Nieuwsbrief - 2015 - nummer 2
Stichting De Arkduif - Bodegraven

In deze nieuwsbrief:
Open Monumentendag zaterdag
12 september 2015.
Vernieuwde website
Onderhoud molen.

Zaterdag 12 september Open Monumentendag
2015
Zaterdag 12 september a.s. kunt u
tussen 10.00 en 16.00 uur in
Molen de Arkduif kennismaken
met het ambacht van
korenmolenaar dat met groot
enthousiasme wordt uitgeoefend
door onze vrijwillig molenaar
Peter van der Heide.

Website vernieuwd
Daar onze website niet meer aan de
huidige eisen voldeed is deze geheel
vernieuwd. De lay-out is verbeterd en
de pagina’s zijn nu ook op tablets en
smartphones beter te bekijken.

Bericht van het bestuur
“stichting de Arkduif”
In het weekend van 12 en 13
september 2015 zijn meer dan
vierduizend prachtige monumenten in
heel Nederland gratis toegankelijk
voor iedereen. Het is dé kans om een
plek te bezoeken waar je normaal
niet zo snel komt, of om mee te doen
aan een eenmalige activiteit.
Met Kunst & Ambacht zal zowel de
kunst als het ambacht in en rond het
monument centraal staan. Het
monument is dé plaats waar kunst en
ambacht samenkomen.
Voor de kinderen worden er
pannenkoeken gebakken en er wordt
naast onze meelprodukten brood
verkocht, gebakken van meel van de
molen door de bodegraafse bakkers
Ko van Daalen en Bussing

In het najaar zullen wij de inhoud
verder actualiseren.

Meer informatie over de Open
Monumentendagen 2015 kunt u
vinden op http://
www.openmonumentendag.nl.

Neem even een kijkje op
www.molendearkduif.nl. Mocht u nog
suggesties of opmerkingen hebben dan
horen wat dit graag (mail aan
webmaster@molendearkduif.nl).

Bestuur Stichting De Arkduif

Vriendenbijeenkomst 2015
De oplevering van de stelling is een
mooi moment om onze Vrienden
van De Arkduif uit te nodigen voor
een bijeenkomst. Wij verwachten in
de loop van november 2015 de
uitnodigingen hiervoor te kunnen
versturen.

Onderhoud Molen.
Direct na Open Monumentendag zal
Vaags Molenbouw starten met het
onderhoud van de stelling van de
molen. De gehele stelling zal worden
gedemonteerd, slechte balken en
planken zullen worden vervangen. Na
opbouw en teren van het stellinghout
kan de stelling er weer vele jaren
tegen.
Wanneer de stelling gedemonteerd is
zal tevens de dakbedekking van de
bijgebouwen worden vervangen.

Bierfestival Brouwerij De Molen
2015
Het jaarlijkse, inmiddels 7e Borefts
Bier Festival zal worden gehouden
op vrijdag 25 en zaterdag 26
september 2015 nabij de brouwerij en
de molen.
Een mooie gelegenheid om kennis te
maken met de lokaal gebrouwen en
wereldwijd bekende en prijswinnende
bieren.

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.

Voor meer informatie zie:
www.brouwerijdemolen.nl.

De werkzaamheden zullen ca. 10
weken in beslag nemen. In deze
periode zal de molen niet kunnen
draaien.

Brouwcafé de Molen
Eet- en bierlokaal de Molen is per 1
september 2015 gestopt en binnenkort
opent in Molen de Arkduif Brouwcafé
de Molen!
Tot de verbouwing wordt een lekkere
menukaart gecombineerd met de
vertrouwde topbieren van onder andere
Brouwerij de Molen.
Vanaf ongeveer eind 2015, na een
fikse restyle en met een nieuwe
keuken, bent u welkom voor bieren van
Brouwerij de Molen ‘vers van de bron’.
Maar ook fantastische andere craft
bieren van over de hele wereld, in het
brouwcafé én in de bierwinkel.
Bierconnaisseur Colin Hoeffnagel kan
je er alles over vertellen. Bij al dat
lekkers eet je goed eten van eerlijke
producten, bereid door chefkok Paul
van Dijk.
Na de verbouwing is het brouwcafé
open van woensdag tot en met zondag
voor lunch, diner, feesten, borrels en
evenementen.
Het bestuur van Stichting de Arkduif
wenst Paul, Colin en Brouwerij de
Molen, de drie nieuwe eigenaren
van Brouwcafé de Molen, veel succes.

Verkoop meel

Agenda
Open Monumentendag
zaterdag 12 september 2015

Molenaar Peter van der Heide verkoopt
in de molen een breed assortiment
meel, bloem en kant-en-klaar-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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