
 

 

OMD 12 & 13 september  
Plan je bezoek goed! 
 
Open Monumentendag gaat dit jaar 
in aangepaste vorm door. Er wordt 
een podium geboden aan alle mo-
numenten die fysiek of digitaal hun 
deuren kunnen openen en ac vitei-
ten, vaak speciaal bedacht voor de-
ze bijzondere edi e. We adviseren 
iedereen niet zomaar op pad te 
gaan, maar goed te checken wat er 
dicht bij huis te bezoeken is en 
vooraf te reserveren waar mogelijk. 
Kies je liever voor een virtueel be-
zoek, kan dit natuurlijk ook. 
 
(zie ook: www.openmonumentendag.nl) 
 
Molen De Arkduif is op zaterdag 12 
september a.s. geopend van 10.00 
tot 16.00 uur. Bezoek is mogelijk 
met inachtneming van de corona-
maatregelen. 
De molenaars ontvangen u graag. 
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Herstel schade wieken. 
 
Zoals eerder gemeld hee  de molen 
in december vorig jaar schade opge-
lopen aan het wiekenstel. 
 
Gezien de ouderdom van het huidige 
wiekenstel is besloten dit geheel te 
vernieuwen. 
 
De opdracht hiervoor is aan de mo-
lenbouwer verstrekt; wanneer e.e.a. 
gaat plaatsvinden is nog niet bekend. 
 
Voorlopig blij  de molen dus nog 
even “mank”, met twee ontbrekende 
hekwerken, draaien. 
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Bestuurslid Onne Strikwerda 
overleden. 
 
Op 5 juni j.l. is Onne Strikwerda 
overleden. 
 
Onne was vanaf het begin, in 2003, 
binnen de ini a efgroep en het 
bestuur van S ch ng De Arkduif 
een zeer betrokken bestuurder.  
Zijn inzichten en inzet waren bij de 
restaura e en de verdere ontwik-
keling van de molen van grote 
waarde.  
 
Zoals gebruikelijk bij molens hee  
de molen enkele weken in de 
“rouwstand” gestaan. 
 
Bestuur S ch ng De Arkduif 
 



 

 

 
Even voorstellen: 
 
Nieuw bestuurslid: 
 
Onlangs hebben wij Paul Kleuver 
bereid gevonden de plaats van On-
ne Strikwerda binnen het bestuur in 
te nemen. Hij zal zich met name 
richten op het overleg met de Ge-
meente en belanghebbenden in de 
omgeving van de molen om zo tot 
een op male molenbiotoop te ko-
men.  
 
De molenbiotoop moet zorgen voor 
een goede en vrije windtoevoer. 
Dat is van belang voor zowel ver-
mogen van de molen om regelma g 
te kunnen draaien als voor de wis-
selende krachten die de wind op de 
molen uitoefent en daarmee ook 
van invloed is op de slijtage van de 
molen. 
 
Zoals hij zelf zegt: “De molen is een 
prach g cultureel erfgoed in Bode-
graven waarvoor het ook voor de 
technische staat zeker van belang is 
dat hij daadwerkelijk in gebruik is. 
Daarnaast is het prach g om te zien 
als hij draait en daadwerkelijk nog 
zijn werk als molen doet.  
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Het meel vindt nog steeds zijn weg 
naar bakkerijen en par culieren en 
het is leuk om te zien hoe je als be-
zoeker, samen met de molenaar, het 
binnenste van de molen kunt bekij-
ken.  
 
Ook is het de naamgever van de 
brouwerij en het brouwcafé natuur-
lijk. Het is mooi om aan dit alles een 
bescheiden bijdrage te kunnen leve-
ren!”  
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Als ze draaien maken ze een soort 
schijf en de diameter daarvan is be-
palend voor de groo e van de mo-
len. Zo hee  de molen “Rijn en Lek” 
in Wijk bij Duurstede een vlucht van 
24 meter maar het gebouw is 
enorm en veel groter dan “Molen 1” 
van de viergang in Zevenhuizen.  
Toch is die molen groter met een 
vlucht van 27,40 meter. Onze Ark-
duif is wat kleiner met 22,20 meter, 
maar ook een groot gebouw! 
 
Vroeger werden de roeden met de 
hand gestoken.  Schuin van onderen 
uit duwde men dan de roede in de 
askop.  
 
Tegenwoordig komt de molenmaker 
met de hoogwerker en een kraan 
voor de deur en laten ze de roeden 
van bovenaf voorzich g op hun 
plaats zakken.  
 
Dat kunnen we straks op De Arkduif 
zien gebeuren. 
 
Naast draaien kunnen we met het 
vlucht ook praten. Kijk maar eens in 
een vorige edi e van de nieuws-
brief. 
 
PvdHS 

Van de molenaar: 
 
WIEKEN 
 
Alle onderdelen in en aan de mo-
len zijn belangrijk. Maar sommige 
zijn iets belangrijker dan andere 
onderdelen. 
 
We kunnen het er over eens zijn, 
dat de wieken het aller belangrijkst 
zijn en veel aandacht vragen. Ove-
rigens heten wieken in het jargon 
“enden”. Zo zijn er vier enden en 
samen vormen zij de vlucht (het 
gevlucht) van de molen.  


