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Nieuwsbrief  27 maart 2015 
 
Beste vrienden, donateurs/sponsoren en vrijwilligers, 
 
De lente is in aantocht en dat betekent voor de Stichting Vrienden van Molen de Duif dat er weer 
werk aan de winkel komt. Diverse activiteiten worden weer voorbereid. We keken nog even terug op 
de Midwintersnertwandeling,die helaas door het slechte weer slechts 160 deelnemers trok.  
Er is afscheid genomen van voorzitter Lydia Scheen met veel dank en een mooi cadeau. 
Voorlopig dus een vacature. Binnen het bestuur worden de taken wat verdeeld en er wordt gewerkt 
aan versterking. Interesse? Laat het ons weten. 
 
Fijn om te melden is de vernieuwing van onze website. Als bestuur gaan we graag met onze tijd 
mee en de website was aan een goede update toe. Gert Ponsteen heeft de website vernieuwd en 
zal als vrijwilliger vanaf 1 april voor ons de website beheren. Nestor en oud molenaar Gerrit 
Timmer zal de nieuwe website op 1 april om 16.00 uur officieel lanceren. 
 
De eerste activiteit bij de molen is de Lentemarkt op 2 mei. Deze markt wordt iets anders van 
opzet met meer kramen en waar de plantenmarkt onderdeel zal zijn. Als Stichting zorgen we hier 
voor een lekkere pannenkoek en hamburgers. De volgende activiteit is de nationale Molendag op 
9 mei. Uiteraard zullen de molenaars die dag aanwezig zijn en zo mogelijk voor bezoekers de nieuw 
aangeschafte ,buil’ demonstreren. Dit apparaat scheidt het volkorenmeel in bloem, griesmeel en 
zemelen. Een leuke nieuwigheid. Op deze Molendag willen wij de fietsdag, zoals dat jaren het 
geval was,  weer in ere herstellen. Bij de vier molens in de regio is de viermolen fietsroute te 
verkrijgen.  
 
Dit jaar zullen we vier keer de kofferbakverkoop organiseren. Elke laatste zaterdag van mei, t/m 
augustus kan iedereen die spulletjes aan de man wil brengen, zich aanmelden. Voor meer 
informatie zie de website. Ook de andere activiteiten voor dit jaar worden daar vermeld.  
 
De molenaars ontwikkelen plannen om op 10/11 juli  spektakel te brengen met een 24-uurs 
molendag van vrijdag 16.00 uur tot zaterdag 16.00 uur. Bezoekers-ook nachtelijke dus- zullen 
dan vermaakt worden en hoeven geen honger of dorst te lijden….. Ook zijn er plannen om nu en 
dan een nostalgisch ontbijt in de molen te organiseren. Met dit alles willen we de molen wat 
nadrukkelijker in beeld brengen. Daarbij zou het goed zijn dat beide molenaars ondersteuning 
krijgen. Daarom een oproep aan belangstellenden om zich op te geven voor de 
molenaarsopleiding. Molenaar Jakob Wijnne is bevoegd om leerlingen te begeleiden en Jan Pattje 
zal graag zijn ervaring en deskundigheid overbrengen. Aanmeldingen kunnen gericht worden aan 
het bestuur van de stichting. 
 
Het onderhoud van de molen vraagt steeds volle aandacht. Molenbouwer Berkhof heeft onlangs de 
wieken gerepareerd. Een forse tegenvaller, want er waren veel rotte delen die vervangen moesten 
worden. Ook is een nieuwe omheining aangebracht rond het trapgat en zijn nieuwe zeilen besteld. 
We moeten blijven werken om het onderhoudsfonds op peil te houden. Daarom zal het bestuur 
meer aandacht geven aan donateurswerving. Bent u al donateur voor € 12,50 per jaar? We 
schrijven u graag in.  
Een andere oproep geldt voor de website pagina bruidsfoto’s. Ook die willen we weer oppoetsen. 
Bent u in het bezit of kent u echtparen die op hun trouwdag foto’s hebben gemaakt bij de molen, 
dan komen wij graag in het bezit van een foto.  
 
Het bestuur wenst u een heerlijk voorjaar toe.  


