
Eindverslag renovatie De Lindesche Molen 2016 
 

 
  



1  

Inhoud 
Inleiding ................................................................................................................................................... 2 
Veranderingen ......................................................................................................................................... 3 

Oude keuken ....................................................................................................................................... 3 
Nieuwe keuken .................................................................................................................................... 4 
Het atelier vóór renovatie ................................................................................................................... 4 
Het atelier ná renovatie ...................................................................................................................... 6 
Het theater vóór renovatie ................................................................................................................. 7 
Het theater ná renovatie ..................................................................................................................... 7 
Rustpunt ’t Luiwerk ............................................................................................................................. 9 

Conclusie ............................................................................................................................................... 11 
 
  



2  

Inleiding 
 
Dit document bevat een weergave van de veranderingen die in 2016 zijn uitgevoerd aan de Lindesche Molen. Deze veranderingen zijn uitgevoerd om de Lindesche molen een multifunctionele ontmoetingsruimte te laten worden. In dit document wordt het resultaat kort en bondig beschreven, ondersteund met foto’s van de situatie voor en ná de verbouwing. Dit document wordt afgesloten met een conclusie.  Vorden, december 2016  
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Veranderingen 
 
Oude keuken 
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Nieuwe keuken 

  
 
Het atelier vóór renovatie 
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Het atelier ná renovatie  
 

Atelier is na renovatie voorzien van: 
- vloerverwarming 
- pvc vloer in tegelmotief (vloeistof dicht) 
- grote oppervlaktes drie-laags gordijnen ivm akoestiek 
- nieuwe verlichting 
- nieuwe keuken 
- alles geschilderd 
- brandveilige elektra 
- nieuwe geluidsinstallatie 
- beamer 
- volledig ingerichte keuken van alle comfort en gemak voorzien (o.a. vriezer, 

koelers, kookplaat, combi-magnetron, vaatwassers, quooker, ruime kasten en 
lades, servies/glaswerk en bestek) 
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Het theater vóór renovatie 

 
 

 
Het theater ná renovatie 

- inclusief vloerverwarming en nieuwe vloerbedekking 
- nieuwe gordijnen begane grond en verdieping 
- nieuwe geluidsinstallatie 
- afgebikte originele muren 
- brandveilige elektra 
- volledig geschilderd 
- verplaatste trap naar de verdieping 
- verplaatste ingang kelder 
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Rustpunt ’t Luiwerk 
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Zij ingang molen 
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Conclusie 
 
Alle veranderingen zijn conform plan uitgevoerd. Er kan worden gesteld dat deze veranderingen nu al 
haar vruchten afwerpt. Het multifunctionele karakter van de ruimte trekt mensen aan en levert een 
positieve bijdrage in de gemeenschap. Steeds vaker weet men de weg naar de molen te vinden voor 
activiteiten van verschillende aard, vooral ook voor culturele activiteiten en jeugdwerk. 
De realisatie van rustpunt ‘t Luiwerk voorziet ook in een behoefte. Het aantal bezoeken tot op heden 
is zeer goed te noemen. Dit blijkt ook uit de vele positieve reacties die in het gastenboek worden 
achtergelaten. 
Kortom: Met de veranderingen is de Lindesche Molen klaar voor de toekomst en levert zij een 
positieve bijdrage aan de gemeenschap van Linde en omstreken. 
 


