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In deze nieuwsbrief:
Vriendenavond 2011 geslaagd.
Onderhoud en restauratie
komende jaren.
Verkoop meel.
Donaties 2012.

Vriendenavond 2011
Op woensdag 9 november 2011
vond de eerste Vriendenavond
plaats voor de Vrienden van De
Arkduif.
Hoewel we graag een wat grotere
opkomst hadden gezien, was het in
voorkamer van Eet en Bierlokaal De
Molen “volle bak”.
Na een kopje koffie bij binnenkomst
opende voorzitter Johan Hakkenberg
de avond met een woord van
welkom, een kort overzicht van de
activiteiten afgelopen jaar en met het
vertonen van een serie oude foto’s
van de molen.
Daarna was het de beurt van Ton
Broxterman, bestuurslid, die in
2009/2010 foto’s heeft gemaakt van
het gehele restauratie- en
nieuwbouwproces. Met zijn
toelichting en die van de tevens
aanwezige molenaars en
vertegenwoordiger van Verbij
Hoogmade B.V. (welk bedrijf de
restauratie heeft verzorgd), kregen
de aanwezigen een goed overzicht
van het gehele restauratieproces.
Rond 10.00 uur werd de avond
afgesloten met een drankje. We
kunnen terugzien op een geslaagde
en geanimeerde avond, welke zeker
in 2012 een vervolg zal krijgen.

De Arkduif zoekt vrijwilligers
Interesse?
Mail ons dan via
info@molendearkduif.nl; wij
nemen dan contact met u op.

Donaties Vrienden 2012
Uw donatie voor 2012 stellen
wij zeer op prijs.
Vrienden die een donatie
hebben toegezegd en een
incassomachtiging hebben
afgegeven zullen wij per mail
vooraf informeren over de
incasso (eind januari a.s.).
De donatie bedraagt € 15,-- per
(kalender-)jaar (tenzij u een
hoger bedrag heeft toegezegd).
Vrienden die geen
incassomachtiging afgegeven
hebben zullen wij per mail of
brief verzoeken de donatie
over te maken (rek.nr.
1282.57.202 t.n.v. Vrienden van
De Arkduif, Bodegraven).
Bij voorbaat alvast onze dank
voor uw donatie.

Bericht van het bestuur
Om te beginnen wens ik alle
Vrienden en alle anderen, betrokken
bij molen De Arkduif, een gezond en
voorspoedig 2012 toe.
Het is alweer anderhalf jaar geleden
dat de molen volledig in gebruik is
genomen. De molenaars hebben er
inmiddels een aardig aantal
“draaiuren” opzitten en er zijn de
nodige kilo’s graan gemalen.
Hoogtepunten afgelopen jaar waren
de Nationale Molendag in mei en de
Open Monumentendag in september;
uiteraard mogen we de
vriendenavond en de uitreiking van
de oorkonde van de Stichting Hugo
Kotestein in het najaar niet
vergeten.Afgelopen zomer hebben
velen genoten van een hapje of
drankje op het nieuwe terras van Eet
en Bierlokaal De Molen, met op de
achtergrond de fraai gerestaureerde
molen.
Inmiddels richten we als bestuur ons
weer op de toekomst. Er ligt een
onderhoudsplan voor de komende
jaren klaar en een nieuwe
subsidieaanvraag is ingediend; hier
leest u elders in deze nieuwsbrief
meer over.
Graag tot ziens in de molen en/of
tijdens de Vriendenavond in 2012.!

Onderhoud en restauratie
komende jaren
Het klinkt misschien vreemd zo kort
na het voltooien van een restauratie
in 2010, maar we zijn alweer bezig
met de voorbereidingen voor het
onderhoud voor de komende jaren.
De laatste restauratie diende in
verband met het verkrijgen van
subsidie, binnen een bepaald budget
te blijven. Dit hield in dat we een
aantal zaken, met name binnen in de
molen met betrekking tot het
draaiende en maalgedeelte hebben
moeten uitstellen.
Gebleken is onder andere dat enkele
onderdelen dringend hersteld/
gerestaureerd moeten worden om
schade te voorkomen.

Verkoop meel
De molenaars zorgen ervoor dat de
molen regelmatig draait. Wanneer er
tijd en gelegenheid is wordt er ook
gemalen.
Dit houdt in dat er in de molen meel
te koop is. Zo is er tarwemeel, ecotarwemeel, spelt- en roggemeel te
koop in hoeveelheden van 500 en
1.000 gram. U krijgt er leuke recepten
bij.
Meer informatie vindt u op onze
website (www.molendearkduif.nl, de
prijslijst is daar te downloaden).
Wanneer de molenaar aanwezig is
kunt u terecht voor de aanschaf van
meel.
Anders kunt u even bellen met Peter
van der Heide, tel. 06-25228535 of
06-16886931.

Een gespecialiseerd bureau heeft de
molen afgelopen najaar grondig
geïnspecteerd en een rapport
opgesteld voor het noodzakelijke
onderhoud binnen en buiten t/m
2018. De totale kosten zijn begroot
op circa € 140.000,--.

Vriend van De Arkduif worden
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.

Dit rapport was ook nodig voor het
aanvragen van een
onderhoudssubsidie 2013/2018. De
overheid subsidieert maximaal 60%
van € 50.000,-- voor onderhoud van
monumenten.
Onzeker is echter of wij in 2012 een
subsidie-toezegging zullen krijgen
gezien het grote aantal aanvragen en
het beperkte budget.
Hoewel naar verwachting de
exploitatie van de bijgebouwen
zodanig is dat wij waarschijnlijk een
substantieel deel van de kosten uit
eigen middelen zullen kunnen
betalen, is een subsidie van de
overheid hard nodig.
Daarnaast hopen wij op donaties en
sponsorbijdragen van particulieren en
bedrijven de komende jaren, temeer
omdat ook de bijgebouwen het
nodige onderhoud vergen.
Wij houden u hierover in de toekomst
op de hoogte..

Agenda
Nationale Molendag
zaterdag 12 mei 2012

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.

Open Monumentendag
zaterdag 8 september 2012
De Arkduif-vriendendag
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