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Instandhouding molen

Een molen heeft veel onderhoud
nodig. Tegenwoordig wordt maar
50% van de onderhouds- en renovatiekosten gesubsidieerd door het
rijk. Daarom heeft onze molen alle
hulp nodig, die ze maar kan krijgen van sponsoren en particulieren
(“Vrienden van de molen”). Helpt u
ons hierbij?
We wijzen er ook graag op dat de
Nôtmoune Koartwald is aangemerkt als ANBI-organisatie. Dit betekent dat een schenking aan Stichting de Feanster Moune aftrekbaar
is bij uw belastingaangifte.

Partners en afnemers

Bakkerij van der Bijl koopt veel
meel van ons, maakt daarvan heerlijke producten o.a. molenbrood en
sinds kort ook speciale koeken. AH
sponsort ons ook regelmatig met
goederen bij speciale activiteiten.
Verder werken we goed samen met
het Ot en Sien museum, waarvoor
we rondleidingen doen voor gasten.
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Terugblik
op 2018
In 2018 is er weer druk gewerkt aan het onderhoud en verder opknappen van de

molen. Er moeten nog werkzaamheden worden verricht aan het bijgebouw, o.a.
aan de zijdeur naar de motorruimte. Tijdens de NL doet-dag is een beeldscherm
geplaatst in verkoopruimte van de molen. Hierop zullen in de toekomst foto`s en
filmpjes worden getoond aan bezoekers, die minder mobiel zijn en niet naar boven
kunnen.
Een onderwerp van grote zorg is dat de molenbiotoop wordt bedreigd door
nieuwbouwplannen op het voormalig Folkerts-terrein. Onze molenbiotoop (die
bepalend is voor de hoeveelheid wind die de wieken in beweging kunnen brengen)
is nu al bepaald niet florissant, door de bestaande bebouwing en aanwezigheid
van bomen. Een verder achteruitgang van de molenbiotoop dreigt, doordat de
geplande bebouwing aanzienlijk hoger en dichterbij staat gepland de voorgaande
winkelbebouwing.
Als bestuur hebben we naar de bouwer en gemeentebestuur aangegeven dat
we niets tegen woningbouw hebben, maar dat de nieuwe huizen lager moeten.
Als alternatief bouw voorbeeld is gewezen op de nieuwbouw, die door de
woningstichting plaatsvindt, op de hoek van de Molenweg/Langelaan (i.p.v. de
voormalige “beverhokken”).

Giften
Heel belangrijk

voor onze molen is dat we in
2018 een aantal
zeer welkome giften hebben ontvangen.
Zeer vermeldenswaard zijn de volgende
giften:
• De “Lions club “Surhuisterveen-De
Leijen” hebben sponsorrally georgani-

seerd en aan onze stichting een bedrag
gedoneerd van € 2500,00.
• Het echtpaar Marten en Iemkje de Jong
hebben ons n.a.v. hun 60-jarig huwelijksjubileum de een bedrag geschonken van
€ 680,00
• Van een ijzerwarenhandel uit Friesland
hebben we een prachtige mengmachine
cadeau gekregen voor het maken van
onze bakmixen.

voor onze vrijwilligers polo`s en sweaters ontvangen via sponsoring.
We zijn er erg blij mee, het is goed voor
de herkenbaarheid.
In 2018 hebben we weer aan diverse ac- Met dank aan sponsor van der Lijn Wetiviteiten deelgenomen. Een greep uit de reldmode in Surhuisterveen
activiteiten: NL doet, Verkoopstand op de
Vrijmarkt, open dagen gehouden op Nationale Molendag en Open Monumentendag en deelname aan fairs (Spitkeet
Harkema, Drachtster Compagnie, Kruidhof Buitenpost en een aantal Kerstfairs)
om onze meelproducten te verkopen.
Verder is er gewerkt aan promotie via reclamedoeken, banners en berichten via
de sociale media. Daarnaast hebben we

Promotieactiviteiten
in 2018

Mutaties bestuur

Het bestuur van de Stichting Feanster
Moune, die de Nôtmoune Koartwald beheert, heeft de afgelopen periode een
aantal wisselingen ondergaan. Zo zijn
er 2 personen afgetreden als bestuurslid, namelijk de heren Wander Hoen en

bestuurslid vanaf het eerste uur Ate Sietzema.
Gelukkig zijn we er in geslaagd een tweetal jonge, enthousiaste vervangers te vinden. Dit zijn Auke Sietzema (algemeen
bestuurslid) en Fabian Lopatka (secretaris).

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 Ate Sietzema

Even voorstellen

Ik ben Ate Sietzema, ik ben 67 jaar en woon bij (eigenlijk voor) de Nôtmûne Koartwâld. Sinds ca. 2 jaar werk ik niet meer, maar ben ik gepensioneerd.

Hoe lang ben je al vrijwilliger bij de Feanster moune ?

Vanaf het allereerste begin, al heel lang dus. Ik werkte destijds, al vanaf 1982 als vrijwillig molenaar bij de molen in Sumar. In eerste instantie, was het de bedoeling dat
de Feanster Moune te slopen. De molen verkeerde destijds in deplorabele staat. Natuurlijk hadden we het wel eens over restauratie, maar het nodige geld was er niet.
Op een gegeven moment ontstond het idee de restauratie op te pakken in de vorm
een leerwerkproject met Europese subsidies. Dit in nauwe samenwerking met de
toenmalige LTS in Surhuisterveen.
Samen met Marten Palstra kwam ik in 1992 in het bestuur van Stichting de Feanster
Moune. In 1995 werd de restauratie afgerond en vond de officiële (her-) opening
van de molen plaats. Vanaf dat moment tot was ik, naast bestuurslid, ook vrijwillig
molenaar.

Andere hobby`s

Een andere grote liefhebberij van mij is motorrijden. Dat doe al sinds mijn jeugd en
dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Daarnaast ben ik altijd hobbyboer geweest. In het begin had nog vrij veel land en vond ik het fijn zelf schapen te houden
en verrichtte ik zelf – waar mogelijk – maai- en hooiwerkzaamheden. Ik heb nog
steeds een tractor, maar het land heb ik voor een groot deel van de hand gedaan.

Wat is er zo leuk aan dit vrijwilligerswerk

Het werken als molenaar vond ik altijd al mooi en dat doe ik ook al sinds 1982, ver
voordat de Feanster moune weer werd opgebouwd. Aan de ene kant was het vrijwilligerswerk een onderdeel van mijn leven, doordat ik vlakbij de molen woon.

Trots

Ik ben er trots op dat we er, met z`n allen in zijn geslaagd de molen weer zo mooi
op te knappen en dat hij regelmatig weer in volle glorie draait en staat te pronken.
Daarnaast ben ik erg blij met en trots op mijn pake- en beppesizzers waar Atty en ik
regelmatig mogen passen.

Molenliefhebber

Ik ben vooral liefhebber van onze eigen moune en dat zal ook zo blijven. Maar ik ben
geen liefhebber in de zin van, dat ik op vakantie andere molens ga bezoeken.

Wensen t.a.v. de molen

Het zou heel mooi zijn, als we nog een aantal extra molenstenen weten te vinden en
daarmee een extra maalstoel op de begane grond kunnen realiseren. Dat is vooral
belangrijk voor de oudere bezoekers die niet meer de steile trappen opdurven naar
de 2e verdieping.

Verder nog….

Ik hoop van harte dat onze molen blijft bestaan en dat de belangstelling voor de
molen zal toenemen, ondanks de huidige bedreigingen. Ik denk daarbij aan de geplande nieuwbouw op het Folkerts-terrein met woningen met een bouwhoogte van
10 à 11 meter.

Activiteiten 2019

De molen is elke zaterdagochtend
open en zo mogelijk draait hij ook.
Tijdens deze ochtenden staat hij
open voor publiek en zijn er rondleidingen. Op afspraak zijn ook
door de week rondleidingen mogelijk neem contact op via info@
feanstermoune.nl
In 2019 zijn de volgende bijzondere
activiteiten bij de Feanster Moune:

Zaterdag 16 maart
NL doet

Zaterdag 27 april

Koningsdag, stand op de vrijmarkt

Donderdag 9 mei

Bezoek Lionsclub aan de Feanster
Moune

Zaterdag 11 mei

Nationale molendag
(Feanster Moune open)

Donderdag 11 juli

Huwelijksvoltrekking Wobbe Anne
Veenstra

Zaterdag 13 juli

Fryske Wâldenrit
motoren

fan

antieke

Zaterdag 14 september
Open monumentendag
(Feanster Moune open)

Zaterdag 12 oktober
Fryske Mounedei

Vrijwilligers

Bij de molen kunnen we altijd
nieuwe vrijwilligers gebruiken voor
activiteiten om onze monumentale
molen (cultureel erfgoed) te behouden. Wat voor vrijwilligerstaken zijn er zoal te doen?
• Er zijn molenaars (en molenaars
in opleiding), ze laten de molen
draaien en malen meelproducten.
• Je kunt meewerken aan het opknappen en onderhouden van de
molen.
• Bezig zijn met het afwegen en
verpakken van meel, samenstellen
van de kant-en-klaar mixen en 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.

