Jaarverslag over het jaar 2019
Stichting Molen De Vlieger
1. Het bestuur
•

Samenstelling:
o Voorzitter: Mart Jochemsen
o Penningmeester: Louis Kleijweg
o Secretaris: Eddy Vermeiren

Drie maal werd er een bestuursvergadering gehouden waarvan verslaglegging
plaatsvond en 3 maal was er een informeel overleg zonder verslaglegging.
2. Vrienden van Molen De Vlieger
Aan het einde van 2019 bedroeg het aantal vrienden 30 waarvan 1 zonder
contactgegevens. Ten opzichte van 2018 betekent dit een daling van 25%
Bij het Cultureel Zomerfestival op 24 augustus was Molen De Vlieger present en werd
er promotie gemaakt voor de molen en voor de werving van Vrienden.
De Reünie op 18 oktober 2019 naar aanleiding van 30 jaar Verplaatsing Molen de
Vlieger heeft 3 nieuwe Vrienden opgeleverd.
3. Activiteiten
•
•

•
•

Uiteraard waren er tijdens de “zomermaanden” van april t/m oktober de
gebruikelijke openstellingen op woensdag- en zaterdagmiddag van 13:30 uur tot
16:30 uur.
Dit jaar was er een vroege opening van het seizoen op 16 maart. Overdag was er
de actie in het kader van NL Doet waarbij geholpen kon worden bij de aanleg van
de nieuwe moestuin bij de molen. Om 15.00u heeft wethouder Astrid van Eekelen
de vang gelicht en daarmee officieel het seizoen geopend. ’s Avonds, van 18.00 tot
22.00u, was de molen opengesteld voor Museumnacht Kids en was er in de lokalen
van de kinderboerderij de voorstelling van Kindertheater Deepdeep “Zo draait de
molen”. Voor de groteren was er een speurtocht door de molen. Museumnacht Kids
kende een ruime belangstelling.
Op 13 april was het Erfgoeddag met als thema “Schatten van de Gouden Eeuw”.
De molen werd vereerd met een bezoek van de heren Constantijn Huygens met
echtgenote Suzanna, zoon Christaan Huygens en schilder Rembrandt van Rijn.
Op 17 april werd in samenwerking met kinderopvang Ziezoo en Dekkershoeve de
paashaas verwelkomd en konden de kinderen paaseieren zoeken.
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Op donderdag 9 mei heeft onze vrijwilliger Aart Struijk, auteur van o.a. het boek
over de geschiedenis van Molen de Roos in Delft, een lezing gegeven in
Wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk, over de Hollandsche Molens.
Op 11 mei stond Nationale Molendag bij Molen de Vlieger vooral in het teken van
de nieuwe aangelegde moestuin en werden er demonstraties gegeven met
stoommachines. Ook de zendamateurs waren weer van de partij om contacten te
leggen met andere zendamateurs verspreid over de wereld.
6 juli was er de lokale molendag Leidschendam-Voorburg. Het thema was
“Rembrandt, de zoon van de molenaar”. Er werd een schilderworkshop
georganiseerd hier kwamen vooral kinderen op af.
24 augustus: deelname aan het Cultureel Zomerfestival in Voorburg.
Open Monumentendag op 14 september had als thema “Plekken van plezier”.
Speciaal voor de jongste bezoekers werden er pannenkoeken gebakken en konden
de eerste resultaten van de moestuin bewonderd worden.
5 oktober hebben we voor de vijfde keer meegedaan aan Museumnacht Den Haag.
Er was een goede busdienst georganiseerd door de organisatie tussen Hofwijck en
de molen. Het thema was ”Tijd”. Klokkenmaker Jan-Bart van Laren van Hands of
Time uit Voorburg liet ons kennismaken met de binnenkant van de slingerklok
zoals ook Christiaan Huygens die kende. De bezoekers konden gelijk de
vergelijking maken met het raderwerk in de molen.
16 oktober werd een Reünie gehouden in Dekkershoeve waar men herinneringen
kon ophalen over de verplaatsing van Molen de Vlieger in de nacht van 17 op 18
oktober in 1989. Deze reünie werd drukbezocht. De bezoekers van de reünie
werden verwelkomd op de vrolijke tonen van een klein straatorgel.
Woensdag 18 december werd de kerstster weer in de wieken van de molen
opgehangen en werd de kerststal in de woonkamer van de molen neergezet zodat
ze dan buitenaf door het raam te bewonderen was.
Diezelfde middag werd in samenwerking met kinderboerderij Essesteijn
kinderactiviteiten georganiseerd en er werd een kerstverhaal voorgelezen.
In de maanden oktober/november hebben leerlingen van groep 7 van de
basisscholen uit Leidschendam-Voorburg op donderdagochtenden een bezoek
gebracht aan de molen in het kader van het Cultuurmenu. Molen De Vlieger had dit
jaar als thema “Verplaatsing van de molen 30 jaar geleden” ingezet. Ruim 460
leerlingen hebben in dit kader de molen bezocht.
In de loop van 2018 zijn er een aantal werkgroepbijeenkomsten geweest ter
voorbereiding van het 400-jarig bestaan van Molen de Vlieger in 2021. Samen met
de Historische Vereniging Voorburg wordt gewerkt aan de publicatie van een
nieuwe uitgave van het boek over de geschiedenis van Molen de Vlieger.
Het totale aantal bezoekers in 2019 was 1607.
Tijdens de speciale dagen was de toegang gratis voor 627 bezoekers.
Op de gewone bezoekdagen waren er 255 betalende bezoekers.
Bij groepsbezoeken hebben we 265 bezoekers ontvangen.
Het bezoekersaantal is, exclusief het bezoek in het kader van Cultuurmenu, zeer
licht gedaald in vergelijking met 2018 (< 1,8%).
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4. Website en Sociale media
Op de website in de agenda kunnen mensen de activiteiten zien. Tevens kunnen
Vrienden zich aanmelden via de website en wordt er informatie verstrekt over het
educatief programma voor de scholen.
De homepage is beschikbaar in het Nederlands, het Engels, Frans en Duits. De
overige pagina’s zijn enkel in het Nederlands.
In het afgelopen jaar hebben zich geen grote veranderingen voorgedaan in de opzet
van de website.
Op Facebook heeft de pagina 165 likes gekregen sinds de start van de pagina. Dit
betekent een stijging van 17% t.o.v. vorig jaar. 171 mensen volgen ons op Facebook.
Dat is ruim 20% meer dan vorig jaar.
Ook op Instagram is Molen de Vlieger actief en heeft ook daar 196 volgers. Dit is een
stijging van 38% t.o.v. vorig jaar.
5. Vrijwilligers
Molen De Vlieger heeft 12 vrijwilligers.
Behalve de website-beheerder zijn 9 vrijwilligers actief als rondleiders in de molen.
Sinds de natuurwerkdag houden een vijftal vrijwilligers zich bezig met de aanleg en
onderhoud van de moestuin.
•
•

Ter voorbereiding van het 400-jarig bestaan van de molen zijn 2 vrijwilligers actief
in de redactie van een boek over Molen de Vlieger dat in 2021 zal uitgegeven
worden samen met de Historische Vereniging Voorburg.
Op vrijdag 20 december was er een gezellig samenzijn voor de vrijwilligers en hun
partners in Dekkershoeve.
6. Samenwerking

•
•

•
•

Houtzaagmolen De Salamander: samen met De Salamander werd de lokale
molendag georganiseerd
Polderoverleg:
o Middin, de Kinderboerderij Essesteijn, Dekkershoeve, de bijenhoudster, de
Groene Basis, kinderopvang Ziezoo en Stichting Molen De Vlieger vormen
samen het Polderoverleg Essesteijn waarin samengewerkt wordt voor het
opzetten van gezamenlijke evenementen en het promoten van het
Poldergebied Essesteijn.
Erfgoedpodium: overleg en samenwerking met de overige culturele instellingen
binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Gemeente:
o Heeft de zorg voor het groot onderhoud aan Molen De Vlieger;
o In het afgelopen jaar heeft er goed overleg plaats gevonden met de gemeente.
o Cultuurmenu: naar aanleiding van de 30e verjaardag van de verplaatsing van
de molen is ervoor gekozen om tijdens de rondleidingen bijzondere aandacht te
geven aan de geschiedenis van de verplaatsing.
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