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Geen Nationale Molendag 9 mei

De “Hollandse Molen” welke de nationale molendag landelijk op de kaart zet,
heeft al in een vroeg stadium aangegeven deze activiteit dit jaar, in verband met de
Coronabeperkingen, te annuleren.
Dus dit jaar geen extra activiteiten rond de molen.
De molenwinkel is wel geopend voor meelsoorten, broodmixen, bakingrediënten, enz.
Verder uit eigen oven diverse verse broodsoorten.

Bestuursaanvulling

We hebben afgelopen maanden in het bestuur uitgebreid gesproken over aanvulling.
Voor de PR hebben we Wouter Bont bereid gevonden om ons te komen versterken.
Verder zal in mei Bas van Swigchem aanschuiven. In de loop van het jaar zal hij de
functie van voorzitter op zich gaan nemen. In de volgende Nieuwsbrief zullen Wouter
en Bas zicht nader voorstellen.

Straatwerk

We zijn al geruime tijd bezig met voorbereidingen om de zwerfkeien rond de
molen te vervangen door egaal straatwerk. Bij het organiseren van activiteiten
leveren de zwerfkeien nog wel eens problemen op met de niet toereikende
pleinoppervlakte. Diverse partijen oude stenen zijn al voorbij gekomen,
zelfs de stenen onder de rotonde waren ook nog in beeld. Echter moest de
aannemer ze als vervuild materiaal afvoeren omdat er geringe hoeveelheid
teer op zat. Maar een persbericht in de Bathmense Krant leverde ons de
hoeveelheid “straatbrokken” op die we nodig hebben.
Half mei zal, in samenwerking met Tuller de stenen geladen en vervoerd
worden waarna Bloemenkamp Tuinen ze gaat leggen. De zwerfkeien staan op
Marktplaats, of mocht u interesse hebben, laat het ons weten.

Wintermarkt 2019

Het meevallende weer en de nodige publiciteit trok veel publiek op 7
december naar het molenplein. De oliebollen, de molenwinkel en de
kerstbomen zorgden voor een gevarieerd aanbod van producten.
Een selectie van Close Company bracht, naast de midwinterhoornblazers,
muzikale omlijsting aan dit gebeuren. De standhouders en organisatie kunnen
terug kijken op een geslaagde dag.
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Oliebollenmarathon 2019

De traditionele oliebollenmarathon van de “Vrienden van de Molen” begon dit jaar op
7 december tegelijk met de jaarlijkse wintermarkt. Er werd op die eerste verkoopdag al
direct een goede start gemaakt. Voor het eerst kon er gebruik gemaakt worden van de
rijsoven in de nieuwe bakkerij van Tonnie Moes en John Vane. Dit is de deegmakers heel
goed bevallen.
Naast de zaterdagen 21 en 28 december is er ook gebakken op 15 december voor de
Kerstmarkt in Loo. De grote klapper was natuurlijk op 31 december, oudjaarsdag.
Heel fijn is het dat ook de nieuwe inwoners van onze buurtschap actief meehelpen met
deze actie. Dit geeft hoop voor de toekomst, want alleen met de inzet van allen kan de
molen als bruisend middelpunt van de buurt behouden blijven.
De netto opbrengst van deze oliebollen marathon was weer wat hoger dan voorgaand
jaar. Prima!!!
Alle vrijwilligers hartelijk dank.

Overlijden Herman Veldwachter

Op 11 februari overleed ons oud bestuurslid Herman Veldwachter. Vanuit z’n bouwbedrijf
verrichtte hij onderhoudswerk aan de molen zoals het plaatsen van enkele authentieke
kozijnen.
Op 17 februari hebben we in een overvolle kerk in Bathmen afscheid van hem genomen.
Onze gedachten gaan uit naar z’n vrouw Gėke en de kinderen.

