Koninklijk hek geplaatst rond De Speelman

Schipholfonds steekt twintig mille in Sassenheimse molen
SASSENHEIM – De Stichting ‘De
Molen van Sassenheim’ is in de prijzen
gevallen. Dinsdag 2 juli kwam het
bericht binnen dat het Schipholfonds
een aangevraagde donatie voor de
restauratie van molen ‘De Speelman’
had toegekend. Het bestuur werd
uitgenodigd om op 3 juni naar Westzaan
(Noord-Holland) te komen waar om
16.00 uur de aan een zestiental
organisaties
toegekende
donaties
symbolisch zouden worden uitgereikt.
Het Schipholfonds is een cultureel fonds
dat
donaties
geeft
aan
stichten,
verenigingen, e.a. die werkzaam zijn op de
gebieden van cultuur, sport, muziek,
maatschappelijk werk, e.d. Naar aanleiding
van het zeer goed gedocumenteerde
verzoek van de stichting kwam de
secretaresse van het Schipholfonds op 29
april naar Sassenheim om de molen te
bekijken en nadere informatie in te winnen.
Reeds van de secretaresse hoorde het
stichtingsbestuur dat de molen bij het
bestuur van het Schipholfonds hoog
scoorde. Ook hoorde het bestuur dat de
instellingen die ƒ 5000,- of meer toegekend
krijgen zouden worden uitgenodigd om de
donatie in ontvangst te komen nemen.
Maar hoe hoog de schenking zou worden
bleef een verrassing. Zelfs toen het bestuur

werd uitgenodigd om op 3 juni naar het
oude Regt Huys Banne Westzaan te komen
voor de uitreiking was nog niets over de
omvang bekend. De toekenning aan de
aanwezige 16 instellingen gebeurde in
volgorde van ƒ 5000,- en hoger. Toen de
vijftienduizend gulden passeerde steeg de
spanning ten top. Het werd ƒ 20.000,-, een
bedrag dat een grote verrassing was. Het
bedrag zal worden aangewend voor een
duidelijk omschreven onderdeel van de
binnen restauratie. Vóór het Regt Huys
gingen de afgevaardigden van de 16
instellingen met hun bijna één meter grote
cheques op de foto. Daarna volgde een
gezellig samenzijn met een hapje en een
drankje. Er is echter een tweede reden voor
feest. Een door de firma Van Rooijen
Hekwerken uit Voorhout geschonken
tachtig jaar oud smeedijzeren sierhek is
door vrijwilligers geplaatst. Dit antieke hek
is werkelijk heel uniek. Het is het oude
sierhek dat 80 jaar gestaan heeft rond het
standbeeld van Koningin Emma op het
Regentesseplein in Den haag en dat nu
door een nieuw hekwerk is vervangen. Het
oude zeer fraaie koninklijke sierhek is
geheel door vrijwilligers gerestaureerd en
staat nu als herboren rond het erf van
molen ‘De Speelman’. Daarmee is een
stukje oud-Sassenheim nòg mooier
geworden.

Het bestuur van ‘De Molen van Sassenheim’ is ingenomen
met de forse donatie van het Schipholfonds.
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