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In deze nieuwsbr ief:
Open Monumentendag 2012 op
8 september a.s.
Tegeltableau’s
Vriendenavond 2012 op
25 oktober a.s om 20:00
onderhoud 2013 – 2018

Tegeltableau’s
In de molen de Arkduif zijn twee
bijzondere tegeltableau’s te
bewonderen die de laatste jaren zijn
gerestaureerd door de Universiteit
van Amsterdam en weer terug zijn
geplaatst in de molen. Veertig jaar
geleden verkeerden beide tableaus in
een betere staat, maar bij een
modernisering van de keuken in de
molenaarswoning werden ze zwaar
beschadigd. Over de productieplaats
en datering van deze tableaus is
geen bronnenmateriaal bekend. De
tegels zijn naar alle waarschijnlijkheid
in Rotterdam gemaakt rond 1750. In
het jaarboek Tegel 2011 van de St.
Vrienden Nederlandse Tegelmuseum
is een artikel geplaatst over de
tableau’s van de Arkduif. Op
www.nederlandstegelmuseum.nl is
meer informatie te vinden over dit
artikel, evenals op de website van de
molen: www.molendearkduif.nl. In
deze nieuwsbrief zijn foto’s
opgenomen uit dit artikel (bron: Tegel
2011).

Molen open op 8 september a.s.
Zien hoe de molenaar zijn meel
maalt, een kijkje nemen in het
binnenste van de molen? Op
Open Monumentendag a.s.
zaterdag 8 september kan dat bij
de molen de Arkduif in
Bodegraven. De molen is tussen
10:00 en 16:00 uur geopend voor
het publiek. U wordt er rondgeleid
op de diverse zolders van de
molen en u kan alles te weten
komen over de restauraties die de
afgelopen jaren zijn uitgevoerd en
renovaties die komende jaren
gepland staan. U bent van harte
welkom!

Vriendenavond 2012
Op donderdag 25 oktober a.s.
wordt weer een avond
georganiseerd voor de vrienden
van de Arkduif.
Net als vorig jaar belooft het weer
een interessante avond te worden
met o.a. een presentatie van Paul
Groen, die gespecialiseerd is in
het restaureren, onderhouden en
herbestemmen van o.a. molens.
Hij zal ingaan op de aanstaande
restauratie van de molen de
Arkduif.
Daarnaast wordt ook het
onderhoudsplan 2013 - 2018
toegelicht.
We verwachten weer een grote
opkomst van de vrienden! Geef je
alvast op via
info@molendearkduif.nl. De avond
begint om 20:00 uur en is in Eet en
Bierlokaal De Molen.

Bericht van het bestuur
Een bekend gezegde luidt ‘stilstand is
achteruitgang’. Dat geldt zeker voor
molens. Door de lange stilstand in de
afgelopen jaren is er toch meer
slijtage dan we konden zien bij de
grote restauratie in 2009. We gaan
daarom aan de slag om een tweede
restauratie te realiseren.
Ook zitten we dit najaar niet stil om
onze vrienden en onze dorpsgenoten
te betrekken bij de molen. Op 8
september hopen we op veel
bezoekers vanwege Open
Monumentendag 2012 en 25 oktober
organiseren we weer een
Vriendenavond. In deze nieuwsbrief
leest u meer hierover.
Johan Hakkenberg, voorzitter
stichting molen de Arkduif

Onderhoud Molen de Arkduif

Bezoek collega-molenaars

Medio 2010 werd de grote
restauratie van de Arkduif
afgerond welke twee jaar had
geduurd. Toch zijn wij alweer druk
bezig met het onderhoudsplan
2013 – 2018.

Zondag 3 september j.l. hebben wij
bezoek mogen ontvangen van
bestuursleden, molenaars,
vrijwilligers en molengidsen van
Molen De Hoop in Loenen aan de
Vecht. Het jaarlijks uitje was deze
keer naar Bodegraven, waar men de
brouwerij bezocht en ook graag de
molen wilde bezichtigen. Molen De
Hoop is eigendom van Het Utrechts
Landschap die het gehele financiële
beheer (voor 23 molens) doet.

In de loop van vorig jaar werden wij
tijdens het malen geconfronteerd met
problemen met het maalwerk van de
molen. Tijdens de restauratie is dit
slechts ten dele onder handen
genomen, enerzijds om binnen het
budget te blijven, anderzijds omdat
verwacht werd dat het maalwerk nog
wel 5 a 10 jaar mee zou kunnen. Het
bleek echter na jaren van stilstand
toch in slechtere staat te zijn en de
belasting tijdens het malen niet echt
aan te kunnen. Daarom kan er
momenteel helaas maar
mondjesmaat gemalen worden.
In verband met een subsidieaanvraag
bij het Rijk voor een
onderhoudssubsidie is eind vorig jaar
door een gespecialiseerd bureau, na
grondig onderzoek en beoordeling
van de molen, een onderhouds- en
restauratieplan opgesteld voor de
komende 6 jaar. De kosten werden
begroot op ca. € 140.000,--.
Onze aanvraag voor deze zgn. BRIMsubsidie is inmiddels gehonoreerd en
heeft € 30.000,-- opgeleverd. De
Provincie Zuid-Holland vult deze
mogelijk aan met een
Instandhoudingssubsidie van
maximaal € 15.000,--. De aanvraag
hiervoor hebben wij onlangs
ingediend. Tevens proberen wij een
Restauratiesubsidie van de provincie
te bemachtigen. Prioriteit in 2013
heeft het onderhoud van het
maalwerk, zodat er weer
probleemloos en veilig gemalen kan
worden. Naast andere activiteiten
hebben wij daarmede het vertrouwen
dat wij Molen de Arkduif, een van de
beeldbepalende monumenten in
Bodegraven, ook de komende jaren
in goede staat en “levend” kunnen
houden.

Men had bewondering voor alles wat
wij als stichting en beheerder van de
molen zoal hebben moeten doen en
wat er komt kijken bij het binnen
halen van subsidies, begeleiding van
de restauratie, etc.
Men heeft zo’n 1½ uur doorgebracht
in en de rond de molen. Het zeer
geïnteresseerde gezelschap is
daarna naar de brouwerij gegaan.
Hoe laat het daar is geworden is niet
bekend…

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.

Sponsoren

Agenda
Open Monumentendag
zaterdag 8 september 2012
De Arkduif-vriendendag
25 oktober 2012
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Inschrijving KvK:
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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.

