Mei 2021

De Vrouwbuurtstermolen
De Molen in coronatijd
Corona drukt helaas nog steeds een stempel op de activiteiten rond de molen. Desondanks is de molen geregeld in bedrijf en
worden er zakjes gevuld met struufmeel,
volkoren struufmeel, bloem, volkoren meel
en griesmeel. Deze produkten zijn op zaterdagmiddag af te halen als de molen bemand en in bedrijf is.
De verkoop op de Ouwesylster Markt ligt
al geruime tijd stil. Hopelijk kan de markt in
de 2e helft van de zomer weer van start.

De Vrouwbuurtstermolen
in miniatuur
Molenaar Karst Tol heeft een bijzondere
versie van de molen gemaakt met luciferprikjes. Het model is in totaal 70 cm
hoog en er zijn maar liefst 2700 luciferprikjes in verwerkt die volgens een
bouwtekening met houtlijm aan elkaar
zijn bevestigd. Karst is hier 4½ maand
mee bezig geweest. Een hele klus met
een prachtig resultaat!

De jaarlijkse grote schoonmaakactie van NL
Doet die in maart gehouden zou worden, is
verplaatst naar 29 mei. Ondertussen wordt
de molen prima onderhouden door onze
molenaars.

De Midseumer Môlnkoier kon in 2020 helaas ook niet doorgaan. De organisatie heeft
voor dit jaar nauw contact met gemeente
Waadhoeke over het verlenen van de vergunning. Er is een kleine kans dat de tocht
begin juli georganiseerd kan worden. Meer
info op www.demolenloop.nl
Het noodzakelijke onderhoud, de reparaties
en het schilderwerk van de molen gaan ondertussen gelukkig wel door. Het is belangrijk om dit goed bij te houden en dat dit
mooie erfgoed toekomstbestendig blijft.
De inzameling van oud ijzer loopt goed. De opbrengst kunnen we goed
gebruiken voor het onderhoud en de verzekering van de molen.
Dit zijn jaarlijks terugkerende kosten. Heeft u ook nog oud ijzer liggen
voor de molen, neem dan contact met ons op. Tel. 0518 402 837 (Atje) /
0518 421 785 (Klaske)/ 06 218 546 74 (Watze)/ 06 223 777 63 (Arjen)
Of mail naar: info@devrouwbuurtstermolen.nl
Wist u dat u heel eenvoudig het lekkerste brood kunt bakken van ons eigen
vrouwbuurtster meel ?
Het recept hiervoor en o.a. ook voor een heerlijk suikerbrood, vind u op onze website:
www.devrouwbuurtstermolen.nl/recepten

Onderhoud en financiën van de molen.
Onderhoud
Afgelopen jaar zijn er verschillende onderhoudswerkzaamheden aan de molen uitgevoerd en er staan nog
meer in de planning. In 2020 en begin 2021 is er gewerkt
aan het maalmechanisme. De maalsteen moest gelift worden omdat hij niet goed liep. Gaandeweg de vernieuwing
loop je dan tegen meer gebreken aan. Zo is ook de kaar
vervangen. De kaar is een trechtervormige bak boven de
maalsteen van waaruit het graan via de schuddebak tussen de maalstenen komt. Er zijn ook enkele bouwtechnische aanpassingen uitgevoerd aan de kaar volgens de
richtlijnen voor hygiëne. Eén en ander kostte een slordige
€ 2.500. Met een hoogwerker zijn stukken hout vervangen van de lange schoren en het kruiwerk is onder handen genomen. De grootste uitgave voor dit jaar is het
schilderwerk. In mei/juni zal Middelsee Schilderwerken
aan de slag om de molen er weer fris en fruitig bij te zetten. Met goed onderhoud kunnen we er voor zorgen dat
onze molen weer en wind kan trotseren.
Een volgend project van onderhoud ligt al weer voor ons.
We gaan een offerte opvragen voor het vervangen van de
roeden en van spruiten. Wetende dat we hiermee ons
budget voor 2020 tot 2026 zullen overschrijden, moeten
we ook op zoek naar cofinanciering. Maar ja, u moet maar
denken,”het houdt je van de straat” en we hopen dat u
allen nog lang van dit mooie monument kunt genieten.

De nieuwe kaar boven
de maalstenen

Financieel
De molen ontvangt over 6 jaar : Rijkssubsidie
€ 36.000
Gemeente subsidie
€ 15.000
Provinciale subsidie
€ 9.000
Totaal:
€ 60.000
Dit komt overeen met de door de rijksoverheid vastgestelde subsidiabele kosten.
Gelukkig hebben we nu ook van de gemeente subsidie gekregen. Gemeente het Bildt had
geen subsidieregeling voor monumenten. De Stichting heeft echter meer kosten waarvoor
het rijk geen subsidie toekent. Hier moeten we zelf voor zorgdragen, net als voor onverwacht onderhoud wat niet binnen het subsidieplafond past. De donateursgelden gaan op
aan de kosten van de brand en stormverzekering. Willen we de molen in conditie houden en
het benodigde onderhoud niet uitstellen dan zullen we ook deze planperiode naar geld van
derden moeten zoeken. En alle beetjes (en stukjes oud ijzer) helpen!
Nog geen donateur van de Vrouwbuurtstermolen?
Nieuwe donateurs / sponsoren zijn van harte welkom om met een bijdrage vanaf € 10 per jaar mee te helpen de
molen draaiende te houden. Aanmelden kan op de molen, bij het bestuur of via info@devrouwbuurtstermolen.nl
Bij aanmelding ontvangt u tevens een pakje van het beroemde struufmeel.
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