Fons van der Elst (links) geeft uitleg aan de hand van de ontwerptekeningen (Foto: Ingrid
Langeveld).

Veel belangstelling voor plannen molen 'De Speelman'
Laatste update: 10 september 2012 om 10:02

SASSENHEIM -Tijdens de zesentwintigste editie van de landelijke 'Open
Monumentendag' vroeg molen 'De Speelman' aandacht voor de wederopbouw van de
korenstellingmolen.
Ruim vijfenzeventig belangstellenden bezochten 'de Molenstomp van Sassenheim' en hadden
interesse voor de plannen van wederopbouw van de korenstellingmolen en de miniatuurmolen van
‘De Speelman’. Fons van der Elst, bestuurslid van stichting 'De Molen van Sassenheim” en sinds
september 2005 beheerder, liet na afloop weten: "Mensen stapten over een drempel, kwamen in
de tijd van vroeger en genoten van een verhaal achter elke steen. Veel bezoekers zien graag een
molen in het dorp Sassenheim."
De molen is de afgelopen maanden veel in de belangstelling geweest. Omwonenden richtten de
actiegroep 'Hier geen wieken' op om de herbouw van de molen tegen te gaan. Van der Elst: "Aan
tegenstanders gaf ik uitleg aan de hand van de ontwerptekeningen van Verbij Hoogmade BV Bouwen Molenmakersbedrijf, probeerde onzekerheden weg te nemen en bood mensen aan om een kijkje
te nemen bij andere molens in de nabije omgeving."
Het bestuur schreef voor deze dag een prijsvraag uit. Sassenheimer Dick Stomp wist de exacte
hoogte van de molen na volledige opbouw. Met zijn juiste antwoord van centimeter 2236 won hij
een Delfts blauwe tegel met een afbeelding van de molen. Ton van der Wiel van de Stichting Oud
Sassenheim toonde, onder grote waardering, diverse diapresentaties van molens in Zuid- en
Noord- Holland. "Wij kijken terug op een enerverende dag vol belangstelling en veel plezier",
besluit Van der Elst.

Molen De Speelman is veelvuldig in het nieuws geweest de afgelopen maanden vanwege de
plannen om de molen in oude staat te herstellen (Foto: pr).

Molen De Speelman werkt samen met Oud Sassenheim
Laatste update: 23 augustus 2012 om 15:30

SASSENHEIM - De Sassenheimse Molen De Speelman zet haar deuren open voor Open
Monumentendag op 8 september.
Het programma voor de Open Monumentendag hebben de stichting Molen van Sassenheim en
Stichting Oud Sassenheim samen ingevuld. Beide stichtingen geven presentaties met een historisch
thema. Zo verzorgt de stichting Molen van Sassenheim een diapresentatie over
korenstellingsmolens in Zuid- en Noord-Holland en vertelt de stichting over verdwenen molens in
Sassenheim. Stichting Oud Sassenheim weet de bezoeker te informeren over buitenplaatsen en
park Rusthoff én geeft een presentatie van Sassenheim in de jaren '50.
Daarnaast zijn er ook nog objecten te bezichtigen in de molen: Op de eerste etage treft de
bezoeker naast uit de historische Raadsstoelen (1929) uit het eerste gemeentehuis aan de
Wilhelminalaan een uitgebreide collectie antiek molenaarsgereedschap en andere
bezienswaardigheden zoals foto's en voorwerpen van de eerste restauratie van de molenromp. De
Molen is van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken.

