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In deze nieuwsbrief:
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Open Monumentendag 2014
zaterdag 13 september.!
Nieuw logo.!
Onderhoud molen.!

Zaterdag 13 september Open Monumentendag
2014
Met het thema “Op Reis” van
Open Monumentendag 2014 staat
het Nederlands erfgoed van
reizen centraal. Traditiegetrouw
stellen wij op Open
Monumentendag ook Molen De
Arkduif open voor bezoek. Bij
voldoende wind zal de molen
draaien en malen.
De molenaars, vrijwilligers en
bestuursleden ontvangen u graag
tussen 10.00 en 16.00 uur.
Voor de kinderen bakken we
pannenkoeken en er zal speciaal
door bakkers uit Bodegraven
gebakken brood te koop zijn.

Nieuw logo!
Na 10 jaar werken onder een wat
eenvoudig logo vonden wij het tijd
voor een nieuw en professioneel
logo. We hebben Luuk Boerman,
Grafisch vormgever uit
Zwammerdam, opdracht gegeven
een nieuw ontwerp te maken.
Bovenaan de nieuwsbrief treft u ons
nieuwe logo aan. Een gestileerd
beeld van de molen met een duif.#
U zult dit nieuwe logo in het vervolg
vinden op al onze uitingen, de
website e.d.#
Tegelijkertijd is een nieuwe folder
ontworpen over de molen en hebben
wij - naar aanleiding van regelmatige
vraag hiernaar- een ansichtkaart van
de molen beschikbaar.

Bericht van het bestuur
“stichting de Arkduif”!
Onze voorzitter, Johan Hakkenberg,
heeft bij zijn afscheid, een Koninklijke
onderscheiding gekregen uit handen
van Minister Schultz. Naast zijn werk
als Algemeen Directeur van de RDW
en zijn diverse nevenfuncties heeft
Johan veel betekend voor De Arkduif. #
In 2002/2003 is hij voorzitter geweest
van de werkgroep welke een
herbestemming zocht voor de molen
en bijgebouwen. Sinds 2004 vervult
Johan de rol van voorzitter van
Stichting De Arkduif. #
Johan heeft een grote rol gespeeld bij
het werven van fondsen voor de
grote restauratie van De Arkduif.#
We feliciteren Johan van harte met
deze mooie onderscheiding#
Bestuur Stichting De Arkduif

Onderhoud Molen.!

Financieel.!

Het gaande werk van de molen (alle
draaiende delen en het maalwerk) is
vorig jaar volledig gerestaureerd. De
molen kan nu weer jaren veilig
draaien en malen.#

Bent u benieuwd naar het reilen en
zeilen van Stichting De Arkduif, dan
vindt u op onze website,
www.molendearkduif.nl , ons
financieel verslag en jaarverslag.#

In de afgelopen zomerperiode is er
schilderwerk aan de molen en de
woning verricht. Alle ramen, deuren
en het stellinghek zijn geschilderd en
het witte stucwerk van de molen is
hersteld en opnieuw geschilderd.#

Weet u trouwens dat onze stichting
een Culturele ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling) is en dat u uw
gift/donatie, binnen de geldende
voorwaarden, fiscaal kunt aftrekken
en dat deze met 25% verhoogd mag
worden voor de aftrek?

De molen staat er weer “strak en
stralend” bij.#
Voor de komende jaren staan onder
andere onderhoud van de stelling(balken) en herstel van het voegwerk
van de molen aan Rijnzijde op het
programma.

bovenwiel en rondsel
Verkoop meel.!
Het assortiment meel dat in de molen
verkocht wordt is onder andere
uitgebreid met diverse kant-en-klaar
mixen. #

bovenwiel

Wanneer de molenaar in de molen
aanwezig is kunt u hiervoor bij hem
terecht. Ook bij de Welkoop is ons
meel te koop.#

bovenwiel

De lijst met de diverse produkten
vindt u op onze website
www.molendearkduif.nl > verkoop
meel.
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