
ANBI VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN 2013 
 
Door het jaar heen is een bestuurslid op zaterdag aanwezig om volwassenen en kinderen te 
ontvangen en uitleg te geven over de molen. Desgewenst wordt een rondleiding gegeven door het 
bestuurslid of door een molenaar. 
Gezorgd wordt, dat er voldoende folders, Nieuwsbrieven, jubileumboeken en ansichten klaar 
liggen. 
 
Eind april is de Nieuwsbrief 2013 uitgekomen, met stukken van zowel bestuursleden als molenaars. 
Deze wordt rondgebracht bij donateurs, de gemeente Westland, relevante organisaties en sponsors. 
 
Op Nationale Molendag op 11  mei 2013 zijn extra bestuursleden aanwezig. 's Middags speelt een 
molensupporter op zijn accordeon. Er ligt extra informatie van de landelijke vereniging De 
Hollandsche Molen. 
 
In juni is er een nieuw spandoek gemaakt met de tekst ”Molendag Molen Vier Winden”. Deze wordt 
aan de stelling gehangen kort voordat er een Molendag is. 
 
Op de Westlandse molendag  op 29 juni 2013 zijn meerder bestuursleden aanwezig. Er is een 
molenfietstocht door het Westland en omgeving. De kaart hiervoor kan in de molen worden gekocht 
en in deze molen wordt afgestempeld. Na afloop wordt een herinnering aan de deelnemers 
uitgereikt. Onze molensupporter speelt op zijn accordeon. Deze keer is er 's middags ook een 
draaiorgel bij de molen, waarop oud-Hollandse liedjes worden gespeeld. 
 
In september zijn zware electriciteitskabels aangeschaft voor muzikale acitiviteiten bij de molen. 
Ook een grasmaaimachine en tuinmaterialen om het terrein rondom de molen te onderhouden. 
Tevens is een TV aangeschaft om beneden in de molen een powerpoint presentatie te kunnen geven 
over wat er op de hogere etages is te zien. Dit is vooral bedoeld voor geinteresseerden, die geen 
trappen kunnen lopen. De powerpoint presentatie is in voorbereiding. 
 
Op zaterdag 14 september 2013, Monumentendag, is er een korenmolenmuziekfestival. Twee grote 
koren,  presenteren 's middags afzonderlijk en gezamenlijk een liedjesprogramma. Het gaat om De 
Tranentrekkers uit Hoek van Holland en Het Vismaatjeskoor uit Ter Heijde. Om dit programma te 
bekostigen zijn er sponsors gezocht. De voorzitter heeft aandacht besteed aan het feit, dat Gerard 
Barendse en Garrit Hendriks 10 jaar molenaar zijn op onze molen.  
De hele dag is er een stand met de verkoop van molenbollen, wijn, pannekoekmeel etc.  
Er zijn extra mensen om rond te leiden. 
 
Bestuursleden hebben voorafgaande aan de molendagen persberichten gestuurd naar de regionale 
bladen en radio. 
 
Door het jaar heen, hebben bestuursleden, geholpen door andere vrijwilligers, klusjes en klussen in 
de molen opgeknapt. Dit laatste in overleg met de gemeente Westland. 
 
Op zaterdag 19 oktober nam een bestuurslid deel aan historische dag, die de gemeente Westland in 
het gemeentehuis in Naaldwijk heeft georganiseerd. Samen met de echtgenote van de molenaar van 
de Groeneveldse molen in Schipuiden heeft hij een aantrekkelijke stand gemaakt over de 
Westlandse molens. Er was veel belangstelling hiervoor. 
 
Zaterdag 23 november 's middags hebben  St.Nicolaas en een aantal Zwarte Pieten een bezoek aan 
onze molen gebracht. Dit tot groot enthousiasme van de vele aanwezige kinderen met hun ouders. 


