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Vriend van De Windhond of Lid van de Club van 100 worden?
www.windhond.nl/steun-de-windhond

Kom langs op de hoogste plek 
van de Soester Eng met een 
schitterend uitzicht op een 
eeuwenoud landschap.

De herrezen Windhond wordt 
gerund door vrijwilligers en is 
een fotogeniek object in Soest.

Met een ruime sortering 
ambachtelijke meelproducten 
in de molenwinkel.

De Stenen Reus op de Eng 
is een prachtig educatief en 
recreatief object in Soest.

Wilt u een bijdrage leveren aan 
de vitaliteit van de molen wordt 
dan Vriend van De Windhond 
of lid van de Club van 100.

Parel van onze cultuurhistorie, jouw steun zeker waard!

12,5 jaar Soester korenmolen

De Windhond



VOORZITTER VAN 
STICHTING DE WINDHOND 
Peter Hoebée
“Molen De Windhond, 12,5 jaar op de Eng. Dit 
jubileum hadden we graag met u gevierd maar dat 
is vanwege de maatregelen rondom corona dit jaar 
niet mogelijk. Daarom deze jubileumkrant over die 
bijzondere plek in Soest.

Als voorzitter van de jubilerende molen vind ik het 
belangrijk dat onze vrijwilligers het naar hun zin hebben. 
Als zij met plezier werken, loopt alles op de molen goed en 
dat trekt weer nieuwe vrijwilligers aan. Hoe groter de groep 
deskundige en enthousiaste vrijwilligers, hoe beter het 

werk over iedereen 
verdeeld kan 
worden.

Ook besteed ik 
als bestuurslid 
en ondernemer 
graag aandacht 
aan het Soester 
bedrijfsleven. Ik 
probeer via mijn 
netwerk lokale 
bedrijven bij de 
molen te betrekken. 
Jaarlijks zijn wij, 
ondanks inzet van 
onze vrijwilligers, 
veel geld kwijt 
aan schilderwerk, 
vernieuwingen 

en reparaties. Dat kan voor een deel betaald worden uit 
de bijdragen van onze vaste donateurs van de Stichting 
Vrienden van De Windhond en de opbrengst van 
meelproducten uit de molenwinkel, maar lang niet alles. 

Dankzij ondernemers uit Soest hebben wij dit jaar, door 
giften en kortingen, aangevuld met eigen financiering, 
drie toegangshekken kunnen vernieuwen en de stalen 
opslagcontainer kunnen vervangen door een nieuwe 
houten schuur, de Molenwerf. En zo doen wij ieder jaar 
wat. Ook u zouden we graag verleiden Vriend van De 
Windhond te worden of tot de Club van 100 toe te treden.”

Evenementenlocatie voor o.a.  
familiefeesten, recepties, bruiloften, uitvaarten, 

seminars, cursussen of vergadering! 

De Molenaarskamer, geschikt voor (in)formele bijeenkomsten waar het accent 
ligt op beslotenheid, rust, kwaliteit en respect voor de omgeving.

De Molenaarskamer ligt aan de Molenweg midden op de Soester Eng.  
Een bijzondere ruimte met bezoekmogelijkheid aan de herbouwde molen  

de Windhond boven de Molenaarskamer.

Reserveren?Bel 06 10 73 56 05 of mail 
info@molenaarskamer.nl U bent verplicht  om de catering bij  ons af te nemen!

De Molenaarskamer
Molenweg 32, 3764 TA Soest
Contactpersoon: Antonio vd Hengel
06 10 73 56 05 / info@molenaarskamer.nl

www.molenaarskamer.nl

Cateraars:

Huurprijs € 250
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BESCHERMHEER 
VAN DE WINDHOND

Burgemeester 
Rob Metz
“In januari van dit jaar viel mij de eer ten deel 
beschermheer te worden van molen De Windhond. 
Dit beschermheerschap roept trotse gevoelens 
op. Deze prachtige, herbouwde molen is tot stand 
gekomen met doorzettingsvermogen en visie vanuit 
onze samenleving. 

Het is een bijzonder object waar molenaars worden 
opgeleid en vrijwilligers zich inzetten om dit deel 
van ons Soester 
erfgoed levend te 
houden. Hoewel 
de oorspronkelijke 
Windhond op een 
andere plaats stond 
op de Eng, levert 
de huidige locatie 
iconische plaatjes 
op.

Wist u dat 
Sint Victor 
beschermheilige is 
van de molenaars? 
Mij kwam het 
spannende verhaal 
ter ore dat hij ter 
dood veroordeeld 
werd en zou worden 
geplet tussen twee molenstenen. Het verhaal gaat dat de 
molenstenen braken en Sint Victor er levend vanaf kwam. 
De heilige wordt vaak afgebeeld met in de ene hand een 
zwaard en in de andere een molen. Het zwaard zie ik als 
symbool voor de vechtlust en kracht die heel veel betrokken 
inwoners van Soest getoond hebben bij herbouw en 
exploitatie van de molen.

Als burgemeester van Soest draag ik De Windhond een 
warm hart toe. Het is een unieke plek waar tradities in 
ere worden gehouden met bijvoorbeeld het jaarlijkse 
Roggefeest. Zo houden we de historie van Soest levend.”
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DE SMID

Rein Tupker

“Omdat wij nog 
op ambachtelijke 
wijze smeden, 
vroeg De Windhond 
ons voor diverse 
werkzaamheden. Zo hebben we de letters gesmeed boven 
de ingang van de Molenaarskamer en een set ijzeren 
beugels voor de molen gemaakt en gesponsord. Wij vinden 
het heel belangrijk dat ons ambacht van smid niet verloren 
gaat en daarom is het des te leuker om met een ander 
ambacht, zoals dat wordt uitgeoefend op De Windhond, 
samen te werken.”

DE BAKKER 
Ben van 
den Berg 
Ben runt al jaren, 
samen met zijn partner 
en medewerkers,  
De Zoete Verleiding 
in Soest-Zuid. “Een 
bakker en een molen 
die horen bij elkaar en daarom ben ik al vanaf 
de opening verbonden met De Windhond. Ik maak 
met het meel van de molen de Molenkoeken, het 
Soester Molenaartje en De Windhond extra vezel. 
Ook sponsor ik de oliebollen op het Midwinterfeest.”
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VERBIJ MAAKT MONUMENTEN, 
AL MEER DAN 150 JAAR

Erkend Molenmaker

RESTAURATIE MOLENS

Uniek in bouw, restauratie en molens

Van A tot Z geregeld 

Meer informatie: Bel 071 501 84 78 of kijk op www.verbij.nl

Familiebedrijf sinds 1868  

Duurzaam en gedegen  

BOUW

Korenmolen De Windhond 
al 12,5 jaar terug op de Eng
Ruim twaalf jaar geleden werd korenmolen De 
Windhond geopend. Gebouwd als eerbewijs aan de 
oude Windhond waarvan de laatste resten in 1930 
werden gesloopt. De vroegere molen stond op de hoek 
van de Molenstraat en de Molenweg, maar herbouw op 
dezelfde plaats was niet mogelijk. Zo kwam de molen 
terecht op de hoek Kolonieweg/Molenweg/Veldweg. In 
maart 1977 werd Stichting De Windhond opgericht en 
in april 2006 begon uiteindelijk de bouw van de molen 
die op 10 mei 2008, tijdens Nationale Molendag, 
feestelijk werd geopend.

In de afgelopen jaren zijn diverse veranderingen 
aangebracht in en om de molen, waaronder de vernieuwde 
molenwinkel en een nieuwe opslagschuur. Recent is al het 
houtwerk van de molen geschilderd, deels uitgevoerd door 
eigen vrijwilligers. En omdat de stenen romp van de molen 
het regenwater vasthield, waardoor de molen van binnen 
heel veel last van vocht had, is de zuidwestzijde van de 
molenromp voorzien van een vochtwerende grijze coating. 
Door deze coating komt er geen vocht meer door de muur 
en lijkt de molen nog meer op de oude Windhond. Die had 
een gestucte grijze gevel op het zuidwesten.
Al deze aanpassingen waren alleen mogelijk dankzij de 

gulle giften van diverse sponsoren en van de Vrienden van 
De Windhond en de leden van de Club van 100 en, niet te 
vergeten, de inzet van de vrijwilligers.
Meest recente ontwikkeling bij onze molen zijn de 
bijenkasten met daarin bijenvolken. Wie weet is er volgend 
jaar bloemenhoning van de Eng te koop in onze winkel.
Inmiddels is De Windhond een bekend object in de regio 
geworden. Het is, met duizenden bezoekers per jaar, de 
meest bezochte molen in de provincie Utrecht. Regelmatig 
gebruiken organisaties, bedrijven alsmede de gemeente 
Soest de beeltenis van korenmolen De Windhond in 
publicaties en reclame-uitingen. Verder is de molen bij de 
inwoners van Soest een geliefde locatie voor fotosessies.
Helaas heeft corona ook effect gehad op de molen. Als 
gevolg van het virus moet de molen gesloten blijven voor 
bezoekers en schoolklassen. Bovendien kunnen er geen 
rondleidingen plaatsvinden. Ook jaarlijkse evenementen 
zoals het drukbezochte Roggefeest en Midwinterfeest 
konden en kunnen niet doorgaan. Het gevolg is dat 
de molen in 2020 de nodige inkomsten misloopt. De 
molenwinkel is gelukkig wel opengebleven voor de verkoop 
van onze ambachtelijke meelproducten. Uiteraard met 
naleving van de 1,5 meter afstand tussen bezoekers en 
winkelpersoneel.

D e  B r o o d  S p e c i a l i s tD e  B r o o d  S p e c i a l i s t

Ontdek ook onze bezorgservice aan huis

Deze maand GRATIS  
1 Soester Molen Spelt
Bij uw online bestelling via:

bezorgen.dezoeteverleiding.nl
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STICHTING VRIENDEN SOESTER ENG 

      

Laten we met elkaar zorgen voor een 
goede toekomst van de Soester Eng. Dat 
unieke akkerlandschap midden in Soest.  
Onze inzet: 
 
 

Behoud en versterking Soester Eng 
 

Door o.a.: 
 Steeds het belang van een open en 

natuurvriendelijke Eng te bepleiten bij 
gemeente en andere instellingen,  

 De jaarlijkse Englezing te organiseren, 
 Projecten te financieren, zoals het 

plaatsen van bijenhotels, 
 Publicaties te verzorgen (verkrijgbaar bij 

Boekhandel Van de Ven), zoals 
‘Verhalen over de Soester Eng’ en  
‘De geschiedenis van de Soester Eng’.   

 

   BEZOEK ONZE WEBSITE:  

  SOESTERENG.NL 
                EN WORD OOK DONATEUR 
     

 
 
 
 

WW II JJ NN HH AA NN DD EE LL  --  SS LL II JJ TT EE RR II JJ

B R O U W E R
PP AA RR TT YY SS EE RR VV II CC EE

Kijk voor ons gehele assortiment
en onze aanbiedingen/acties in onze 

WWEEBBSSHHOOPP

WW WW WW .. WW II JJ NN HH AA NN DD EE LL -- SS LL II JJ TT EE RR II JJ .. NN LL

MMAAAARRNN
SSOOEESSTT

RRuuiimmee  
kkeeuuzzee  

iinn Wijnen 
Whisky’s 

Rum 
Jenevers 
Likeuren

WW WW WW .. WW II JJ NN HH AA NN DD EE LL -- SS LL II JJ TT EE RR II JJ .. NN LL

Nieuwegracht 13 | 3763 LP Soest
035 60 323 05 | info@reto.nl | www.reto.nl

'Work hard
Play hard’-mentaliteit en liefde voor maatwerk!

ONZE BUREN
Dirk Knegt en Saskia Haitsma

“Naast de molen is het heel fijn wonen. Prachtig uitzicht 
over de Eng waar je niet op uitgekeken raakt. De 
kleinkinderen noemen ons zelfs ‘opa en oma Molen’. 
Sommige mensen denken dat het hier eenzaam wonen is. 
Totaal niet. Je ziet altijd wel iemand wandelen. Wij gaan 
voorlopig niet meer weg!”

DE BOER
Pieter Kuijer

“Ik hou van de Eng en 
presenteer ieder jaar 
het Roggefeest bij De 
Windhond. Als kleine 
jongen hielp ik mijn vader 

met het oogsten van de Soester knollen. Afgelopen jaar 
ben ik gestart met bloemenranden en een zonnebloemlint 
langs mijn akkers en het verbouwen van groente voor 
zestig gezinnen in Soest. Zij halen iedere zaterdag hun 
groentepakket op bij De Windhond. Ook zijn mijn Soester 
knollen daar in het najaar te koop. Verder verbouw ik 
luzerne, rogge, mais, voederbiet en als groenbemester 
bladrammenas.”

Op de Soester Eng hoort een molen
De Zuidelijke Eng, het gebied 
waar de molen staat, is 
beschermd dorpsgezicht en 
bestaat uit akkerland liggend 
op een stuwwal. Vroeger 
werd op de Eng veel rogge 
verbouwd. Daarom staan 
er al sinds 1474 molens: 
boeren reden direct vanaf de 
akker met hun graan naar de 
molen. Andere belangrijke 
gewassen waren boekweit, 
aardappelen, gerst en Soester 
knollen.

VRIENDEN SOESTER ENG: HART VOOR DE ENG
Stichting Vrienden Soester Eng volgt alle ontwikkelingen rond de Zuidelijke en Noordelijke Eng en probeert 
inwoners van Soest bewust te maken van het bijzondere karakter van het gebied. Als beschermd dorpsgezicht 
dient het landschap rond de molen weids en open te blijven. De stichting heeft regelmatig contact met de 
gemeente, omwonenden, het bestuur van de molen en een aantal boeren op de Eng. De jaarlijkse Englezing in de 
Molenaarskamer was dit jaar afgelast. In plaats daarvan waren er excursies voor donateurs met als thema ‘Flora 
en fauna op de Eng’. Nieuwe activiteiten en actuele berichten over de Eng zijn te vinden op www.soestereng.nl.



 

   hans nota optiek                                  
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Wat kun je beleven bij De Windhond?
Geregeld zijn er evenementen in en om de molen 
(door corona tijdelijk niet):

De Nationale Molendag, op de tweede zaterdag in mei, 
met pannenkoeken bakken, molenkoekjes versieren en 
de wieken van de molen ‘in vlaggetjes gezet’.

Op Hemelvaartsdag is de molen open en goed te 
combineren met de Oude Ambachtenmarkt rondom 
de Oude Kerk in Soest.

Eind mei, op de slotavond van de Avondvierdaagse, 
lopen alle deelnemers door de molen.

Tijdens het Roggefeest, eind juli/begin augustus, 
wordt rogge met de hand gemaaid en vervolgens met 
vlegels op een houten vloer gedorst. Op het naastgelegen 
weiland is een demonstratie van oudere landbouw-
werktuigen.

Eind augustus vindt het Soester Wandelweekend 
plaats. Dit is tevens het begin van de Gildefeesten. 
Duizenden wandelaars lopen dan door de molen.

Het nieuwste evenement is het sfeervolle Midwinter-
feest, vlak voor de kerstvakantie. Met muziek, 
midwinterhoornblazers, oliebollen en glühwein.

De evenementen bij de molen worden altijd ruim op tijd 
vermeld op onze website en in de Soester Courant.

EEN VASTE 
KLANT

“Als de molen draait, 
wil mijn dochter 
persé naar binnen. Ik 
kom hier molenmeel 
halen omdat ik het 
écht veel lekkerder 
vind. Zodra het weer 
mogelijk is, kijk ik 
graag even rond 
boven in de molen. 
Je ziet en hoort altijd 
wel iets nieuws.”

Een aantal dagen per week is de molenwinkel open. 
De molenaars malen diverse graansoorten. Het volkoren 
tarwemeel wordt gebuild, d.w.z. gezeefd, en zo ontstaan 
producten als bloem, gries en zemelen. Deze producten 
vormen de basis van diverse brood-, cake- en taartmixen, 
te koop in onze winkel. 

Je vindt er ook molenproducten in cadeauverpakkingen. 
Daarnaast kunnen op beperkte schaal relatiegeschenken 
en kerstpakketten gemaakt worden. 

Voor meer informatie: info@windhond.nl. 
Voor openingstijden kijk op www.windhond.nl 
onder Bezoek/openingstijden.

DE SECRETARIS VAN 
STICHTING DE WINDHOND
Hans Festen
“Regelmatig kom ik op de molen om 
te zien en te horen wat er zoal speelt. 
Dan kan ik daar indien nodig tijdig op 
inhaken. Als bestuurslid geniet ik volop 
van het enthousiasme, de gedrevenheid 
en teamgeest van onze vrijwilligers. 
Dat aspect wil ik graag uitdragen naar 
de lezers van deze Molenkrant. Zoek 
je een leuke activiteit en een mooie 
werkplek als vrijwilliger, kom langs en 
overtuig jezelf.”

HOUTWINKEL

Tuinhout

Palen

Planken

Tuindeuren

Schuttingen

Blokhutten

Veranda’s

Speeltoestellen

Maatwerk & plaatsen

Koningsweg 33 Soest   •   035-6010167   •   www.vandoornsoest.nl

Grond & Zand

Schors & Snippers

Grind & Split

Ophaalservice 

tuinafval

In big bag of 

losgestort

www.vdsbigbag.nl  

06 - 33 33 47 47�RUIM ASSORTIMENT  �SNELLE LEVERTIJD  �EENVOUDIG BESTELD
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Van Weedestraat 76 - 3761 CH Soest - 035 601 28 23

DÉ LEUKSTE EN LEKKERSTE 
BANKETBAKKERIJ 

UIT SOEST!

DE LANGE 
SOESTER

Onze specialiteit. 
De enige echte.

DE LANGE 
SOESTER

Onze specialiteit. 
De enige echte.

BESTEL
ONLINE

  2
4 U

UR PER DAG                W

WW.LEXVERKLE
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N
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Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers?

VRIJWILLIGERS IN DE WINKEL
Irene Zonderland 
en Henny Heerschop
“De werkzaamheden in de winkel zijn heel divers: 
wegen, verpakken, etiketten plakken, klanten helpen 
en overleggen met de molenaar. Er is veel aanloop en 
wij vervelen ons nooit. Je wordt meestal een keer per 
maand vier uurtjes ingedeeld, tenzij je vaker wilt. 

Het zou fijn zijn als onze groep vrijwilligers iets 
groter wordt. Denk je dat het iets voor je is, kom 
dan eens langs in de winkel.”

De molen heeft geen betaalde medewerkers, maar 
wordt gerund door vrijwilligers. Deze zijn voor het in 
bedrijf houden van De Windhond onmisbaar.

De molenaars en molenaarsleerlingen zorgen dat 
de molen draait. Ook molenaar worden? Kijk op: 
www.vrijwilligemolenaars.nl voor de voorwaarden en 
tijd die je eraan kwijt bent. Of informeer bij de molenaars.

Daarnaast zijn er rondleiders die vertellen over de 
werking van De Windhond, over de geschiedenis van de 
molen en over de Soester Eng. Hou je ervan bezoekers en 
schooljeugd rond te leiden en te informeren?
 
Meld je dan aan en je wordt opgeleid om dit goed 
en met veel plezier te doen.

De winkelvrijwilligers verpakken en verkopen de 
meelproducten, houden de winkel op orde en geven 
bakadviezen. Soms staan ze op lokale markten en 
evenementen. 
Vind je de omgang en het adviseren van winkelbezoekers 
leuk werk? Meld je dan aan en je zult genieten van 
het werk, de teamgeest en tevreden klanten. 
Wij zijn met name op zoek naar vrijwilligers die in het 
weekend in de winkel willen staan.

Tenslotte is er een klein team dat het groen rondom de 
molen onderhoudt.

Aanmelden of meer weten over vrijwilligersfuncties? Neem 
contact op via info@windhond.nl of kom langs 
op de molen tijdens openingstijden.

DE MOLENAAR
Henk Rutgers
Henk is de molenaar die vanaf het begin betrokken is bij 
De Windhond. “Vroeger werkte ik jaren in Afrika en Azië. 
Nu werk ik drie, vier keer per maand als molenaar met 
uitzicht op de Soester Eng. Ik heb het vak van molenaar 
geleerd op de molen van Vreeland want De Windhond was 
nog in aanbouw. Je hoeft niet heel erg technisch te zijn 
om op een molen te werken maar je moet wel het juiste 
inzicht hebben. Een dag op de molen begint altijd met 
een uitgebreide controle: de molen van boven tot onder 
bekijken om te zien of alles goed zit. Pas dan laat je de 
wieken draaien.”
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Van molenstenen,
wieken, bloem of meel

weten we bijna niets ... van 
stuifmeel weer wél ...

Schoenmaker blijft bij je leest wordt 
weleens gezegd.  Terecht, want als wij de 
molen zouden bemannen dan hebben we 
binnen de kortste keren een klap van de 
molen te pakken.Dat laten we liever aan u 
over ... tenminste als u een van de nieuwe 
vrijwilligers van de molen wordt.

Gaat het over de levende natuur:  
planten, heesters, bomen, fruit, kruiden 
en groenten, ja dat is weer koren op 
onze molen. Daar weten wij álles van en 
daar hebben wij álles van; het hele jaar 
door, want  ‘t Vaarderhoogt is het best  
gesorteerde 4-seizoenen tuincentrum  
in Midden-Nederland.

Dus, voor bloem, meel  
en bezichtigingen naar 
stellingkorenmolen de Windhond 
en voor uw tuin linea recta 
naar ‘t Vaarderhoogt.

Dorresteinweg 72b Soest • Tel. 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

 Wij rijden u graag met onze paarden door 
het mooie Soest. Een bezoek aan de molen 
tijdens een tocht behoort uiteraard tot de 
mogelijkheden. Voor kleine en grote 
gezelschappen verzorgen wij graag uw 
ideale uitje. 

Een onvergetelijke dag voor jong en oud en 
alles daar tussen!  

Kijk op onze website en informeer 
naar  de mogelijkheden. 

www.stalhouderij.nl 
info@stalhouderij.nl 

          06-515444442 

 

 

Na een molen bouwen komt 
een molen onderhouden

MARKANTE DEELNEMER AAN HET ROGGEFEEST
Gerard Hilhorst
“Mijn vader had een boerderij aan het Kerkpad met land vanaf de Eem tot de 
Eng. Vroeger, toen de boeren nog knechten en dagloners in dienst hadden, 
was het veel drukker op de Eng. In de jaren vijftig stond nog een deel van 
de oude molen De Vlijt overeind, kan ik mij herinneren. Mooi om nu bij 
de nieuwe Windhond betrokken te zijn. Als Club van 100-lid maar ook als 
menner met paard en wagen op het Roggefeest.”

DE PENNINGMEESTER VAN 
STICHTING DE WINDHOND
Rob Kracht
“Zoals bekend mag zijn, van de wind 
alleen kan de molen niet leven. Het is 
geen geheim dat heel veel bewoners in 
Soest en omgeving de molen als een 
bijzondere en waardevolle trekpleister 
beleven op de Soester Eng. Als 
penningmeester in het bestuur van de 
molen wil ik hen graag oproepen, steun 
ons in het belang van het voortbestaan 
van de molen en meld je aan als Vriend 
of lid van de Club van 100.” 

Door middel van deze krant hoopt het molenteam het 
aantal mensen dat de molen wil ondersteunen fors uit te 
breiden. Klein onderhoud wordt zoveel mogelijk door de 
vrijwilligers uitgevoerd. Op die manier worden de kosten 
beperkt gehouden en blijft de molen en het molenterrein 
toch in goede en veilige staat. De inkomsten van de 
Club van 100 en van de Vrienden van De Windhond 
zorgen jaarlijks voor een substantiële bijdrage maar zijn 
onvoldoende om alle kosten te dekken. 

HOE ZOU JE DE WINDHOND 
HIERBIJ KUNNEN STEUNEN?

Als Vriend van De Windhond steun je 
De Windhond met jaarlijks 15 euro of meer. 
Je ontvangt de nieuwsbrief zodat je altijd op 
de hoogte bent van het laatste molennieuws.

Als Lid van de Club van 100 draag je per jaar 
minimaal 100 euro bij en ieder jaar word je uitgenodigd 
voor een gezellige middag of avond en ontvang je de 
nieuwsbrief.

Uiteraard kun je de molen natuurlijk ook eenmalig 
steunen met een gift. En weet je op je verjaardag, 
huwelijksfeest of jubileum niet wat je aan de gasten 
moet vragen? Vraag een bijdrage voor de molen.

Als ondernemer ben je meer dan welkom als sponsor 
van goederen of diensten. Bij het onderhoud van 
de molen en/of vernieuwingen en verbeteringen wordt 
graag gebruik gemaakt van jouw kennis en kunde.

Meer weten over hoe je je aanmeldt? Kijk op 
www.windhond.nl en klik op ‘steun-de-windhond’.

 Oostergracht 44 | 3763 LZ  SOEST

Telefoon 035-6013566 
www.voortjes.nl 
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Op steenworp afstand van Paleis Soestdijk kunt u bij ons genieten van een heerlijke kop ko�e of een goed glas 
wijn en natuurlijk wat lekkers. Ook als u wenst te genieten van een heerlijke Indonesische lunch of diner 
bedienen wij u ’s zomers graag op ons zonovergoten terras en bent u op de koudere dagen verzekerd van een 
gezellige en knusse sfeer binnen in ons authentieke pand. Daarnaast kunt u bij ons ook uitstekend terecht met 
zakenrelaties, in zowel klein gezelschap als met vergaderingen, borrels en presentaties.

Ons jonge maar ervaren team is zeer gemotiveerd om het u naar de zin te maken en heeft als doel uw 
verwachtingen te overtre�en. Met veel kennis en de passie voor echt vakmanschap, staan wij garant voor uw 
succesvolle ervaring met Restaurant Grand Sempoerna.

Selamat datang

Cultuurtechniek

H.G. VAN DORRESTEIJN B.V.

Aannemer van 
projecten in  

 groen, grond
en infra

SPECIALITEITEN
Grondwerken
Maaiwerken

Cultuurtechnische 
werkzaamheden

Groenvoorzieningen 
Verhardingen

Gladheidsbestrijding
 Inname van grond en 

groenafval
Verkoop van diverse 

grondproducten

Zuidergracht 56 Soest 
tel. 035 601 51 75www.vandorrestei jnbv.nl

Helpt u mee molen De Windhond  
nog jaren te laten draaien?
Ons streven is de molen zo vaak mogelijk te laten 
draaien en Soesters van alle leeftijden een werkende 
molen op de Eng te laten zien. Jaarlijks is de molen 
125 dagen in bedrijf.

Molens zijn van oudsher milieu-
vriendelijk: de wind laat de 
molenstenen van De Windhond 
draaien zonder dat er een motor aan 
te pas komt. Op het terrein van de 
molen staat een insectenhotel, bijenkasten 
en een houten schuur met een groendak van sedum. 
De bloemperken worden in de lente ingezaaid met een 
insect- en vogelvriendelijk zaadmengsel. De Windhond 
zal nog generaties lang duurzaam draaien en malen.

De Windhond is aangesloten bij 
het Ambachtelijk Korenmolenaars 
Gilde (AKG). Kwaliteit, hygiëne en 
veiligheid in molen én winkel zijn 
van groot belang. Meel leveren aan 
consumenten en ambachtelijke 
bakkers gaat niet zomaar. Molens en 
molenaars die aan de hygiënecode 
van het AKG voldoen, mogen aan consumenten leveren.

Korenmolen De Windhond staat bij de Belastingdienst 
geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Dit betekent dat een gift aan de molen 

belastingvoordeel kan opleveren. Als u tenminste 5 jaar 
een vast bedrag per jaar schenkt en dit vastlegt in een 
schenkingsovereenkomst, dan is uw gehele gift aftrekbaar 
en u mag uw gift met een factor 1,25 vermenigvuldigen. 
Voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen 
is de factor 1,5. Er is geen beperking van een drempel- of 
maximumbedrag.

“VAN DE WIND ALLEEN 
KAN DE MOLEN NIET LEVEN”

Vriend van De Windhond of Lid van de Club van 
100 worden? Ga naar www.windhond.nl en klik op 
‘steun-de-windhond’.

COLOFON
Deze bijlage bij de Soester Courant is een éénmalige uitgave van Stichting De Windhond 
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Stellingkorenmolen De Windhond, Molenweg 30, 3764 TA Soest
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Naast De Windhond heeft de Rotaryclub de afgelopen periode o.a. de volgende goede 
doelen geholpen: Baarnsche Literatuurprijs, concertkaarten voor eenzame ouderen via 
de SWOS, Stichting Zonnebloem Soest/Baarn, Arja Visser voor project op Lesbos, bijdrage 
voor de Kerstbingo bij Molenschot/Daelhoven, Kerstconcert voor eenzame ouderen in 
Soesterberg, End Polio Now d.m.v. Tulpenbollen in rotonde, Brandweer Baarn, Soest 
en Soesterberg, Veiligheidsbrillen Meander Amersfoort, startbijeenkomst Eén Tegen 
Eenzaamheid, Hospice De Luwte, Beeldhouwsymposium bij De Hazelaar, Stichting Semmy 
uit Baarn, Stichting Franklin, Stichting De Regenboogboom, Openluchttheater Cabrio,  
’s Heerenloo voor kas in Amersfoort, Sprookjesbos Kinderboerderij Soest, Inside The Same, 
Habitat For Humanity voor Beiroet, Stichting Por Eso in Peru en Hart voor Soest.

Rotaryclub 
Soest-Baarn 
steunt al jaren  
vele goede doelen

Als u voor een vergelijkend goed doel een mooi project of bestemming heeft,  
dat eventueel aansluit op het thema van dit jaar ‘Vitaliteit’, mail dan uw verhaal 
naar secretaris@rotarysoestbaarn.nl


