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Social media
Volgt u ons ook al op social media?

@molen_koartwald

@FeansterMolen

Zaterdagen open
Iedere zaterdagmorgen op de mo-
len kunt u terecht voor meelpro-
dukten voor het bakken van brood, 
koek, cake en pannenkoeken. 
Eventueel wordt dit meel speciaal 
naar uw wensen gemalen.
Ook kunnen wij speciaal maalwerk 
verzorgen.

Rondleidingen
Op verzoek worden er groeps-
rondleidingen georganiseerd door 
de molen, voor groepen van mini-
maal l0 personen. Prijs per persoon 
€ 2,50, na de rondleiding krijgt u 
een zakje echte molenmeel mee.

Andere arrangementen
In samenwerking met museum Ot 
en Sien in Surhuisterveen worden 
ook groepsbezichtigingen geor-
ganiseerd. Kijk op de website van 
museum Ot en Sien: www.oten-
sienmuseum.nl of mail naar info@
otensienmuseum.nl

De molen is ook een officiële 
trouwlocatie van de gemeente 
Achtkarspelen. Vlak na de opening 
in september 2015 is er een huwe-
lijk gesloten.

De molen is natuurlijk ook een 
mooie en originele locatie voor fo-
toreportages en ook te gebruiken 
voor bijvoorbeeld familiefeestjes, 
een jubileum en dergelijke. De prijs 
daarvoor is op aanvraag.
Heeft u zelf een suggestie voor iets 
waarbij u de molen graag als loca-
tie zou gebruiken?
Neem gerust contact met ons op, 
dan zoeken we samen naar een 
geschikte oplossing.

Wat is er allemaal gebeurd bij De 
Feanster Moune ?
Het jaar 2015 stond in het teken van de restauratie van de molen. In 2016 hebben we 
de draad weer opgepakt met tal van activiteiten.
In het afgelopen jaar zijn er weer veel rondleidingen gehouden bij de molen. Naast 
de arrangementen in samenwerking met Museum Ot & Sien zijn er ook steeds meer 
basisscholen die interesse tonen voor de werking van de Moune.

Leskist voor leer-
lingen bij molenbe-
zoek
Voor deze groep is er door onze vrijwilli-
gers een speciale leskist ontwikkeld. Met 
behulp van deze leskist, waarin veel infor-
matie staat over molens in het algemeen 
en onze molen in het bijzonder, kunnen 
leerkrachten de leerlingen voorbereiden 
op een excursie naar de molen.
Naast de schoolexcursies vinden er ook 
rondleidingen plaats voor bijvoorbeld 
arrangementen via Ot &Sien museum, 
bedrijfs-uitjes, familie uitstapjes en uit-
stapjes buurtverenigingen

NL-Doet
Sinds 2011 doet de Moune mee aan de 
landelijke actie van het Oranje Fonds. 
Ditjaar zijn we met ca.20 vrijwilligers be-
zig geweest met het schoonmaken van 
de moune, het inruimen van de contai-
ner, aanleggen van elektriciteit in de 
maalderij en het lakken van de nieuwe 
toonbank.
Tijdens de lunch pauze hebben we geno-
ten van overheerlijke pannenkoeken, die 
natuurlijk waren gebakken van het zelf 
gemalen meel. Hierbij mag ook worden 
vermeld e.e.a. werd ondersteund door 
een bijdrage van Albert Heijn te Surhuis-
terveen.

Deelname aan Fairs
Een nieuwe activiteit die we met de mo-
len ondernemen is de deelname aan di-
verse fairs. We zijn afgelopen jaar uitge-
nodigd voor diverse fairs. Zo hebben we 
deelgenomen aan een herfstfair bij de 
zorgboerderij in Drachtster Compagnie 
en een Winter/kerstfair in de sporthal te 
Drachtster Compagnie.
Verder waren we, samen met vrij wi lli-
gers van het Hertenkamp, present op 
een Kerstfair bij it tuincentrum Kampke 
in Surhuisterveen. Een mooie kans om 
onze lekkere meelproducten aan de man 
te brengen. Dit leverde de molen een be-
drag van € ...... op. 
Wij kijken terug op zeer geslaagde fairs, 
waarbij we de molen positief op de kaart 
hebben gezet. We wi llen ook in 2017 
weer deelnemen aan diverse fairs, zodat 
het publiek ook hier ons meel kopen.

Slach om ’e Toer
De Slach om ’e Toer is een jaarlijkse wan-
deltocht, die vanuit Surhuizum wordt 
georganiseerd en waarbij de wandelaars 
kunnen kiezen voor een afstand van 10, 
20 of 30 kilometer. Vorig jaar werd de 
tocht op 28 december gehouden. Tijdens 
deze editie liep de wandeltocht vanuit 
Surhuizum via lt Koartwâld dwars dóór 
de Nôtmûne!
Dit leverde ons voor dit jaar een extra be-
zoekers aantal op van ca. 1100! Een zeer 
geslaagde dag met enthousiaste wande-
laars, maar voor de molen helaas zonder 
wind.



Vrijwilliger uitgelicht
We hebben een hele hechte ploeg met enthousiaste vrijwilligers. Het zijn 
allemaal hele verschillende personen, maar het gemeenschappelijke ken-
merk 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 schijn-
werpers aan de hand van een interview.
Deze keer is dit Bernard Wilkens.

Agenda 2017
Als het even kan draait onze molen 
elke zaterdagochtend en staat hij 
open voor publiek. Naast de ge-
bruikelijke maaldagen en rondlei-
dingen zijn er in 2017 de volgende 
bijzondere activiteiten

Tenslotte zullen we eventueel deel-
nemen aan georganiseerde Herfst- 
en Kerstfairs om onze meelproduc-
ten te verkopen.

Even voorstellen
Ik ben Bernard Wilkens en woon in Ureterp. Ik werk als regulato-
ry manager bij Philips. Dit houdt in dat we wereldwijd bijhouden aan wel-
ke regels alle Philips consumenten producten moeten voldoen en zor-
gen ervoor dat alle apparaten veilig zijn en aan deze regels voldoen. 
Het is een heel veelzijdige technische baan, we hebben natuurlijk wereldwijd con-
tacten met collega’s in Philips, maar zitten ook aan tafel bij overheden en zijn lid van 
standaardisatie commissies en industrie branche verenigingen. We hebben min of 
meer toevallig een kantoor in Drachten, maar het had net zo goed iedere andere 
plek op de wereld kunnen zijn.

Ben je al lang vrijwilliger bij de Feanster Moune? 
Voor m’n gevoel nog maar kort, maar het moet toch al weer ruim tien jaar zijn. 

Andere hobby’s 
M’n leven lang is elektronica al een hobby, is uiteindelijk ook m’n studie richting 
geworden. Op het moment neemt m’n zoon dit een beetje over, en knutsel ik zelf 
niet zo heel veel. Verder loop ik de laatste jaren een paar keer per week hard en doe 
ook wel mee aan wat wedstrijden. Het mooie daarvan is dat maar een paar mensen 
voor de winst gaan, de rest zijn gewoon plezierlopers. Om het ook qua tijd een 
beetje binnen de perken te houden is de halve marathon m’n maximale afstand.  
In het weekend kook ik nog wel eens, de voorkeur is dan wel de Aziatische keuken. 
Vooral Indonesische gerechten met verse ingrediënten kunnen tijdrovend zijn, maar 
wel lekker.

Het leuke van het werken aan de molen
Het leuke is om met een groep enthousiaste mensen de molen draaiende te houden, 
maar vooral ook dat we tarwe malen voor consumptie. Het eist natuurlijk veel meer 
vanuit hygiëne en voedsel veiligheid, maar dat is voor mij de grote charme op “onze” 
molen.

Trots op nieuwe producten
Ik ben er trots op dat we in de loop de jaren met z’n allen er steeds nieuwe dingen bij 
doen. We begonnen met verkoop van tarwe meel. Nu verkopen we het meest mixen 
voor bv pannenkoeken of cake.

Molenliefhebber
ledere molen heeft z’n historie en charme. Dit bepaalt ook mede de trots van de mo-
lenaar op zijn of haar molen. Dat maakt iedere molen uniek. Op vakanties betekent 
het dan ook steevast dat we een stop maken, als een molen de wimpel of vlag uit 
heeft. Meestal heeft het wel invloed op de rest van de dag, een uur bij zo’n molen is 
natuurlijk niets.

Wensen of bijzonderheden
Binnenkort krijgen we een nieuwe toonbank. De entree van de molen zal er dan heel 
anders uit komen te zien. 
Verder is de restauratie van de door de Brons motor aangedreven maalstoel is een 
gigantische klus die door Rolf in z’n vrije tijd wordt uitgevoerd. Per week zien we de 
vooruitgang, dus als die straks weer klaar is en het nieuwe lager voor de Brons motor 
af is hebben we echt weer een mijlpaal bereikt.

Financiën
De Feanster Moune is aangemerkt 
als cultureel erfgoed. Dat betekent 
dan we jaarlijks een kleine tege-
moetkoming van Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed ontvangen 
voor noodzakelijke onderhoud aan 
de moune en de maalderij. Om voor 
deze tegemoetkoming in aanmer-
king te blijven komen, zijn wij als 
Stichting verplicht de noodzakelijke
storm- en brandschadeverzekering 
af te sluiten. Deze zogenaamde 
niet-subsidiabele kosten zijn be-
hoorlijk hoog (ca.€.2700,-- per jaar). 
Dit bedrag moet dus uit de exploi-
tatie worden betaald. Met op ver-
koopopbrengsten uit meel redden 
wij dat bij lange na niet en daarom 
zijn we erg afhankelijk van donaties, 
giften en sponsoring.

Vrijwilligers
Naast het bestuur van de Stichting, 
telt de moune zo'n 15 vrijwilligers 
die zich allen volledig inzetten om 
de moune draaiende te houden. 
Wat doen onze vrijwilligers zoal?
Ze onderhouden de molen, ze laten 
de molen draaien en malen meel-
producten. Ze organiseren de acti-
viteiten, treden op als vertellers en 
begeleiders bij rondleidingen.
ledere vrijwilliger heeft hierin zijn 
of haar specifieke bijdrage, die het 
wel en wee van de moune ten goe-
de komt. Mede dankzij hun inzet is 
het mogelijk dat dit monumentaal 
stukje cultureel erfgoed voor Sur-
huisterveen behouden blijft.

Zaterdag 22 april 
Friese molendag
Donderdag 27 april 
Koningsdag, stand op de vrijmarkt
Zaterdag 13 mei 
Nationale molendag, tevens dona-
teurs dag!
Zaterdag 8 juli 
Fryske waldenrit fan antieke moto-
ren
Zaterdag 9 september 
Open monumentendag


