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In deze nieuwsbrief o.a.:




Molenaar Peter van der Heide
geslaagd voor Vakcursus voor
Korenmolenaars

Zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 Open Monumentendag
In het weekend van 9 en 10 september
2017 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.
Voor Open Monumentendag 2017 is
als thema gekozen: ‘Boeren, burgers en
buitenlui’. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en
het verbindt uiteenlopende historische
perioden met het heden.
Meer informatie kunt u vinden op:
http://www.openmonumentendag.nl
Molen de Arkduif is op
zaterdag 9 september a.s.
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
U bent van harte welkom en de
(leerling-)molenaars vertellen u graag
meer over de molen.
Er zijn dit jaar geen bijzondere
activiteiten in of rond de molen.

Het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG) is een gilde,
waarin momenteel een 40-tal molenaarsbedrijven in heel Nederland zijn
verenigd. Tot de doelstellingen van
het AKG behoren onder andere het
bevorderen en produceren van gezonde voeding en het doen voortleven van het korenmolenaarsambacht
passend binnen de huidige maatstaven.
Het plezier van het zelf bakken begint bij het gebruik van een goed
kwalitatief product. Het is van belang
het ´kaf van het koren´ te scheiden
en te kiezen voor goede grondstoffen en ingrediënten. De molenaars
die zijn aangesloten bij het AKG bieden deze hoogwaardige producten
en produceren uitsluitend voor consumptieve doeleinden.
Tijdens de opleiding komen voor de
molenaars o.a. de hygiëne-eisen
(HACCP) en productkennis aan de
orde en de regels omtrent opslag.
Op de website van het Gilde,
www.molenaarsgilde.nl
vindt u veel informatie over onder
andere producten, bakadviezen en
recepten.

Open Monumentendag 2017
Opleiding AKG
De molenaar aan het woord

De molenaar aan het woord
“Of toch ……………..”!
Van ons molenaars wordt verwacht,
dat wij in staat zijn om alle wind gedreven molens te kunnen bedienen en
daar worden wij voor opgeleid en
doen we examens voor.
In mijn opleiding heb ik onder andere
op een poldermolen even ten zuiden
van Rotterdam gedraaid in het kader
van oefening voor het toelatingsexamen aldaar.
De molenaar op die molen is zéér
ervaren en ik leerde daar in korte tijd
heel veel. Daarnaast was hij ook een
redelijk fanatieke taalpurist.
Bij het stilzetten van de molen maken
wij gebruik van het “vangtouw” waarmee wij de “vang” bedienen.
Tijdens de oefeningen vroeg ik de molenaar om de molen te mogen vangen.
Doodnormale vraag natuurlijk in onze
taal, maar niet bij hem. Steevast was
zijn antwoord: “Je bedoelt, dat je de
molen wilt aanhouden. Je hoeft hem
echt niet te vangen want hij loopt niet
weg!” “
Dat is nog maar de vraag!
Frappante bijkomstigheid is, dat zijn
molen kort daarvoor nog zo’n 3000
meter verderop stond in dat park.
“Onze Arkduif” stond ook tot 1964 in
Zwammerdam! Of is dat wat anders?
Peter van Hoey Smith, molenaar
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