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In deze nieuwsbrief:
Open Monumentendag op
zaterdag 14 september a.s.
Voortgang herstel en restauratie
van de molen.

Voortgang herstel- en
restauratiewerkenzaamheden

Open Monumentendag 2013
molen de Arkduif open

Bericht van het bestuur
“stichting de Arkduif”

Molen de Arkduif is sedert begin
april 2013 voor circa een half jaar
buiten gebruik in verband met de
algehele restauratie van het
gaande werk.

Op de Open Monumentendag op
zaterdag 14 september a.s., is de
molen open voor het publiek,
echter de molen zal niet draaien
ivm onderhoudswerkzaamheden.

In de vorige nieuwsbrief van mei j.l.
berichtten wij u al over de herstel en
restauratiewerkzaamheden in de
molen. Momenteel wordt daar hard
aan gewerkt zoals ook elders in deze
nieuwsbrief wordt beschreven.

Bij de in 2010 afgeronde restauratie
werd ervan uit gegaan dat het
maalwerk in zodanige staat was dat
hiermede nog geruime tijd gemalen
kon worden. Afgelopen jaar bleek
echter dat de draaiende delen als
gevolg van de stilstand gedurende
voorgaande jaren toch in een
slechtere stand verkeerde dan werd
verwacht. De belasting tijdens het
malen bleek te zwaar waardoor
schade dreigde te ontstaan aan de
draaiende delen.

Ook vindt u in deze nieuwsbrief
diverse foto’s van voor, tijdens en na
de restauratie zover nu gereed.

foto’s rondels maalzolder

In verband hiermede is naast het
onderhoudsplan voor de komende
jaren een restauratieplan opgesteld
voor het gaande werk. Door het Rijk
en de Provincie Zuid-Holland zijn
beperkte onderhoudssubsidietoezeggingen gedaan; een
aanvraag voor een aanvullende
restauratiesubsidie bij de PZH is
helaas afgewezen waardoor wij
genoodzaakt zijn een deel van de
geplande onderhoudswerkzaamheden uit te stellen.
De lopende werkzaamheden bestaan
onder andere uit het herstel van het
boven- en spoorwiel welke, tezamen
met de rondsels in de werkplaats van
de molenbouwer, Vaags
Molenwerken uit Aalten
(www.vaags.nl), zijn/worden
gerestaureerd. Daarnaast zullen
werkzaamheden aan de overige
draaiende onderdelen in de molen
worden verricht.

Eerder kondigde wij aan dat de
herstelwerkzaamheden van de molen
op de a.s. Monumentendag op 14
september a.s. voltooid zouden zijn.
Dat is echter niet gelukt. Wel bent u
van harte welkom om een bezoek
aan de molen te brengen waar u
uitgebreid geïnformeerd kan worden
over de werkzaamheden. Later dit
jaar zal de molen dan echt heropend
worden. Uiteraard laten wij u dat
weten.
Johan Hakkenberg, voorzitter
stichting molen de Arkduif

De rondsels zijn inmiddels hersteld;
het bovenwiel zal zo spoedig mogelijk
na de bouwvakvakantie worden
teruggeplaatst.

Geopend op Open
Monumentendag 2013.
Op Monumentendag 2013, zaterdag
14 september a.s., is de molen
geopend voor bezichtinging van
10.00 tot 15.00 uur. U kunt dan uitleg
krijgen over de lopende
onderhoudswerkzaamheden. Omdat
nog niet alle onderdelen van het
gaande werk zijn teruggeplaatst zal
de molen op die dag niet kunnen
draaien en malen..

bovenwiel

Gedurende de onderhoudsperiode
blijven wij wel meel verkopen, door
de molenaars tijdelijk gemalen bij de
collega-molenaars op molen de De
Haas in Benthuizen.

spoorwiel

Wanneer de molen in het najaar weer
kan draaien en malen zullen wij dat
niet ongemerkt voorbij laten gaan;
daarover informeren wij u t.z.t. nader.

bovenwiel

spoorwiel

bovenwiel

spoorwiel

bovenwiel

Agenda
Open Monumentendag
zaterdag 14 september 2013
Heropening van de molen
datum wordt nog bepaald.

spoorwiel
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