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Partners en afnemers

We hebben een aantal partners
en afnemers waar we blij mee zijn.
Bakkerij van der Bijl koopt veel
meel van ons, maakt daarvan heerlijke producten en speciaal brood.
Albert Heijn sponsort ons ook regelmatig met goederen bij speciale
activiteiten. Verder zijn we blij met
afnemers van speciale producten
zoals de Herberg van Smallingerland en Stichting de Wâldbaerch
in Jistrum. Tenslotte werken we samen met het Ot en Sien museum,
waarvoor we rondleidingen doen.

Stand van zaken revisie
maalstoel

Er is de afgelopen tijd naarstig gewerkt aan het opknappen van de
maalstoel die in de toekomst weer
motor aangedreven zal worden. Er
is prachtig werk geleverd o.a. aan
de renovatie van de houten ombouw, de houten tandraderen en
van gebruikte maalstenen.

Instandhouding molen

Een molen heft veel onderhoud
nodig. Tegenwoordig wordt maar
50% van de onderhoudskosten gesubsidieerd door het rijk. Daarom
heeft onze molen alle hulp nodig
die ze kan krijgen van sponsoren
en particulieren (“Vrienden van de
molen”). We willen de molen graag
voor Surhuisterveen en omgeving
behouden. Als bestuur en vrijwilligers doen hiervoor hun uiterste
best. Helpt u ons hierbij?

Colofoon
Website:

www.feanstermoune.nl

Email

molenaar@feanstermoune.nl

Telefoonnummer
06-55831216

Volgt u ons ook al op social media?
@molen_koartwald
@FeansterMolen

www.feanstermoune.nl
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Korte
terugblik op 2017
2017 is een druk jaar geweest voor de vrijwilligers van de Feanster Moune. Zo is er

druk gewerkt aan het opknappen van de molen; er is hard gewerkt aan de wederopbouw van de maalstoel op de begane grond in het bijgebouw, aan de revisie van de
Bronsmotor, aan de verbetering en verfraaiing van de verlichting in het bijgebouw
en is er een compleet nieuwe bezoekersbalie gemaakt en geplaatst.
Erg blij zijn we ook dat we er weer nieuwe vrijwilligers bij hebben gekregen in 2017.
Deze uitbreiding van de groep was zeer welkom.
Tenslotte is er weer meer gedaan aan promotie- en verkoopactiviteiten.

Molenaarsvak
krijgt erkenning
van
UNESCO
Door o.a. inspanningen van het Gild Frys-

ke Mounders is Nederland erin geslaagd
het ambacht van molenaar op de z.g. Representatieve lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed te krijgen. Wat houdt dit
in?
“Immaterieel erfgoed” is “levend erfgoed”.
Het gaat daarbij om sociale gewoonten,
voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden, die worden overgedragen van gene-

Huwelijksvoltrekking
in 2017

Op 1 september hebben
we een prachtige huwelijksvoltrekking gehad in onze molen. Op
deze dag trouwden Gert Jaap van der
Boon en Wimke van der Veen.

Collegiale
ondersteuning van
de molen
van Joure

In 2017 hebben we veel collegiale steun
verleend aan de collega`s van de molen
in Joure, die gerenoveerd werd. Tijdens
de renovatie kon de molen zelf niet malen en dus geen producten maken voor
de verkoop. In deze periode hebben we
veel meel gemalen voor Joure.

ratie op generatie en belangrijk zijn voor
een gemeenschappelijke identiteit.
Door de industriële revolutie zijn in de
19e en 20e eeuw veel windmolens tot
stilstand gekomen. Het ambacht van molenaar dreigde helemaal uit te sterven. In
Nederland draaien weer honderden molens dankzij vele vrijwillige molenaars. Er
is een opleiding voor vrijwillige molenaar
opgezet en de kennis over molens en het
molenaarsambacht wordt met het publiek gedeeld.
Deze status betekent een geweldige
steun in de rug van alle mensen die zich
hiervoor inspannen.

Onze vrijwilligers hadden de molen helemaal ontruimd en spic en span schoongemaakt. Gert Jaap en Wimke hadden
zelf stropakken geplaatst en de molen
feestelijk versierd. Het was een zeer goed
verzorgde plechtigheid, waar zowel het
bruidspaar als de vrijwilligers zeer content mee waren. Hiervoor moet de molen
vaker worden gebruikt!

Promotieactiviteiten
in 2017
In 2017 is geprobeerd om aan zoveel

mogelijk activiteiten deel te nemen. Zo
hebben we meegedaan aan NL Doet,
stonden we met een verkoopstand op
de vrijmarkt, hebben we open dagen
gehouden op molendag en monumentendag en hebben we meegedaan aan
diverse kerstfairs om onze omzet wat te
verhogen. Verder zijn er voorbereidingen
getroffen voor een betere herkenbaarheid en toegankelijkheid van de molen
door bewegwijzering, reclamedoeken en
berichten via de sociale media.

Vrijwilliger uitgelicht
We hebben een hele hechte ploeg
met enthousiaste vrijwilligers. Het zijn
allemaal hele verschillende personen,
maar het gemeenschappelijke kenmerk is dat zij heel veel hart hebben
voor molens en specifiek voor onze
Feanster moune.
In elke nieuwsbrief zetten we steeds
één van de vrijwilligers in de schijnwerpers aan de hand van een interview.
Deze keer is dit Wobbe Anne Veenstra.

Even voorstellen

Activiteiten 2018

De molen is elke zaterdagochtend
open en zo mogelijk draait hij ook.
Tijdens deze ochtenden staat hij
open voor publiek. Verder zijn er
door de week, op afspraak, ook
rondleidingen mogelijk.
In 2018 zijn de volgende bijzondere
activiteiten:

Zaterdag 9 maart
NL doet

Zaterdag 21 april

Friese molendag
tevens donateursdag!

Vrijdag 27 april

Koningsdag, stand op de vrijmarkt

Ik ben Wobbe Anne Veenstra, ik ben 25 jaar en ik woon in Surhuizum, in mijn dagelijks werk ben ik Servicemonteur bij een loon- en grondverzetbedrijf. Ik verricht
onderhoud en reparaties aan tractoren, shovels, kranen, vrachtauto’s, bobcats en
alles gericht landbouwmachines.
In de basis ben ik opgeleid tot allround monteur mobiele voertuigen.

Zaterdag 12 mei

Hoe lang ben je al vrijwilliger bij de Moune en hoe ben je hier terecht
gekomen ?

Open monumentendag

Eigenlijk ben ik al vanaf mijn 11e jaar vrijwilliger. Op de jaarmarkt in Surhuizum, tijdens de spelweek kwam ik in contact met de molen. Ik ben natuurlijk eerst eens gaan
kijken, samen met mijn vader.
Ik was heel erg geïnteresseerd in de motorische kant van de molen en heb eerst
meegeholpen met Wiebe van de Bij, die bezig was met de Bronsmotor. Hij heeft mij
wel wat bijgebracht en enthousiast gemaakt.

Heb je nog andere hobby`s ?

Jazeker! Ik ben ook een fan van oude tractoren en heb zelf een aantal in mijn bezit.
O.a. 2 Hanomag`s uit 1965 en een Unimog uit 1964. Ik koop deze op en dan probeer
ik ze zelf te renoveren en weer in optimale conditie te brengen. Wat ik ook leuk vind
is het meedoen aan de wedstrijden “seineharjen”
(o.a. jaarlijks in Surhuizum) en aan “seinemeanen”. Ik heb meegedaan aan diverse
kampioenschappen hiervoor.

Wat vind je mooi aan het vrijwilligerswerk bij de Moune ?

Vooral het werken aan de oude Bronsmotor. Het is een prachtige, oude, monumentale motor. Er zijn er maar 5 van gemaakt in deze land-uitvoering met een groot
vliegwiel. Dat ik deze motor hier mag onderhouden en dat ik verantwoordelijk ben
hem in goede staat te brengen en te houden, dat ik de motor na 30 jaar stilstaand
weer zie draaien en dat hij weer spic en span loopt, daar kan ik echt trots op zijn.

Ben je een echte molen liefhebber ?

Eerlijk gezegd ben ik nog meer een motorenliefhebber dan een molenliefhebber.
Maar ik heb wel mijn molenaarsdiploma gehaald en als ik onderweg ergens molens
zie die de moeite waard zijn, dan probeer ik die wel te bezichtigen.
Onze eigen Feanster Moune kan ik erg waarderen vanwege het zelfzwichtings systeem en variatie in aandrijvingmogelijkheden.

Heb je nog wensen voor de Feanster Moune?

Ik zou heel graag de oude Ottevanger Hamer motor weer aan het draaien krijgen en
laten functioneren als aandrijfmotor voor de maalinrichting in het bijgebouw, op de
begane grond. Maar dat zal wel een hele toer worden.

Wat wil je verder nog kwijt

Eigenlijk niks. Het gaat goed met de molen, we zijn goed bezig en het is gezellig met
de vrijwilligers onder elkaar. En wat ik ook heel mooi vind: de maalinrichting in het
bijgebouw draait bijna weer.

Nationale molendag

Zaterdag 7 juli

Fryske waldenrit fan antieke motoren

Zaterdag 8 september

Verder nemen we deel aan diverse
georganiseerde Herfst- en Kerstfairs, om onze meelproducten te
verkopen.

Vrijwilligers

De Stichting Feanster Moune heeft
naast de bestuursleden zo’n 15 tot
20 vrijwilligers. Zij doen uiteenlopende activiteiten. Wat voor werk
doen zij zoal?
• Er zijn gediplomeerde molenaars,
ze laten de molen draaien en malen
meelproducten.
• Er zijn vrijwilligers die meewerken
aan het opknappen en onderhouden van de molen.
• Er zijn vrijwilligers die zich bezighouden met het afwegen van meel,
samenstellen van de kant-en-klaar
mixen en natuurlijk de verkoop van
deze artikelen.
• Er zijn vrijwilligers die optreden als
gastheren, vertellers en begeleiders
bij rondleidingen.
Iedere vrijwilliger heeft zijn of haar
specifieke taken maar is natuurlijk
ook bereid mee te helpen bij andere taken.
Mede dankzij de inzet van deze
vrijwilligers is het mogelijk dat dit
monumentaal stukje cultureel erfgoed voor Surhuisterveen behouden blijft.

