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Stichting De Arkduif - Bodegraven
Website
Sinds eind 2009 hebben wij ook
een website,
www.molendearkduif.nl.
De komende weken wordt er
gewerkt aan een geheel nieuwe
opzet. Zodra deze gereed is
zullen wij daarover per e-mail
informeren.

Molenaars
Het laten draaien (en malen) van
de molens in Nederland geschiedt
veelal door daarvoor opgeleide
mensen. Voor De Arkduif
beschikken we momenteel over
twee opgeleide, vrijwillige
molenaars, Peter van der Heiden
en Niels Aalbers, die een
opleiding hebben gevolgd via het
Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Daar Peter en Niels dit doen
naast hun normale werk, zoeken
wij naar meer molenaars, zodat
wij de molen vaker kunnen laten
draaien.
Misschien iets voor u? Informatie
over de opleiding kunt u vinden op
http://www.vrijwilligemolenaars.nl/
opleiding/algemeen/.
Vrijwilligers
Ons doel is de molen regelmatig
open te stellen. De frequentie van
de aanwezigheid van molenaars
is nog beperkt. Daarom zijn wij als
stichting op zoek naar vrijwilligers
die het leuk vinden op vaste tijden
of op afroep als gastheer/-vrouw
op te treden, rondleidingen te
verzorgen en dergelijke.
Er hebben zich inmiddels vier
vrijwilligers gemeld maar voor een
regelmatige openstelling hebben
wij méér mensen nodig.
Lijkt het u leuk of wilt u meer
informatie?
Mail ons dan via
vrienden@molendearkduif.nl; wij
nemen dan contact met u op.

Filmopnamen De Arkduif op
televisie.
In september 2010 zijn door de
frans-duitse cultuurzender ARTE
filmopnamen gemaakt in en rond
molen De Arkduif. Deze opnamen
zijn verwerkt in de documentaire
“Der Rhein - von der Quelle bis
zur Mündung”.
Deze documentaire wordt in vier
delen uitgezonden van maandag
24 t/m donderdag 27 januari a.s.
telkens om 19.30 uur, op het
televisiekanaal ARTE (o.a. te
ontvangen via de digitale televisie
van Ziggo, kanaal 610).
Elk deel duurt 45 minuten; in het
laatste deel (op donderdag 27
januari) komt het Nederlandse
deel van de Rijn aan bod, waarin
onder andere de opnamen van De
Arkduif zijn verwerkt.

Bericht van de voorzitter
Hierbij ontvangt u de
eerste nieuwsbrief
als vriend van de
molen De Arkduif.
Met deze
nieuwsbrief houden
wij u graag op de
hoogte van allerlei
nieuwsfeiten over de molen. Op
zaterdag 11 september 2010
hebben we een fantastische open
dag van de molen De Arkduif
gehad. Naar schatting zijn er circa
500 bezoekers geweest die de
gang naar de molen gevonden
hebben. Het weer zat enorm mee.
Maar, nog belangrijker: er was
een goed programma met voor
elk wat wils. En dankzij de vele
vrijwilligers die zich hiervoor
hebben ingezet, verliep de
uitvoering ook vlekkeloos. En ook
in 2011 worden weer leuke en
informatieve evenementen
georganiseerd. Wij hopen u graag
te begroeten tijdens de Nationale
Molendag in mei a.s. en tijdens de
Open Monumenten dagen in
september. Graag tot dan s.v.p.!
Johan Hakkenberg

Sponsoren
Voor bedrijven is het mogelijk om
sponsor te worden van de molen
De Arkduif. Hiermee helpt u de
molen De Arkduif draaiend te
houden. Uw bijdrage wordt zeer
gewaardeerd. Neemt u s.v.p.
contact op voor meer informatie.

Vriend van De Arkduif
Als vriend van De Arkduif
ondersteunt u de molen. Met uw
bijdrage samen met bijdragen van
gemeente en het bedrijfsleven
kunnen we de molen goed
onderhouden en toegankelijk
houden voor het publiek. Als
vriend krijgt u een nieuwsbrief met
allerlei nieuwswaardigheden over
de molen en wordt u minimaal
één maal per jaar uitgenodigd
voor een bijeenkomst in de molen.
Als welkom geschenk ontvangt u
een prachtig fotoboekje dat is
gemaakt ter ere van de
heropening van de molen De
Arkduif op 11 september 2010.
Op de website
www.molendearkduif.nl kunt u
zich aanmelden als vriend.
Historisch materiaal
Van enkele particulieren hebben
wij oude fotoʼs en krantenartikelen
ontvangen. Ook van Cock
Karssen hebben wij oud fotomateriaal ontvangen.
Heeft u nog oude fotoʼs,
krantenartikelen, of ander
materiaal met betrekking tot
molen De Arkduif, dan houden wij
ons aanbevolen.

Agenda
Nationale Molendag
zaterdag 14 mei 2011

Rabo Dichtbij Fonds

Open Monumentendag
zaterdag 10 september 2011
Themajaar Leve de Molens
geheel 2011
Themajaar Provincie Zuid-Holland
(meer informatie op
www.levedemolens.nl)
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Van het Rabo Dichtbij Fonds
(Rabobank Rijn en Veenstromen)
hebben wij onlangs een
subsidietoezegging ontvangen
van € 2.500,-- bestemd voor
educatief-, informatie- en
voorlichtingsmateriaal,
documentatie, etc. voor zowel de
vrijwilligers als voor bezoekers.
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