
Stichting Vrienden van Molen 

 “De Duif” Nunspeet 

Correspondentie adres : Berkenweg 7, 8085 RT  Doornspijk   Telefoon 0525- 662524 
www.molendeduif.nl E-mail : vrienden@molendeduif.nl 

Bankrekening : 1360 49 176 KvK : 08163005 

 
Nieuwsbrief april 2014 
 
Beste mensen, 
 
De laatste activiteit, de midwintersnertwandeling ligt al een tijdje achter ons. Het was ook nu weer 
een succes. Inmiddels in het voorjaar ingetreden en zijn de dagen al weer langer. Als bestuur zijn 
we dan ook al weer begonnen aan de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Vandaag zijn we 
gestart met hulp van een enkele vrijwilliger om wat klussen te doen bij de molen. Zo is de 
onderbouw van de molen weer schoongemaakt, is de trap buiten deels van een nieuwe leuning 
voorzien en de opgang beter begaanbaar gemaakt. Maar de grootste verandering heeft in de 
molen plaatsgevonden. 

. 
Landwinkel  
Omdat het bezoekersaantal in de molen terugliep heeft Corjan Willemsen het plan opgevat en nu 
dus uitgevoerd om in de molen een landwinkel te beginnen. Het plafond is daarvoor stofdicht 
gemaakt, nieuwe verlichting aangebracht en het interieur verfraaid. Afgelopen weken is de winkel 
verder ingericht (één van de oude molenstenen doet dienst als tafel) en zijn een paar zitjes 
opgesteld en buiten worden terrassen ingericht. Het is een sfeervolle landwinkel geworden. Vrijdag 
18 april gaan de deuren officieel open en is iedereen welkom om deze nieuwe landwinkel te 
bezoeken. 

 
Voor ons als Stichting heeft dit wel gevolgen. Bij de te organiseren activiteiten kunnen we dus 
geen gebruik meer maken van de ruimte in de molen en zullen we alternatieven moeten bedenken. 
Mogelijk kunnen we met tenten nieuwe opvang realiseren Wel voegt de winkel met een groot 
aanbod aan (h)eerlijke producten, bij activiteiten, een nieuwe dimensie toe.  
 
Activiteiten  
De eerste activiteit staat gepland voor 26 april, de eerste van vijf kofferbakverkopen. Die vinden 
dus tot en met augustus elke laatste zaterdag van de maand plaats rond de molen. Inmiddels zijn 
de eerste aanmeldingen binnen, maar het is afwachten of er voldoende deelname zal zijn in 
verband met Koningsdag. 
 
Op 3 mei vindt de voorjaars/geraniummarkt plaats. Als Stichting zullen we met een 
pannenkoekenkraam aanwezig zijn. Op 10 mei is het Nationale Molendag. De molen zal indien 
mogelijk die dag natuurlijk in functie zijn en te bezoeken. Mogelijk wordt op initiatief van enkele 
molenaars uit de regio een fietstocht georganiseerd langs de vier molens. Jakob Wijnne, sinds 15 
maart nu gediplomeerd molenaar op onze molen de Duif zal dit initiatief steunen en de aandacht 
voor de molens in het algemeen en de Duif in het bijzonder bevorderen. 
 
De PR voor de molen draait op volle toeren bij de lokale radio. Regelmatig klinkt de ,donut’ over de 
molen in de ether en worden berichten ook op de molensite van RTV Nunspeet getoond. Alle 
activiteiten worden in de diverse media aangekondigd. In elk geval digitaal, gepoogd wordt het ook 
altijd in de kranten vermeld te krijgen. 

 
Als Stichting zijn  we ook blij met het contact dat is gelegd met een vrijwillige, gepensioneerde 
molenaar. Met ervaring op de molen op Ameland heeft de heer Platje zich in Dronten gevestigd en 
wil graag op onze molen helpen malen. Daarmee wordt de mogelijkheid om meel te malen 
aanzienlijk vergroot en kan dit een prima aanvulling zijn op de mogelijkheden en of tijd die Jakob 
Wijnne en Gerrit Timmer hebben. Het maakt de molen daarmee nog meer toegankelijk voor 
passanten. 
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Via het Service punt Vrijwilligers heeft de heer Otto Wagenaar zich gemeld om tot het bestuur toe 
te treden. Hij heeft aan lange staat van bestuurlijke dienst en zal eerst een aantal maanden als 
adspirant bestuurslid mee gaan draaien. 
 
Omdat er nog een vacature zit aan te komen willen we alvast graag in contact komen met een 
(liefst vrouwelijk) persoon die ons bestuur wil komen versterken. Een telefoontje of mailtje is zo 
gepiept toch?.....en het is leuk om te doen in het belang van onze mooie molen. 
       
Het bestuur wenst u allen een prachtig voorjaar en ziet u graag met regelmaat bij de molen. 
 
 
 


