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Stichting De Arkduif - Bodegraven
Open Monumentendag
10 september
In het kader van de Open
Monumentendag zal de molen de
Arkduif zaterdag 10 september
a.s. open zijn van 10:00 tot 16:00.
De molenaars en vrijwilligers
ontvangen u graag in de molen!

Open Monumentendag 2011
Het thema van de 25e Open
Monumentendag is Nieuw gebruik
- Oud gebouw en gaat over
herbestemming. Herbestemming
van monumenten sluit nauw aan
bij de missie van Open
Monumentendag. Zo krijgen
monumenten, ongeacht hun
leeftijd, een nieuw leven, een
nieuwe betekenis, en kunnen
daarmee een verbetering voor
hun omgeving betekenen.
In veel gemeenten hebben
monumentale gebouwen, om ze
te kunnen behouden, een nieuwe
bestemming gekregen. De
komende decennia zullen veel
gebouwen leeg komen te staan,
zo is de verwachting. Verplaatsing
van productie, ontkerkelijking,
teruglopende middenstand,
nieuwe eisen aan
werkomgevingen en
gezondheidszorg, of minder
boeren zijn een paar redenen.
Gebouwen die daarbij
vrijkomen vragen om nieuwe
bestemmingen. Veel van die
gebouwen zijn juist de
monumenten die beeldbepalend
zijn voor een stad of dorp.

Ze staan er middenin, zoals de
kerk, of waren decennialang de
grootste werkgever in de
omgeving.
Op Open Monumentendag zal de
link gelegd worden tussen
monumentale gebouwen en hun
nieuwe functie, nieuwe betekenis,
of zelfs nieuwe omgeving.
“Nieuw gebruik - Oud gebouw”,
heel toepasselijk voor molen De
Arkduif. De oude molen anno
1697 en het nieuwe gebruik van
de bijgebouwen als mini-brouwerij
en restaurant

Bericht van het bestuur
Hierbij ontvangt u alweer de
derde nieuwsbrief als vriend
van molen De Arkduif. Deze
nieuwsbrief staat dit keer voor
een belangrijk deel in het teken
van de Open Monumentendag.
Zaterdag 10 september a.s. is
onze molen in bedrijf en
geopend van 10.00 tot 16.00
uur. Molenaar Peter van der
Heide en vrijwilligers
ontvangen u graag voor een
praatje en eventueel een
rondleiding door de molen.
Er is in de molen gemalen
volkoren tarwemeel te koop en
speciaal door Bakkerij Bussing,
van ons meel gebakken
Arkduifbrood te koop.
Wij hopen u graag te begroeten!

de Arkduif zoekt vrijwilligers

Sponsoren

Interesse?

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.

Mail ons dan via
info@molendearkduif.nl; wij
nemen dan contact met u op.

Vriendendag
In november zal het bestuur een
speciale Vriendendag organiseren.
De Vriendendag zal bestaan uit een
bijeenkomst van de vrienden waarin
uitleg wordt gegeven over de molen
de Arkduif en in het bijzonder het
restauratieproces van de afgelopen
jaren. Het definitieve programma
wordt momenteel samengesteld.
De bijeenkomst zal plaatsvinden in
november. Wij zullen u zsm
informeren over de exacte datum en
tijd.

Ontvangstruimte
In de afgelopen periode is op de
begane grond van de molen de
ontvangstruimte verder ingericht
met posters van molens en een
groot beeldscherm waarop foto’s
en films over de molen getoond
kunnen worden. De
ontvangstruimte zal frequenter
toegankelijk zijn voor het publiek.

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.

Agenda
Open Monumentendag
zaterdag 10 september 2011
De Arkduif-vriendendag
november 2011
Themajaar Leve de Molens
geheel 2011
Themajaar Provincie Zuid-Holland
(meer informatie op
www.levedemolens.nl)
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