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Voorwoord
Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Rijnenburgermolen. Dat is opmerkelijk
omdat de Stichting al sinds 2007 bestaat. Is er dan al die jaren niets gebeurd? Zeker
wel! Jaarlijks hebben we enkele vergaderingen gehad die altijd gingen over de onderhandelingen met de gemeente (Rijnwoude). Vaste onderwerp: de overdracht van de
molen aan de Stichting en vooral, onder welke voorwaarden. Op 16 december 2013,
twee weken voor de samenvoeging met Alphen aan den Rijn, is de formele overdracht
van het eigendom van de molen en het molenhuis bij de notaris vastgelegd. Daarna is
2014 gebruikt om de laatste hand te leggen aan de invulling van de opleveringsvoorwaarden. Zoals het wegwerken van het achterstallig onderhoud dat afgelopen jaar nog
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente heeft plaatsgevonden.
Vanaf februari 2014 is een nieuw bestuur aangetreden. Tot dat moment heeft het
bestuur onder leiding van Gert Schaap, als deskundig en gedreven voorzitter met een
enorm groot molenhart, vooral onderhandeld. Samen met Gerlof Oudega, eveneens
bestuurslid van Stichting Korenmolen De Haas, heeft Gert het bed gespreid voor het
nieuwe bestuur en hebben beiden aangegeven zich na de feitelijke overdracht van
de molen te zullen terugtrekken. Het nieuwe bestuur zal dan helemaal bestaan uit
inwoners van Hazerswoude Rijndijk. Daarmee wordt een van de eerste doelstellingen
bereikt: de Rijnenburgermolen als belangrijk cultuurgoed en waardevol Rijksmonument
uit 1722, te behouden en een positie in onze dorpsgemeenschap te geven.
In de bijdrage over de molenaarswoning kunt u lezen op welke manier de Stichting
onderhoudsgelden voor de molen wil gaan verdienen. Suzan Kuijper heeft de coördinatie van het opknappen van het molenhuis en de tuin op zich genomen. Want van
alleen de overheidsbijdragen kan de molen niet in stand gehouden worden.
Onze PR- man Gejus van Diggele is actief met het schrijven over de molen, met het
ontwikkelen van de productlijn “3 Molens“ -wijn, -kaas en –bier; hij zet zijn creativiteit
in om geld en aandacht te krijgen voor de molen(s). En Tineke Rademaker, dochter van
een voormalige molenaar van de Rijnenburgermolen, regelt de bezoeken aan de molen
en waakt over de historische kwaliteiten van de molen.
Tenslotte heeft het bestuur drie vrijwillige molenaars bereid gevonden om de molen
regelmatig te laten draaien: een levensvoorwaarde voor zo’n oude machine. Ik kan als
voorzitter tevreden terugkijken op een jaar waarin van alles is gebeurd. Vele vrijwilligers
hebben de handen uit de mouwen gestoken om de Rijnenburgermolen te maken tot
een interessante en bezoekwaardige plek in ons dorp.
Dirk Kuijper, voorzitter
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Bestuursverslag 2014					
De belangrijkste datum voor het jaar 2014 was 16 december 2013. Op die dag werd
de Stichting Rijnenburgermolen juridisch eigenaar van de molen. Daarmee kon – na
jaren wachten op de uiteindelijke besluitvorming van de gemeente Rijnwoude - een
begin gemaakt worden met het eigenlijke werk van de Stichting: het in stand houden
en beheren van een monumentale molen.
De overdracht van de molen in materiële zin zal echter pas plaatsvinden nadat de
vooraf afgesproken renovatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de gemeente, nu Alphen aan den Rijn. Het was de bedoeling dat dit in de
zomer van 2014 zou plaatsvinden, maar door vertraging in de werkzaamheden is die
uiteindelijke overdracht nu afgesproken op 17 april 2015.
In 2014 is veel werk verzet als voorbereiding op “de normale gang van zaken”.
De drie hooflijnen waren:
● het mede begeleiden van de renovatiewerkzaamheden in de molen
● het grondig opknappen van het molenaarshuis en omliggend erf
● het bestuurlijk gaan functioneren als Stichtingsbestuur
Onderwijl zorgden de drie vrijwillige molenaars voor het draaien van de molen wanneer
wind en werkzaamheden dat toelieten. Het bestuur besteedde aandacht aan de PR en
voorlichting. De financiële verantwoording over 2014 vormt het slot van dit jaarverslag.
Met de juridische overdracht van de molen is ook de samenstelling van het bestuur
aangepast. In de voorbereidingsperiode voor de overdracht was het stichtingsbestuur,
toen onder voorzitterschap van Gert Schaap, een joint venture met de korenmolen
Nieuw Leven in Hazerswoude Dorp. Nu deze molens door de Gemeente Rijnwoude
zijn overgedragen, gaan de stichtingen zelfstandig hun weg, en werken waar mogelijk samen. Om de betrokkenheid van de directe omgeving te bevorderen zijn nieuwe
bestuurders uit de directe omgeving van de molen gezocht.
Per 31 december 2014 was het bestuur als volgt samengesteld:
Dirk Kuijper, voorzitter
Dik van Ingen Schenau, secretaris
Dries de Roode, penningmeester
Tineke Rademaker, bezoekerscontacten
Gejus van Diggele, publiciteit
Gert Schaap, begeleiding renovatie
Gerlof Oudega, adviseur
Gert Schaap en Gerlof Oudega, die in de voorbereidingsperiode van de overdracht een
centrale rol gespeeld hebben, zijn voornemens af te treden na de materiële overdracht
van de molen in april 2015.
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Belangrijk voor het in bedrijf houden van de molen zijn de vrijwillige molenaars.
In 2014 werden aangesteld als molenaar:
Maurice Pelle
Ron Wendel
Pieter Koopmans
De molenaars zijn inmiddels alle drie gediplomeerd, en de wederzijdse rechten en
plichten zijn contractueel vastgelegd.
Het bestuur is in 2014 7x in vergadering bijeen gekomen. Zo mogelijk woont één van
de molenaars de vergadering bij. Daarnaast werden de vergaderingen bijgewoond door
Suzan Kuijper, als projectleider voor het opknappen van de molenaarswoning en het erf.
De doelstelling met het molenaarshuisje is om hier een vakantiewoning van te maken,
deels voor het in stand houden van het huisje en het erf zelf, en deels om extra inkomsten te genereren voor het in stand houden van de molen.
Ten behoeve van de renovatie van de molen is regelmatig overleg gevoerd met de
Gemeente Alphen aan den Rijn. De afspraken die vastgelegd werden in de overdrachtsakte tussen de Stichting en de Gemeente Rijnwoude zijn daarbij na de gemeentelijke
fusie op 1 januari 2014 door de Gemeente Alphen aan den Rijn gestand gedaan.
Eind 2014 was de renovatie, die door de firma Verbij uit Hoogmade werd uitgevoerd,
afgerond. Gert Schaap en Dirk Kuijper hebben daarbij in samenwerking met de molenaars de vinger aan de pols gehouden.
Daarnaast werd overleg gevoerd over de gemeentelijke belastingen en over de bestemming van het molenaarshuisje, en de toestemming voor het benodigde nieuwe
toilethuisje bij de molen. De benodigde vergunningen werden verkregen. Het nieuwe
toilethuisje is in gebruik genomen en per 15 april 2015 begint de verhuur van de
molenaarswoning, die we “De Vijfde Wiek“ gedoopt hebben.
Een tegenvaller is de te hoge vaststelling van de WOZ-waarde van het molenaarshuisje. Een bezwaarschrift heeft wel een vermindering bewerkstelligd, maar ons inziens
onvoldoende. Daartegenover staat als meevaller dat er over 2014 geen riool- en afvalstoffenheffing betaald hoefde worden wegens de leegstand van het huisje.
Aan het molenaarshuisje en de tuinen rond de molen was veel, goeddeels achterstallig werk te verzetten. De arbeid is, onder leiding van Dirk en Suzan Kuijper (die zelf
het meeste werk verzet hebben) geleverd door een groot aantal vrijwilligers. Daarnaast
hebben verschillende buurtbewoners en de Kringloopwinkel een groot aandeel gehad
in het goedkoop of gratis verkrijgen van de benodigde materialen. Speciale vermelding
verdient de bedrijfssponsoring die we verkregen van de fa. Verbij (Hoogmade,
vlaggenmast, molenmaterialen) en de fa. Van der Spek (Benthuizen, tuinmaterialen en
tuingereedschap).
Voor de bezoekersinformatie over de molen is een eigen website opgezet,
www.rijnenburgermolen.nl. De website is sinds oktober 2014 in de lucht. Daarnaast
wordt gewerkt aan correcte verwijzingen naar en beschrijvingen van de Rijnenburgermolen vanuit andere websites, zoals bijvoorbeeld de Molendatabase en Wikipedia.
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Voor de verhuur van het molenaarshuisje wordt via een commerciële bemiddelingssite
geadverteerd, zie http://www.homeaway.nl/vakantiewoning/p1670469. Dit om effectief
de beoogde doelgroep te bereiken, en om de diensten en de betrouwbaarheid van een
ervaren intermediaire organisatie te benutten.

De renovatie van de molen
Toen we in december 2013 het juridisch eigendom van de molen kregen stond er
nog een afspraak open. De molen zou in goede staat worden overgedragen aan de
Stichting. Wij vonden dat van belang omdat we nog geen financiële buffer hebben om
een grote onverwachte reparatie te kunnen financieren. Onze definitie: “spic en span”
opleveren.

De lange schoor wordt aangevoerd

In de overdrachtsakte was opgenomen dat voor 1 juli 2014 de gemeente zou zorgen
voor het wegwerken van een paar grote zaken die onder achterstallig onderhoud vielen:
het vervangen van een schoor, het vervangen van de windpeluw, het vervangen van de
bladen van het scheprad en het centreren van de kap op de kruirollen. Daarnaast nog
enkele kleine zaken die tijdens een nul-meting vooraf zijn geconstateerd.
De firma Verbij uit Hoogmade was de laagste inschrijver op het bestek, en door de
Gemeente Alphen aan den Rijn is de klus in februari gegund. De meeste werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2014 uitgevoerd. Spectaculair was het met mankracht
omhoog hijsen van de windpeluw. Een stuk hardhout van bijna 1000 kilo dat langs
planken omhoog werd gehesen door de twee molenmakers, om daar onder de zware
molenas te worden gemonteerd. Een leuk detail: de oude windpeluw heeft een plekje
gekregen voor het molenhuisje en kan zo als “bankje met uitzicht op de molen” worden
gebruikt. Overigens: de oude schoor, bijna 13 meter lang, heeft ook een plaats in de
tuin gekregen. Hij vormt de scheiding tussen de tuin bij het huis en het molenerf.
Begin mei zijn de werkzaamheden een paar weken stilgelegd om op de Nationale
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Het Gemak in aanbouw met Dirk en
Jan van der Slik

De windpeluw wordt op maat gemaakt

Molendagen te kunnen draaien. De firma Verbij was daarom op 1 juli nog niet helemaal
klaar met het werk. Dat vonden we niet zo erg, want beter later en goed dan eerder
half werk geleverd. In oktober is het werk afgerond met het bijsteken van het riet in de
kap en onder de rietplanken. Daarmee is de molen nu echt “spic en span”. We hopen
op vele jaren probleemloos draaien.
Hoewel, er tekent zich al een probleempje af met de wachtdeuren die het water uit de
boezem moeten tegenhouden. Daardoor is de boezem (de hooggelegen sloot langs de
Corellistraat) een keer bijna leeggelopen. De elektrische pomp die in noodgevallen kan
worden ingezet om het water in de boezem op peil te houden is toen aangezet. Maar
de Stichting wil deze pomp zo min mogelijk gebruiken omdat deze erg veel stroom
gebruikt: meer dan 10 Euro per dag. Dat geld hebben we hard nodig voor het reguliere
molenonderhoud.

Cadeau van de kinderen van Maurice Pelle

De windpeluw wordt op zijn plek gehesen
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De molen in bedrijf
Vanaf 22 januari heeft de molen regelmatig gedraaid. Totaal op 68 dagen. In het najaar heeft de wind ons een beetje in de steek gelaten, maar over het hele jaar is er toch
bijna 300 uren gedraaid en heeft de molen ruim 85.000 omwentelingen gemaakt. Dit
dankzij de inspanningen van de drie vrijwillig molenaars die de Stichting eind 2013
heeft geworven. Maurice Pelle (eerste molenaar) en Pieter Koopmans en Ron Wendel
hebben niet alleen gedraaid, maar ook allerlei bijkomende werkzaamheden verricht.
Klein onderhoud, reparaties aan hek, touwen, molenerf en schilderwerk. En ook
inspecties van de technische staat, smeren van de lagers met reuzel, poetsen van de
tanden (kammen en staven) met bijenwas.

Maurice Pelle

Ron Wendel

Pieter Koopmans

In het eerste jaar hebben we ruim 250 bezoekers kunnen ontvangen. Hoogtepunten:
de Nationale Molendagen in mei (75), de Open Monumentendag in september met
super slecht weer (30) en het bezoek van groep 5 van de Springplank uit Hazerswoude
Dorp (35).
De kinderen van Maurice Pelle hebben met het ophalen van lege flessen een workmate
bij elkaar gespaard om molenklussen te kunnen verrichten. Er is een begin gemaakt
met het vervangen van het hek op de voorwaterloop.
Een grote verandering op het molenerf is het opnieuw in gebruik geven van de volkstuin bij de molen. Twee vrijwilligers, André Huigens en Jan Visser, hebben zich vanaf
het vroege voorjaar ingespannen om de tuin weer op orde te krijgen. En passant hebben ze ook het snoeiwerk in de rest van de tuin geregeld. De productie van groenten
en fruit (voor eigen gebruik) is daarmee op gang gekomen. De plannen voor 2015 zijn
gemaakt: grondverbetering en nieuwe gewassen. Alles staat er weer prachtig bij.
Het onderhoud van het molenerf binnen het hek is een taak voor de molenaars. Buiten
het hek regelt de Stichting het gras maaien en bijhouden van de kanten.
Eerst kregen we de beschikking over een kleine elektrische maaier, maar sinds het
najaar heeft de firma Van der Spek een grote motormaaier ter beschikking gesteld.
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Dat scheelt een paar uren werk per week! Gras maaien is overigens een klusje dat ook
door vrijwilligers wordt gedaan en waarvoor we altijd handen tekort komen.
Ten slotte: er is voor de molenaars een “Gemak” gebouwd. Nadat we vergunning van
de gemeente hebben gekregen is bij de molen een toilethuisje geplaatst. De molenaars
en hun bezoek kunnen vanaf 2015 immers niet meer in de molenaarswoning terecht
omdat die een nieuwe bestemming als vakantiewoning krijgt. Het toilet is aangesloten
op de bestaande riolering en voorzien van stromend water (met vorstbescherming) en
elektra. De leidingen zijn door leden van de Stichting gelegd (puf puf) en hebben de
winter overleefd.

Voor het komende jaar staan plannen op stapel om de molen “uit het werk” te kunnen
zetten. Omdat het scheprad is vernieuwd komt de molen niet op gang bij heel weinig
wind. Als we de molen uit het werk kunnen zetten kan ook bij weinig wind worden gedraaid, maar niet gemalen. Dat levert meer draaiuren op en dat is goed voor uitstraling
van de molen. Een draaiende molen ziet er beter uit dan een stilstaande. En een draaiende molen blijft beter in conditie. Maar… het liefste malen wij natuurlijk het water in
de boezem. En dat is ook nodig voor de visstand en de waterkwaliteit in de hele wijk.
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De Vijfde Wiek
Wat vooraf ging….
De voormalige molenaarswoning hoort onlosmakelijk bij de Rijnenburgermolen. De
erkenning van de waarde van de twee gebouwen door de gemeente benadrukt dit
nog eens. Toen de Stichting bij de onderhandelingen de keuze kreeg tussen slopen en
laten staan en een nieuwe functie bedenken hoefden we niet lang na te denken. Want
permanent bewonen is helaas niet meer aan de orde omdat de woning niet meer aan
de huidige eisen voldoet. En het laatste dat de Stichting wil is uit haar beperkte budget
Leidingen naar het Gemak (Dik en Dirk)

middelen vrijmaken om de woning in een bouwtechnisch verantwoorde staat te brengen en dan permanent te gaan verhuren. Met de gemeente is daarom afgesproken dat
de schuur naast de woning asbestvrij zal worden gemaakt en de woning, na het vertrek
van de vorige molenaar, een andere bestemming mag krijgen.
De Stichting heeft besloten om de woning te gaan opknappen ten behoeve van kortverhuur in vakanties. De gedachte die daarbij voor ogen staat is dat, nadat de investeringen t.b.v. het opknappen en inrichten zijn terugverdiend, de opbrengsten van verhuur
kunnen bijdragen aan het in stand houden van de molen. Iets dat overigens gemakkelijker geschreven is dan gedaan.

Terras leggen (Jan Janson)

Een nieuwe bestemming

We hebben een vergunning aangevraagd en gekregen van de gemeente Alphen aan den
Rijn. Daarmee ligt de weg open voor verhuur als vakantiewoning. Maar ook voor verhuur van maximaal ongeveer 3 maanden aan mensen die voor een korte periode een
gemeubileerde woning zoeken. Dat kunnen ook expats zijn, of (buitenlandse) studenten
die hier een korte periode college komen volgen. Of een kunstenaar die even een eigen
plek nodig heeft. Zolang het maar alleenstaanden of gezinnen zijn.
Laminaat leggen (José en Dries)
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Een goed plan
Suzan Kuijper, inderdaad de vrouw van, en dus als buurvrouw nauw betrokken bij
het molenaarshuis, heeft een plan opgesteld en uitgewerkt voor de herinrichting van
het huis en de omliggende tuin. Er is een begroting opgesteld en via vele contacten,
kringloopwinkels, advertenties in de Groene Hartkoerier, Marktplaats en spontane
aanbiedingen van buren, vrienden, vrienden van vrienden enz. is materiaal gekocht en
veel gratis gekregen.
Eind 2014 was de woning voor 90% gereed. En de tuin begint na een enorme opruimDe oude windpeluw als tuinbankje

fase ook toonbaar te worden. Bijgaande foto’s met onderschrift geven een mooi beeld
van alle klussen in de periode april 2014 tot begin 2015. Vele honderden uren en
tientallen handen hebben bijgedragen aan het resultaat. U kunt dat bewonderen op
onze site (www. rijnenburgermolen.nl) of bij de vakantiehuizensite van HomeAway.nl
Vakantiewoning/p1670469.

Werken in de tuin (Suzan)

Onder het nieuwe toilet (Dirk)		

Schilderen, heel veel schilderen (Suzan)

Behangen (Luuk Hessing )
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Public relations en website
Nieuwsbrieven
Voor de bewoners in de directe omgeving van de molen (Van Beethovenlaan, Corellistraat, Diepenbrockstraat en het Sweelinckplantsoen) is twee keer een Nieuwsbrief
gemaakt. De eerste Nieuwsbrief markeerde in januari 2014 de juridische overdracht
van de molen aan de Stichting, het begin van het nieuwe bestuur, en de start van de
renovatiewerkzaamheden. Aan het eind van het jaar werd verslag gedaan van de
afronding van de renovatiewerkzaamheden, en werden ook voor het eerst de Drie
Molen-producten geïntroduceerd. Tegelijk was dit een oproep aan de buurtbewoners
om zich aan te melden als Vriend van de Molen. We hebben daarmee weer een aantal
vrienden erbij gekregen.
Artikelen in de Rijnwoude Koerier/Groene Hart Koerier
De verschillende hoogtijdagen (Nationale Molendag, Nationale Monumentendag, en
de start en de afronding van de renovatiewerkzaamheden) werden benut om in de
Rijnwoude Koerier onze molen onder de aandacht te brengen.
Video van Jelke Bethlehem
Voor de Open Monumentendag van 14 september 2014 werd een mooie en
informatieve video gemaakt door Jelke Bethlehem, dorpsgenoot en medewerker van
het Rijnstreek Magazine. Zie:
http://www.rijnstreekmagazine.nl/nieuws/2014/09/de-rijnenburgermolen/
Website Rijnenburgermolen
Na een aantal verkenningen van de technische ins- en outs werd in augustus de
ontwikkeling van de eigen website ter hand genomen door de secretaris. Door gebruik
te maken van de modulaire opbouwservices van Webnode konden de kosten laag gehouden worden. De website is sinds oktober 2014 in de lucht, en biedt veel informatie
over de molen, de geschiedenis en de actuele ontwikkelingen.
Zie www.rijnenburgermolen.nl

Ontwikkeling 3-molens producten ism De Rooie Wip en
Korenmolen Nieuw Leven
Gejus van Diggele (tevens PR-man van De Rooie Wip) heeft het initiatief genomen
om drie Hazerswoudse molens (Korenmolen Nieuw Leven in Dorp, de Rooie Wip aan
de Gemeneweg en de Rijnenburgermolen aan de Rijndijk) onder de aandacht van de
bewoners van Hazerswoude te brengen en te houden door de verkoop van een aantal
(streek-)producten onder het eigen label Drie Molens. De eerste verkoop van kaas vond
plaats tijdens de Moonlight Shopping markt op 13 december 2014, in een stand van
de firma Neuteboom Verswereld.
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Financieel Verslag
Financieel Verslag 			 Exploitatierekening 2014
Inkomsten Stichting 2014

Realisatie

Bijdrage Gemeente Alphen a/d Rijn

5.000,00

Rentes
Opbrengst molendagen
Diverse bijdragen
Tekort exploitatierekening 2014
Totaal

189,81

Bankkosten
Onderhoud molen
Schoonmaak

226,00

63,60
120,00

100,00

5.121,57

6.974,00

10.494,98

7.300,00

		
Uitgaven 2014 molen

Begroting

		
Realisatie

Begroting

109,10

134,00

1.047,57

1.500,00

11,66

Verzekeringen

187,55

Vergunningen

230,75

Gereedschappen

107,39

Aanschaf toilethuisje

693,54

Diversen

104,66

ICT-kosten

109,00

135,00

Lidmaatschappen

170,39

150,00

Bestuurskosten

103,50

Molendagen
Representatie

35,94
104,59

250,00

totaal molen

3.015,64

2.169,00

Uitgaven 2014 molenaarshuisje

Realisatie

Begroting

Onderhoud en opknappen

2.368,16

3.750,00

Gas / elektra

532,61

535,00

Water

156,15

160,00

Schoonmaak
Inrichting

36,92
3.957,80

Gemeentelijke lasten

249,20

Tuinonderhoud

178,50

totaal molenaarshuisje
Totaal Stichting Rijnenburgermolen

686,00

7.479,34

5.131,00

10.494,98

7.300,00
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Toelichting op de exploitatierekening
De herstelwerkzaamheden aan de molen kwamen ten laste van de Gemeente Alphen
aan den Rijn, als onderdeel van de afspraken rond de overdracht van de molen.
De investeringen in het molenaarshuisje kwamen ten laste van de Stichting.
Deze kosten waren hoger dan aanvankelijk begroot. Dit komt vooral doordat het huisje
intern veel beter is opgeknapt dan aanvankelijk het plan was, en omdat ook de bovenverdieping nu reeds geheel is opgeknapt, terwijl dit oorspronkelijk bedoeld was voor
een latere fase. Dit zal de aantrekkelijkheid voor verhuur ten goede komen.

Balans per 31 december
Debet

31-12-2014

31-12-2013

Bankrekening

785,68

30.693,49

Spaarrekening

33.500,09

7.149,81

190,81

76,28

34.476,58

37.919,58

Nog te ontvangen

		
Credit
Vermogen
Nog te betalen

		
31-12-2014

31-12-2013

32.774,07

37.895,64

1.702,51

23,94

34.476,58

37.919,58

Eigen vermogen per 31-12-2013

37.895,64

af: Nadelig saldo exploitatierekening 2014

5.121,57-

Eigen vermogen per 31-12-2014

32.774,07

Toelichting op de balans
Het eigen vermogen is in 2014 met ruim €5000 verminderd. Dit is voor het overgrote deel veroorzaakt door de investeringen om het molenaarshuisje tot aantrekkelijke
vakantiewoning te renoveren, en zo extra inkomsten te gaan verwerven voor het beheer
en onderhoud van de molen.
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Dank aan de vele vrijwilligers
De Stichting Rijnenburgermolen kan slechts functioneren dankzij de enorme inzet van
een groot aantal vrijwilligers en dankzij de vele spullen, materialen en gereedschappen
die door de buurtgenoten om niet beschikbaar werden gesteld.
Onze dank gaat uit naar:
De vrijwillige molenaars
Maurice Pelle
Pieter Koopmans
Ron Wendel
Het onderhoud en beheer van de volkstuin
André Huigens
Jan Visser
Het opknappen en herinrichten van de molenaarswoning en de tuin
Suzan Kuijper
Jan van der Slik
Henk Bardelmeijer
Mendel en Marielle Kuijper
Pepijn Jansen
Luuk Hessing en Fern Koning
Jan Janson
José de Roode
Evelien van Ingen Schenau
Henk van Leeuwen
Bert Wielswijk
Fahrid Ebrahimi
Sponsoring en giften (materialen en gereedschappen)
Fa. Van der Spek				

Peter en Helma van Woerden

Fa. Verbij				

Fam. Dobronyi

Mw. Ten Hacke				

Dirk en Anja Kraan

Marco Hoogenboom			

Elly Janson

Fam. Van Dissel				

Henk de Graaf

Esther Kuijper				Fam. Verhoog
Jeroen van Ingen Schenau		

Fam. van Ginkel

Henk en Mieke Telder			

Fam. van Zwieten

Hans de Wolf en Corine Barth		

Carla van Klaveren

Aad en Corry Hartveld			

Jan en Ria Boers

en vele anderen met morele steun en kleine maar belangrijke bijdragen
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Van Beethovenlaan 47
2394 HA Hazerswoude-Rijndijk
T 071 - 341 3684
www.rijnenburgermolen.nl

