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Redactioneel

Dit nummer houdt een dubbeldikke ‘Molens Rijnland’ in; acht pagina’s
in kleur gewijd aan de wederopstanding van de molen van de Klaas
Hennepoelpolder, het wonder van Warmond. 
Molens moeten gebouwd en onderhouden worden. Het is logisch dat
in het Molenrijk Rijnland door de loop der eeuwen heen vele molen-
makers actief zijn geweest, zowel voor het een als het ander. Het is
daarom ook niet verwonderlijk dat vrijwel ieder Rijnlands dorp een tim-
merman-molenmaker had. Warmond was daar geen uitzondering op.
André van Noort laat u kennis maken met de aldaar gevestigde mo-
lenmakerijen die inmiddels alle verdwenen zijn. Dat geldt gelukkig niet
voor de molens, want de per 1 januari 2006 gevormde gemeente Tey-
lingen, ontstaan uit Sassenheim, Voorhout en Warmond telt maar liefst
tien complete windmolens en dat in een bijzondere verscheidenheid,
waarmee deze gemeente zonder twijfel met dit erfgoed om trots op te
zijn hoog scoort op de Nederlandse molenkaart.
In mei werd de molen van Walderveen, gemeente Ede, na herstel weer
officieel in gebruik genomen. Dat was de aanleiding om een vrijwel ver-
geten ongeluk onder het stof vandaan te halen om daarmee ook te
proberen wat duidelijkheid te krijgen in de ‘geschiedenis met raadsels’
van deze molen.
En Baliekluiver geeft er blijk van de ‘verknuffeling’ van molens te haten.
JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het juli/augustusnummer van Molenwe-
reld: 9 juni 2006.

De foto’s op de voor en de achterkant vormen deze keer in feite een
tweeluik. Het betreft namelijk een en dezelfde molen, die van de Klaas
Hennepoelpolder onder Warmond. Het verdient daarom de aanbeve-
ling om het blad een open te vouwen zodat u beide foto’s naast elkaar
ziet; ze zijn namelijk min of meer vanaf hetzelfde standpunt geno-
men, zij het met een jaren verschil. Het ‘zoek de verschillen!’ zou een
hele klus zijn, niet om wat er verschilt maar om wat er niet verschilt
(foto omslag-achter: Jack Bouma, omslag-voor: Verbij Hoogmade).

Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de Molenwe-
reld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun mooiste molenfo-
to’s graag met anderen willen delen. Inzending kan zowel per post als per
e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend hoge resolutie vereist: mi-
nimaal 300 dpi. Inzending kan geen plaatsing garanderen. Er zijn per jaar
immers maar elf mogelijkheden en bovendien streeft de redactie naar
spreiding per regio en molentype. U kunt uw foto (‘s) insturen of mailen
naar de redactie van Molenwereld.











































































BON

iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en worden automatisch ver-
lengd tenzij een abonnement uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar
schriftelijk wordt opgezegd.
De in het lopende abonnementsjaar (van januari t/m december) reeds verschenen
nummers worden na ontvangst van het abonnementsgeld direct toegezonden, indien
nog voorradig.

Abonnementsprijs: Nederland ƒ 47,50 per jaar (incl. 6% BTW).
Overig Europa ƒ 65,- per jaar (incl. 6% BTW).
Overige landen op aanvraag.

De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.

Donateurs in Nederland van de Stichting Molenwereld ontvangen het
blad gratis bij een minimum-donatie van  ƒ 62,50

3. Door een cadeau-abonnement.

U kunt ook een abonnement cadeau doen. U geeft dan via onderstaande bon aan wie
u de 'MOLENWERELD' wilt toesturen en met ingang van wanneer. Na ontvangst van het
abonnementsbedrag sturen wij u een cadeaubon voor de ontvanger.
Een cadeau-abonnement kan voor een heel of voor een half jaar aangegaan worden.
De prijs voor een heel jaar is ƒ 49,-, voor een half jaar ƒ 24,50. Na afloop van de periode
wordt het cadeau-abonnement automatisch door ons beëindigd.

� JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘Molenwereld’ m.i.v. 1 januari 2006

� JA1, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Molenwereld tegen een donatie van
ƒ ................... Ik maak mijn donatie over op Postbank rek. 4506935 of Rabobank 
rekeningnr. no. 3750.30.867 t.n.v. de Stichting Molenwereld.

Als molenliefhebber/beroepsmolenaar/molenmaker/vrijwillig molenaar2 ben ik speciaal
geïnteresseerd in:...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

� JA1, ik wil graag een cadeau-abonnement aanvragen voor:
Naam:..............................................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Postcode:.............................Plaats:................................................................................................
Datum van ingang:........................................................................................................................

Handtekening:

Afzender (s.v.p. in drukletters)
Naam:..............................................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Postcode:.............................Plaats:................................................................................................
Tel.:..............................................Fax:...........................................E-mail:........................................

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE

De

�

1S.v.p.  aankruisen hetgeen door u gewenst wordt. / 2 Doorhalen wat niet van toepassing is.

Indien u de bon niet uit de Molenwereld wil knippen, maak dan een kopie en stuur deze in een envelop aan ons op.

Waage Naak 10
6019 AA  Wessem

Postbus 5018 
6097 ZG  Heel

T: 0475 - 56 33 42 
F: 0475 - 56 33 43

- Molenroeden, Waterraderen
en toebehoren

- Engineering en projecten

- Hoog- en slijtvaste materialen 
produkten en lastechnieken

- Service en montages




