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Nationale Molendag 2014
zaterdag 10 mei.	

Cursus Molengids 2014.	

Onderhoud en restauratie gaande
werk.	


Cursus Molengids 2014!
Onze vrijwilligster Nicoline Weijs
heeft deze cursus gevolgd.
Hieronder haar verslag!
Op zaterdag 22 maart j.l. was het
zover, de eerste cursusdag voor
Molengids werd gegeven in het
historische pand "Het Oude
Weeshuis” te Delft.$
Om klokslag 10:00 uur begon de
cursus met 15 vrijwilligers uit het hele
land, na een uitgebreid
voorstelrondje - wie ben ik en waar
kom je vandaan - nam molenaar
Kees Kammeraat ons in de ochtend
mee op reis door een stuk
geschiedenis en de verschillende
functies van de molens in Nederland.$
Na een overheerlijke lunch stond het
middagprogramma in het teken van
veiligheid, molentermen en de vraag
hoe ziet een gemiddelde werkdag
van een molenaar er eigenlijk uit?$
Voordat we het wisten was het 16.00
uur en werd de dag afgesloten.$
De 2e cursusdag vond plaats op een
molenlocatie en wel in de molen Kyck
over de Dyck in Dordrecht.$
Dit werd een spannende dag voor
eenieder; in de ochtend hadden we
een levendige presentatie over
rondleiden, “Hoe doe je dat
eigenlijk?”, gegeven door Francesca
Estourgie, en na de lunch was het de
bedoeling dat iedere vrijwilliger een
plekje in de molen opzocht en daar
dan een mooi verhaal zou vertellen
over deze molen.$
De leukste verhalen werden er
verteld, ieder op zijn / haar eigen
manier. Het was een prachtige dag
die zaterdag, de molen was volop in
bedrijf. Maar liefst 3 vrijwillige
molenaars waren hard aan het werk

Nationale Molendag 2014 op 10
mei a.s. molen de Arkduif open
Op de Nationale Molendag op
zaterdag 10 mei a.s., is de molen
open voor het publiek van 10.00
tot 16.00 uur, de molen zal dan
draaien, uiteraard mits weer en
wind meewerken.

om al het meel in de zakken te
verpakken en naar beneden te
takelen onderin de molen waar zich
de winkel bevindt. Iedereen genoot
ervan om deze molen volop in
werking te zien. $
We hebben veel geleerd over hoe je
op een leuke manier je publiek kan
ontvangen in de molen, rondleidingen
kan geven en activiteiten op en rond
de molen kan organiseren.$
Ik hoop U te ontmoeten op de
molendag 10 mei a.s. en dan iets te
kunnen vertellen over de laatste
restauratie van het maalwerk van
molen de Arkuif.$

$

Tot dan!$
Groeten,$
Nicoline Weijs

Bericht van het bestuur
“stichting de Arkduif”!
Nationale Molendag wordt in 2014 op
zaterdag 10 mei (en zondag 11 mei)
gehouden. In dit weekend draaien
bijna alle molens van Nederland en
zijn ruim 950 molens open voor
bezoek. Het thema voor dit jaar is
'Ontdek je molen' waarbij activiteiten
voor kinderen centraal staan.$
Molen De Arkduif is zaterdag 10 mei
open van 10.00 tot 16.00 uur. Bij
voldoende wind zal de molen draaien
en zal er gemalen worden. Tevens
kunt u de resultaten zien van de
restauratie van het gaande werk in
2013.$
Molenaars, vrijwilligers en
bestuursleden zullen aanwezig zijn
om u te ontvangen en het een en
ander te vertellen over de molen en
de laatste restauratie.$
Tijdens de openstelling worden er
voor de kinderen pannenkoeken
gebakken en is er voor hen een
presentje. Tevens zal er regelmatig
een fotopresentatie zijn over de
laatste restauratie en treedt er
gedurende de dag voor een
feestelijke en muzikale omlijsting
Muziekgroep Gras op.$
Graag tot dan!$
Bestuur Stichting De Arkduif

Onderhoud en restauratie
gaande werk.!

Donaties 2014.!
Begin dit jaar mochten wij van de
Vrienden weer de jaarlijkse donatie
ontvangen, waarvoor hartelijk dank.
Van het geld kunnen wij onder andere
materialen voor de molenaars
aanschaffen.$

In de loop van 2013 is het gaande
werk (alle draaiende delen)
gerestaureerd door Vaags
Molenwerken in Aalten. Het
bovenwiel, bovenrondsel, rondsels en
spoorwiel zijn gedemonteerd en in de
werkplaats van Vaags hersteld,
zoveel mogelijk met behoud van het
oude materiaal. Deze ingrijpende
restauratie was noodzakelijk om de
molen de komende jaren weer veilig
en betrouwbaar te kunnen laten
draaien en te kunnen malen.$

Weet u trouwens dat wij een zgn.
Culturele ANBI zijn, zodat u uw
donatie –binnen de daarvoor
geldende fiscale regels- voor 125%
kunt aftrekken voor de belasting?

aangetast rondsel

Dit jaar (2014) zal in principe alleen
wat noodzakelijk buitenschilderwerk
verricht worden. Volgend jaar zal aan
de stelling klein onderhoud verricht
worden.$
Voor onderhoud in de periode 2013 /
2018 hebben wij
subsidietoezeggingen van het Rijk en
van de Provincie. Deze zijn echter
niet voldoende om alle kosten te
dekken. Daarom zijn wij erg blij met
de jaarlijkse bijdrage van de
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en
van de Vrienden en Donateurs.

bovenwiel en rondsel

spoorwiel en rondsel
Verkoop meel.!
Behalve het zelfgemalen meel
verkoopt de molenaar ook diverse
kant-en-klare broodmixen (zie voor de
producten en prijzen onze website). $

bovenwiel

Mocht de molenaar niet aanwezig zijn
dan kunt u ook terecht bij o.a.
Welkoop Bodegraven en
boerderijwinkel Valkendam in
Zwammerdam.

$ Agenda
Nationale Molendag

zaterdag 10 mei 2014
Open Monumentendag
zaterdag 13 september 2014
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