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Nieuwsbrief  december  2014 
 
Beste molenvrienden, 
 
Het einde van het jaar 2014 is in zicht en als we even terug blikken, kunnen we als bestuur van de 
Stichting vrienden van Molen de Duif tevreden zijn. Diverse activiteiten rond de molen zijn goed 
verlopen. De kofferbakverkopen liepen prima en hebben ook een leuk bedrag opgeleverd voor ons 
onderhoudsfonds. In 2015 zullen we een maand later starten en van mei tot en met augustus weer 
deze kofferbakverkoop organiseren. Er was een stijgende belangstelling voor van particuliere en 
zakelijke verkopers. 
 
De grote klapper, ook financieel, was natuurlijk de Boerenlanddag in oktober. Met een geschat 
bezoekersaantal van ruim zevenduizend is dit evenement uitgegroeid tot een regionale 
trekpleister. De inzet van meer dan vijftig vrijwilligers was grandioos en de dag straalde, met 
heerlijk zonnig weer, ook een erg gezellige sfeer uit. Er moet altijd heel veel werk voor verzet 
worden, maar bestuur, organisatoren en vrijwilligers beleven zelf ook veel plezier aan deze dag. 
Ook werd en wordt de molen door steeds mee mensen bezocht. Molenaar Jan Pattje houdt het 
bezoekers aantal bij en samen met molenaar Jakob Wijnne en met assistentie van Herman 
Mekking draait de molen weer prima en wordt er ook weer gemalen. 
 
Bestuurswisseling 
Na ruim zeven jaar actief te zijn geweest in ons bestuur heeft Lydia Scheen haar taak als 
voorzitter neergelegd. Zij was van het eerste uur actief en betrokken bij de oprichting van de 
Stichting. In de laatste bestuursvergadering is afscheid van haar genomen onder veel dank voor al 
het werk dat zij voor de Stichting heeft gedaan. Als afscheid werd haar een overnachting met 
ontbijt aangeboden voor twee personen in de molen van Onderdendam. Daarmee is voorlopig de 
functie van voorzitter vacant. Begin 2015 zal het bestuur zien hoe dit opgelost zal gaan worden. 
Toegevoegd aan het bestuur is Herman Polinder, die eerst een aantal maanden heeft 
meegedraaid. Gekeken zal worden of er nog een bestuurslid zal worden toegevoegd. Om alle 
activiteiten goed te kunnen uitvoeren wordt ook overwogen naast het bestuur een kleine groep 
vrijwilligers aan te stellen als speciale ondersteuningsgroep met gedelegeerde 
verantwoordelijkheden. Op die manier kunnen de vele werkzaamheden wat worden gespreid. En 
natuurlijk wordt alle inzet van de grote groep vrijwilligers steeds zeer op prijs gesteld. Wat zouden 
we zonder hen beginnen. 
 
Midwintersnertwandeling 
Dit is de eerstkomende activiteit op 24 januari. Bert Lankman is al een tijd weer volop bezig met de 
routes en verdere organisatie. Nu de molen niet meer beschikbaar is in verband met de vestiging 
van de Landwinkel, waarmee we overigens Corjan Willemsen heel veel succes wensen, hebben 
we als bestuur een tweede grote tent aangeschaft. Daarin zal nu ook de inschrijving en catering 
plaatsvinden. Ook hier doen we weer graag een beroep op vrijwilligers. Jan Boonen zal Bert 
assisteren met et uitzetten en controleren van de routes. Voor wandelaars die met de trein komen 
gaan we een pendeldienst opzetten. Verdere informatie over deze is te vinden op de website 
www.molendeduif.nl/evenementen.  
 
Tot slot wenst het bestuur u allen fijne kerstdagen toe en een goed en vooral gezond  2015.  
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