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Nationale Open
Monumentendag 2012
Op zaterdag 14 september was het
weer de jaarlijkse Open
Monumentendag. Dit jaar viel deze
niet samen met de plaatselijke
najaarsfeesten; desondanks hebben
we tijdens de openstelling ca. 60
geïnteresseerde bezoekers mogen
ontvangen uit Bodegraven maar ook
zoals bleek van elders uit het land.
Helaas was er te weinig wind om de
molen de hele dag te laten draaien.
Molenaar Peter van der Heide had
pannenkoeken gebakken van het
door hem zelf gemalen meel, welke
voor een vrijwilliger bijdrage
“verkocht” werden.

Vriendenbijdragen 2013
In januari a.s. zien wij weer graag
uw vriendenbijdrage tegemoet.
Wij zullen u hierover binnenkort
persoonlijk per mail verder
informeren.

Aanschaf meelbuil
Dankzij de vriendenbijdragen en
andere vrijwillige donaties hebben
we voor de molenaars een meelbuil
aan kunnen schaffen.
Een buil is een ronddraaiende zeef
van fijnmazig gaas, die wordt
gebruikt voor het zeven van meel.
Het meel wordt door de buil
gescHeide in bloem, griesen en
zemelen.
Op de foto hieronder molenaar
Peter van der Heide bij de nieuwe
meelbuil.

Bericht van het bestuur
“stichting de Arkduif”
Nog net op het nippertje van 2012
ontvangt u de nieuwsbrief van de
molen de Arkduif. In deze nieuwsbrief
weer veel wetenswaardigheden rond
de molen.
Momenteel zijn wij druk bezig met de
voorbereiding van het noodzakelijk
onderhoud en gedeeltelijke
restauratie van de molen. Door
Adviesbureau Groen is een rapport
opgemaakt voor het onderhoud in de
komende 6 jaar. Deels hebben wij
hiervoor inmiddels gelden
beschikbaar dankzij een
subsidietoezegging van het Rijk en
een bijdrage van de Gemeente
Bodegraven-Reeuwijk; een aanvraag
voor een aanvullende
restauratiesubsidie wordt binnenkort
bij de Provincie Zuid-Holland
ingediend.
Wij hopen weer op uw steun in 2013
en zien u graag weer terug in de
molen!
Fijne kerstdagen en een gezond
2013 toegewenst namens de
molenaars, vrijwilligers en bestuur
van stichting molen de Arkduif.

Vriendenavond
Op donderdag 25 oktober a.s.
hielden wij onze jaarlijkse
vriendenavond. Tijdens deze
avond is door Adviesbureau
Groen, gespecialiseerd in het
restaureren, onderhouden en
herbestemmen van
molens, kerken en overig erfgoed,
een toelichting gegeven op het
onderhouds- en restauratieplan
2013/2018.

Johan Hakkenberg, voorzitter
stichting molen de Arkduif

Bierfestival 2012 Brouwerij de
Molen

Bezoekers molen
Op 13 september bezochten ca 40
leden van de KNMG (huisartsen en
artsen uit de regio) tijdens hun
jaarlijkse uitje o.a. de brouwerij en de
molen. Zij zijn rondgeleid door
molenaar Niels Aalbers en bestuurslid
Ton Broxterman. Als dank mochten
wij een mooie donatie ontvangen.

Op vrijdag en zaterdag 28 en 29
september hield Brouwerij de Molen
weer het jaarlijkse (4e) Borfts Bier
Festival rond de molen (zie foto). Het
gehele restaurant, de benedenverdieping van de molen en het
parkeerterrein waren omgebouwd tot
een “belevingsruimte” voor
speciaalbieren. Gedurende twee
dagen bezochten ca. 4.000
bezoekers uit binnen- en buitenland
het festival dat in een ontspannen en
gezellige sfeer verliep.

Toevalligerwijs brachten ook kort na
elkaar familieleden/nazaten van
voormalige eigenaren en molenaars
een bezoek aan de molen.
Op 16 september bezochten ca. 40
nazaten/familieleden van oud
eigenaar Jacobus van der Boon Jz.
(1927 – 1944) het restaurant en de
molen. Peter van der Heide heeft
deze rondgeleid door de molen. Als
dank voor hun bezoek mochten we
namens de familie ook hier een
mooie donatie ontvangen.
Donderdag 4 oktober brachten vier
broers Slotboom een bezoek. Hun
opa (Jan Willem) en vader (Anton)
zijn in de periode dat de familie Van
der Boon eigenaar was, molenaar
geweest op de molen en hebben in
die periode ook de molenaarswoning
bewoond. Vader Slotboom is in de
oorlogsperiode naast zijn
molenaarsactiviteiten een kleine
meubelmakerij begonnen in de
destijds naast de molen gelegen
loods, welke in de loop der jaren is
uitgegroeid tot het familiebedrijf
Interstar Meubelen gevestigd in
Assen (hoofdsponsor van de molen).
Groep 4 van de Rehoboth-school uit
Boskoop bezocht op 2 oktober j.l. in
het kader van een “molenproject” de
molen. Op school is gebruik gemaakt
van de zgn. “molenkist” van de
Bibliotheek De Groene Venen.
Onderdeel van het lespakket is onder
andere de video “Leve de molens”van
Dirk Jan Warnaar over drie molens in
de omgeving (w.o. De Arkduif). De
molenkist is een leskist boordevol
leuke en educatieve materialen die
allemaal met de molen te maken
hebben.

vlnr Wim, Jan, Ton en Hans Slotboom

Op vrijdag kon molenaar Peter van
der Heide de molen laten draaien en
geïnteresseerden ontvangen.

Molen in rouwstand
Misschien is het u niet opgevallen
maar de molen heeft eind september
een paar weken in de “rouwstand”
gestaan. Reden was het overlijden
van een familielid van onze molenaar
Peter van der Heide.
Het is gebruikelijk dat, indien de
molen buiten gebruik is, deze 6
weken in de rouwstand blijft staan.
Vroeger, toen men nog geen telefoon,
radio of televisie had, wilden de
molenaars soms snel een bericht
doorgeven. Dat deden ze met de
wieken van een molen. De molenaars
zetten de wieken op een speciale
manier stil. Daarover waren
afspraken gemaakt. Elke gebeurtenis
had een eigen stand van de wieken.
Zo kennen we naast de rouwstand
onder andere ook de vreugdestand,
de korte en lange ruststand.
(zie o.a. http://
www.rijnlandsemolenstichting.nl/
index.php?id=5)

molen in rouwstand
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