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In deze nieuwsbrief:
Nationale Molendag zaterdag 9
mei 2015.
Onderhoud molen.

Fietstocht langs de molens
Om extra aandacht te vestigen op de
mooie molens in onze omgeving
heeft molen de Arkduif in
samenwerking met de Vereniging van
Goudse Molenaars een fietstocht
uitgezet die u meeneemt langs de
molens van Bodegraven, Reeuwijk
en Gouda. De fietstocht is gratis
verkrijgbaar bij molen de Arkduif en
via onze website
www.molendearkduif.nl te
downloaden.

Zaterdag 9 mei - Open
Nationale Molendag 2015

Bij voldoende wind zal de molen
draaien en zal er gemalen
worden. Tijdens de openstelling
zijn de molenaar en vrijwilligers
aanwezig om u rond te leiden en
worden er voor de kinderen
pannenkoeken gebakken.
Speciaal door Ko van Dalen
gebakken “Molenbierbroden” en
bakker Bussing gebakken
“Arkduifjes” zullen in de molen te
koop zijn.
Molen De Arkduif is 9 mei open
van 10.00 tot 16.00 uur.

Bericht van het bestuur
“stichting de Arkduif”
In januari j.l. mochten wij weer van
vele vrienden een donatie ontvangen,
waarvoor onze hartelijke dank. Mede
dankzij deze bijdragen kunnen wij de
molenaar faciliteren voor zijn
werkzaamheden in de molen en de
molen in goede staat houden.
Nationale Molendag wordt in 2015 op
zaterdag 9 (en zondag 10) mei
gehouden. In dit weekend draaien
bijna alle molens van Nederland en
zijn ruim 950 molens open voor
bezoek.
Tijdens Nationale Molendag
organiseren vele molenaars ïn het
land extra activiteiten op en rond de
molen. Van pannenkoeken bakken tot
en met vele kinderactiviteiten en met
fietsroutes tot molenmarkten; de
Nationale Molendag is een prachtig
dagje weg met het hele gezin
Onze molen is op zaterdag 9 mei
geopend van 10:00 tot 16:00 uur. Wij
hopen u graag te mogen ontvangen
in de molen.
Bestuur Stichting De Arkduif

Open Monumentendag 2015
Alvast voor uw agenda:
In het weekend van 12 en 13
september a.s. zijn de
Monumentendagen 2015 met als
thema “Kunst en Ambacht. Molen
De Arkduif, een Rijksmonument, zal
zaterdag 12 september ook open
zijn.

Onderhoud Molen.

Komende maanden zullen er
werkzaamheden worden verricht aan
de stelling van de molen. Diverse
balken zijn slecht en worden
vervangen. Tegelijkertijd zal de
dakbedekking van de gebouwen rond
de molen worden vervangen.

In het voorjaar is er onderhoud
uitgevoerd aan het bovenwiel. Door
“nawerken” van het vorig jaar
gerestaureerde houten bovenwiel en
bovenrondsel liep een en ander niet
meer soepel. Nu onder andere de
kammen opnieuw zijn gesteld kan de
molenaar weer veilig draaien en
malen.
Onlangs zijn ook de kruirollen deels
vervangen. De 49 rollen zorgen
ervoor dat het kruien (het op de wind
draaien van de kap van de molen)
door de molenaar soepel gaat.
Vroeger werden de kruirollen
gemaakt van pokhout, een
bikkelharde tropische houtsoort die
ook vettig was en hoge druk kon
dragen; daarom was hij zeer geschikt
voor kruirollen. Pokhout is echter al
langer een bedreigde houtsoort welke
niet meer geleverd kan en mag
worden.

nieuwe kruirollen

pokhouten rollen

Bij de grote restauratie in 2010 is er
een aantal rollen vervangen door
rollen van azobé-hout. Deze, en ook
zogenaamde samengestelde rollen
van iepenhout bleken echter niet
bestand tegen de zware druk van de
kap van de molen.
Om het probleem van het barsten en
scheuren van de rollen op te lossen is
in overleg met de Rijksdienst van het
Cultureel Erfgoed en de
Monumentencommissie van de
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk uit
praktische overwegingen besloten
over te gaan op gietijzeren rollen. Om
toch nog een stukje van het
authentieke karakter van het kruiwerk
te behouden is om de drie gietijzeren
rollen één pokhouten rol
teruggeplaatst.

Agenda
Nationale Molendag
zaterdag 9 mei 2015
Open Monumentendag
zaterdag 12 september 2015

Verkoop meel.
Molenaar Peter van der Heide
verkoopt in de molen een breed
assortiment meel, bloem en kant-enklaar-mixen. De lijst van producten en
prijzen vindt u op onze website.
Peter is telefonisch te bereiken onder
nummer 06-16886931 of per mail:
molenaar@molendearkduif.nl.
De producten zijn ook verkrijgbaar bij
de Welkoop in Bodegraven.
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