, waarop een film over de molen is te zien voor
volwassenen en kinderen, die niet naar boven kunnen. Ook wordt er wel een power-pointpresentatie gegeven over de herkomst en functie van molens.
Op Nationale Molendag op 9 Mei was er een publieksactie waarbij het jubileumboek over de molen
kon worden gewonnen.
Op de Westlandse Molendag op 27 Juni was er een fietstocht langs Westlandse molens en een
puzzeltocht voor kinderen. Er waren veel bezoekers. De Westlandse Molendag is ook bij uitstek een
dag waarop molenaars van molens buiten het Westland een kijkje komen nemen.
Op Kindermonumentendag 11 September zijn groepen van een Monsterse basisschool rondgeleid.
Op Monumentendag 12 September vond het korenmolen muziekfestival plaats. 3 Koren met oudHollandse liederen boeiden het toegestroomde publiek. Naast de gebruikelijke molenproducten,
waren er nu ook prachtige foto' s van de molen en omgeving, vanuit een helikopter genomen.
Sint Nicolaas bezocht op 21 November de molen. Veel kinderen werden blij gemaakt met een
kleurplaat, pepernoten en mandarijn. Ze konden liedjes meezingen met de Zwarte Pieten. Ouders
konden een recept voor pepernoten meenemen.
In December is bovenop een wiek een grote kerstster opgehangen; die is al van verre te zien. Aan de
stelling is het spandoek “prettige feestdagen” opgehangen.
Molenaars
Garrit Hendriks is reeds vele jaren molenaar op deze molen. Naast hem is Sam van Voorthuizen op
de molen actief, die dit jaar zijn molenaarsdiploma heeft behaald. Bert Oterdoom, oorspronkelijk als
molengids begonnen, is in opleiding voor molenaar. Gerard Barendse is adviserend molenaar.
Dit jaar zijn er officiële “contracten” getekend tussen de gemeente als eigenaar van de molen, de
molenaars en de Stichting Vrienden van de Molen. Ook de landelijke vereniging “De Hollandsche
Molen” heeft de contracten ondertekend.
Onderhoud/restauratie van de molen
Aan het onderhoud van de molen is door de gemeente in 2015 weer veel aandacht besteed. Het
vochtprobleem is nagenoeg verdwenen en de molen staat weer prachtig in de verf. De Stichting
heeft een fijnstofzuiger aangeschaft.
Bestuur Stichting Vrienden van de Molen
In Maart is de jaarlijkse Nieuwsbrief uitgegeven met een beschrijving van de gebeurtenissen in de
molen evenals een jaarverslag van de molenaars. De nieuwsbrief ligt in de molen en vele bezoekers
nemen graag een exemplaar mee.
Door berichten te plaatsen in de huis-aan-huis-bladen wordt bekendheid gegeven aan de activiteiten
in/bij de molen.
Het bestuur werft bij diverse gelegenheden donateurs en sponsors. Ook ontvangt het bestuur diverse
giften. Het is in 2015 gelukt om van gelden van sponsors en giften het programma met koren op
Monumentendag te bekostigen.
Het bestuur heeft een huishoudelijk reglement opgesteld inclusief een rooster van aftreden.
Windrecht (molenbiotoop)

Het is voor het behoud van de molen belangrijk, dat de molen regelmatig kan draaien. Daartoe moet
er voldoende, liefst regelmatige, wind zijn. Gebouwen en bomen in de omgeving moeten niet te
hoog zijn. Het bestuur let daar op, bijvoorbeeld door bouwplannen in de omgeving te bekijken.
Daarnaast is er overleg met de gemeente Westland en het Erfgoedhuis Zuid-Holland over het
groenbeheerplan in de omgeving van de molen.

