Molen van Sassenheim bijna weer in gebruik
SASSENHEIM – MARGRIT TIBBOEL
De restauratie van de uit 1869 daterende
‘Molen van Sassenheim’- ook wel bekend
als ‘de Molen van Speelman’- nadert met
rasse schreden zijn voltooiing. Dankzij een
gift van 20.000 gulden uit het
Schipholfonds is er in de markante,
achtkantige molenstomp in de Postwijk
binnenverlichting en centrale verwarming
aangelegd. De molenonderkant moet
halverwege dit jaar dienst gaan doen als
sociaal, cultureel en educatief centrum.
Er is nog 50.000 gulden nodig om de
restauratie van de molenstomp tot een goed
einde te brengen. “We willen een paar
grote sponsors vinden. Dat valt niet mee,
want we zijn bij onze zoektocht niet
alleen”, zegt Van Teylingen. Hij heeft zijn
hoop
gevestigd
op
een
aantal
cultuurfondsen die wellicht over de brug
willen komen. “Als de klus geklaard is,
hopen we voldoende huurders te vinden.
We denken aan permanente huur voor
enkele dagdelen door verenigingen.
Bovendien leent de ruimte zicht prima
voor het onderbrengen van exposities.”
Hoewel een installateur en een aantal
vrijwilligers de afgelopen maanden met
man en macht werkten om een CV-ketel,
radiatoren en verschillende soorten
verlichting aan te brengen, blijft er volgens
J. van Teylingen van de ‘stichting De
molen van Sassenheim’, die de molen in
1993 voor het symbolische bedrag van een
gulden kocht nog voldoende werk aan de
winkel. “er moet een klinkervloer gelegd
worden, de balken worden nog behandeld
en er moet overal gestuct worden”, somt
Van Teylingen op.

Van Teylingen heeft er een hard hoofd in
of hij ook een betaalbare kap voor de
molen kan vinden. “als we een kap laten
maken door een molenbouwer, komt dat al
gauw uit op een miljoen. Wanneer we erin
zouden slagen een tweedehands kap te
vinden spaart dat een aantal tonnen uit”.
De medewerkers van de stichting zijn dik
tevreden met de niet aflatende hulp van
vrijwilligers en een aantal recente
schenkingen.
Een bedrijf uit Voorhout leverde
materialen voor sfeerverlichtingen de
gemeente Sassenheim plaatste een
negentiende eeuwse lantaarn aan de
noordkant van de molenstomp. Een
Sassenheims bedrijf nam onlangs de
plaatsing van een parkbank tegen de
oostelijke muur voor zijn rekening en een
bankfiliaal stelde 5.000 gulden beschikbaar
voor de aankoop van een vitrinekast.
Mijlpaal
“De ingebruikname van ‘De molen van
Sassenheim’ is een belangrijke mijlpaal”,
stelt Van Teylingen vast.
De stichting heeft contract met de
gemeente Sassenheim, waarin staat dat de
molen in 2023 helemaal gerestaureerd
moet zijn.

