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Nunspeet, maart 2022
Beste lezer,
Hierbij ontvangt u het MOLENNIEUWS van maart 2022. U heeft al een
hele tijd niets meer van ons gehoord, dat had alles te maken met het
coronavirus. We zijn dan ook blij dat we u nu weer veel nieuws te melden
hebben!

Van de bestuurstafel
In 2021 hebben we helaas veel van onze
geplande activiteiten moeten annuleren,
omdat ze door de overheid niet waren
toegestaan of omdat het niet haalbaar was
te voldoen aan de gestelde coronarichtlijnen.
Die schade halen we dit jaar graag in! 2022
wordt voor Molen de Duif een bijzonder jaar,
want de molen zal grondig worden
gerenoveerd. Ook hebben we weer veel
activiteiten op de planning staan.
We hopen u snel weer te ontmoeten!

Renovatie kap en wieken
Zoals u wellicht al heeft vernomen, zullen een aantal essentiële delen van
Molen de Duif de komende maanden worden gerenoveerd. Achter de
schermen is de renovatie al begonnen. De nieuwe molenroeden, de basis
voor de nieuwe molenwieken, zijn half maart bij de molenbouwer
aangeleverd.
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Op dinsdag 29 maart wordt begonnen met de ontmanteling van de molen.
Deze dag zullen de wieken worden verwijderd, een dag later (woensdag
30 maart) gaat de kap eraf. Een spectaculair gezicht. Uiteraard bent u
welkom om van gepaste (dus veilige) afstand een kijkje te komen nemen.
In 1982 is de kap ook al eens gerenoveerd, bijgaande foto’s geven u een
idee van wat er eind maart te gebeuren staat!

Als alles volgens planning verloopt zal de renovatie medio juni gereed zijn,
waarna we op feestelijke wijze de molen willen heropenen.
Uiteraard houden we u via onze website en Facebook-pagina op de hoogte
van datum en tijd.

Samenvatting activiteiten 2021
In 2021 hebben we helaas de meeste van onze geplande activiteiten
moeten schrappen. Gelukkig kon de Midzomerfietstocht op 19 juni wel
doorgaan en konden vele enthousiaste fietsers genieten van de mooie
routes en het aangename weer.
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Het bestuur van Stichting vrienden van molen de Duif zocht in 2021 naar
een andere manier om – ondanks de geannuleerde evenementen - toch
gelden op de rekening van het onderhoudsfonds van de molen te kunnen
bijschrijven. Het werd ‘oliebollen-to-go’, we hebben in totaal vijf dagen
oliebollen kunnen bakken en verkopen. Het bleek een groot succes, want
de fans van onze oliebollen bleken ook in mei (2x) en in juli een oliebol te
lusten. Uiteraard stonden we ook op 30 en 31 december in alle vroegte al
te bakken om de vele bestellingen op tijd af te hebben. Ook dit jaar zullen
we op een aantal momenten onze bakkunst met alle plezier uitvoeren!

Van der Horst sponsort aanhanger voor oliebollenkraam
Eén van de activiteiten van de Stichting vrienden van molen de Duif is het
oliebollenbakken. Daarvoor beschikt men over een mooie kraam. Door de
nieuwbouw van Agro Tuin&Dier bleef er geen ruimte over voor de opslag
van de oliebollenkraam. Voor het verplaatsen van de kraam van/naar een
alternatieve locatie was een passende aanhanger een grote wens van de
stichting. Die wens is in vervulling gegaan!
Eric van der Horst van Van der Horst Aanhangwagens uit Nunspeet
overhandigde een gloednieuwe aanhanger aan Oene de Boer, de
voorzitter van het bestuur. Van der Horst: “Als ik Nunspeet binnenkom zie
een prachtig dorp, waar zeker Molen de Duif een mooie blikvanger is. Als
dan het bestuur van de Stichting vrienden van molen de Duif met een
verzoek komt wil ik dat graag inwilligen. Deze mensen zetten zich in voor
het behoud van de molen en omdat ik geen tijd heb om vrijwilliger te zijn
kan ik op deze manier mijn steentje bijdragen. Zo kan ik ook een keer iets
betekenen door iets weg te geven en dit vind ik een prima doel.”
Het bestuur is erg blij met dit gebaar. Nu kan de oliebollenkraam
gemakkelijk elders worden gestald en een paar keer per jaar weer
gebruikt worden bij de activiteiten van de stichting.
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Planning activiteiten in 2022 (onder voorbehoud)
28-05-2022
25-06-2022
21-07-2022
30-07-2022
03-09-2022
10-09-2022
01-10-2022
30-12-2022
31-12-2022
28-01-2023

09.00u – 15.00u
10.00u – 16.00u
tot 21.00u
09.00u – 15.00u
09.00u – 17.00u
10.00u – 17.00u
09.00u – 17.00u
08.00u – 15.00u
08.00u – 15.00u
09.00u – 16.30u

Kofferbakverkoop
Midzomerfietstocht
Avondopenstelling molen
Kofferbakverkoop
Pompoenenmarkt
Nationale Monumentendag
Boerenlanddag
Oliebollenverkoop
Oliebollenverkoop
Midwintersnertwandeltocht

We hopen dat we in 2022 weer een beroep kunnen doen op al onze
vrijwilligers om te helpen bij de activiteiten.
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