Dankzij schenking van Schipholfonds

De molen van Sassenheim krijgt licht en warmte
SASSENHEIM – Een belangrijke
mijlpaal is bereikt door de Stichting ‘De
molen van Sassenheim’: de molen heeft
binnenverlichting gekregen en centrale
verwarming. En naast de molen is een
antieke Leidse Lantaren geplaatst en op
het lichtnet aangesloten.
Dankzij de in het najaar van 1998
verkregen schenking van ƒ 20.000 van het
Schipholfonds kon begonnen worden met
licht en warmte te brengen in de molen.
IJselmuiden & Zn is kort na het bekend
worden van de schenking in de molen aan
de slag gegaan. Begonnen werd met in de
molen hoogrendement CV-ketel op te
hangen en op de begane grond en de twee
verdiepingen zes forse radiatoren te
plaatsen. Door het systeem heeft het
keukenblok (de pantry) naast een
koudwaterkraan
nu
ook
een
heetwatervoorziening. Ook is waterleiding
naar de bonveste verdieping doorgetrokken
voor
de
aansluiting
van
een
brandblusvoorziening. Vervolgens hebben
de
drie
bouwlagen
elektrische
voorzieningen gekregen. Leidingen zijn
ingehakt, en op veel plaatsen zijn
stopcontacten
met
randaarde
en
schakelaars geplaatst voor de TL-balken,
de sfeerverlichting en een centraal
luchtafzuigsysteem. De trappen en
uitgangen zijn conform de eisen van de
brandweer
voorzien
van
vluchtrouteaanduidingen
en
noodverlichting. Op de begane grond is
door vrijwilligers met behulp van door Van
Rooijen
Hekwerken
uit
Voorhout
geschonken materialen een bijzondere
sfeerverlichting aangebracht. Het tijdstip
dat de molenonderachtkant als klein
sociaal, cultureel en educatief centrum

gebruikt kan gaan worden komt hiermee
dichterbij.
Lantaren
Ook aan de buitenkant van de molen is iets
bijzonders tot stand gekomen. In de
molentuin is een door de gemeente
geschonken 19e eeuwse lantarenpaal
geplaatst. Daarop is een door EWR Encore
Licht uit Leiden geschonken originele
antieke bronzen Leidse Kap met speciale
lamp geplaatst, en is de lanatren gratis op
het lichtnet aangesloten. Het geheel is een
waar sieraad voor de molen en voor de
wijk. Vooraal ’s avonds geeft deze antieke
altaren aan de noordkant van de molen bij
het brugje over de molensloot een
bijzonder sfeervolle en tevens doelmatige
verlichting. Het stichtingsbestuur is terecht
bijzonder ingenomen met deze schenking.
De molenstichting hoopt ook aan de
zuidwestkant van d molen te komen tot
plaatsing van zo’n lantaren. Niet alleen
voor de verfraaiing maar ook om die
donkere hoek ’s avonds beter te verlichten
en daarmee veiliger te maken.
Tegen de oostelijke molenmuur is door
vrijwilligers een door het Sassenheims
Vloerenhuis
geschonken
parkbank
geplaatst. Moeders die hun spelende
kinderen in het oog willen houden en
langskomende wandelaars kunnen op dit
sfeervolle plekje uitrusten.
Het bestuur van de Rabobank Teylingen
besloot onlangs om de stichting ƒ 5.000,te schenken voor een vitrinekast. Door dit
alles wordt een stukje Sassenheim steeds
mooier. De molenstichting is voor het
afmaken
van
de
restauratie
een
wervingsactie voor sponsors en donateurs
gestart.

Bij de molen is een antieke lantaren geplaatst

