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Samenstelling bestuur

In het bestuur zijn momenteel
2 vacatures. In augustus 2019 is
onze secretaris Fabian Lopatka
teruggetreden uit het bestuur.
In september heeft Bert Vos zich
teruggetrokken als bestuurslid.
I.v.m. deze vacatures zijn we op zoek
naar geschikte en gemotiveerde
kandidaten.

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.

Word “Vriend van de molen”
of doe een schenking aan onze
ANBI-instelling

Een molen heeft veel onderhoud
nodig. Tegenwoordig wordt maar
50% van de onderhouds- en
renovatiekosten gesubsidieerd door
het rijk. Daarom heeft de molen alle
hulp nodig die ze kan krijgen van
sponsoren en particulieren.
Helpt u ons hierbij?
Onze IBAN is: NL74 RABO 0304
2299 11 t.n.v. Stichting De Feanster
Moune
Wij zijn aangemerkt als ANBI. Dit
betekent dat een donatie aftrekbaar
is bij uw belastingaangifte.

Contactinformatie
Website:

www.feanstermoune.frl

Email

info@feanstermoune.frl
Volgt u ons ook al op social media?
@molen_koartwald
@FeansterMolen
@feanstermolen

www.feanstermoune.frl
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De
Feanster Moune en de coronacrisis
Al het nieuws staat op dit moment in het teken van de coronacrisis.

Iedereen wordt hierdoor in meer of mindere mate getroffen. Alle bedrijven, ook de
recreatiebedrijven ondervinden er de gevolgen van. En dus raakt deze crisis ook de
activiteiten op de molen. Op 27 maart 2020 hebben we moeten besluiten om de
molen te sluiten voor zowel voor bezoekers als voor onze vrijwilligers.
Dit heeft de volgende consequenties:
• Dat we onze vrijwilligers niet bijeen kunnen roepen op de molen. Als er al
(onderhouds-) werk wordt verricht gebeurt dat door een eenling
• Dat we geen bezoekers meer ontvangen en absoluut geen groepen, want de molen
is bepaald niet ingericht op de 1,5 meter regels.
• Dat ook de andere musea, zoals “de Spitkeet”en de “Kruidhof” noodgedwongen
gesloten zijn. En dus kunnen we daar onze producten ook niet meer verkopen.
Natuurlijk is de gezondheid van mensen het allerbelangrijkste. We wensen u dan ook
van harte toe dat u deze donkere periode gezond mag blijven en goed door zult
komen. Zodra de omstandigheden het weer toelaten, hopen we u weer te mogen
begroeten op de Feanster Moune.

Terugblik op 2019

In 2019 is er weer het nodige gebeurd aan
het onderhoud en verder opknappen van
de molen. De zijdeur en het metselwerk
naar de motorruimte is gerenoveerd. Op
het geplaatste beeldscherm (links van de
ingang) kunnen intussen foto's en filmpje
worden getoond aan de bezoekers die
zelf niet naar boven kunnen of durven.
Het jaar 2019 heeft bestuurlijk gezien
nog steeds voor een groot deel in het
teken van de nieuwbouwplannen op het
Folkerts-terrein gestaan. We hebben
ingesproken tijdens vergaderingen van
de gemeenteraad. Daarbij hebben wij

aangegeven dat we geen enkele moeite
hebben met woningbouw op deze plek,
maar dat de hoogte van de woningen zou
moeten worden aangepast. Woningen
zoals bijvoorbeeld nu worden gebouwd
aan het eind van de Langelaan zouden
wat ons betreft wel kunnen.
Maar de gemeente heeft niets met onze
bezwaren en ideeën gedaan. Daarom
hebben we als bestuur besloten onze
bezwaren voor te leggen aan de Raad
van State. Dat loopt nog steeds. In de
loop van 2020 hopen we de uitslag van
de Raad van State te horen.

Promotieactiviteiten in 2019

In 2019 zin er weer diverse activiteiten
vanuit of namens de Feanster Moune
verricht.
Op 27 februari 2019 hebben we
een delegatie van de Christen Unie
ontvangen. Naast een rondleiding in onze
molen hebben we gesproken over de
problematiek van het gaande houden van
de molen.
Op 16 maart 2019 hebben we op NL doet
een grote schoonmaak gehouden. Tevens
is er nieuwe elektra aangelegd en is het
TV scherm opgehangen. Na afloop waren
er pannenkoeken.
Op 11 mei 2019 was het Nationale
Molendag en waren we aanwezig in de
studio van RTV Kanaal 30.
Op zaterdag 14 juli 2019 was het terrein
rondom de molen de startplaats van de
Jaarlijkse Toertocht van de vereniging van
Antieke motoren.
Zaterdag 14 september 2019 was het
Nationale Monumentendag

Huwelijksvoltrekking
Wobbe Anne Veenstra op molen

Op donderdag 11 juli 2019 vond de
huwelijksplechtigheid van onze vaste
vrijwilliger Wobbe Anne Veenstra en
zijn vriendin Clasina Ritsma plaats in
de unieke entourage van de molen.
De molen stond er prachtig bij, het
werd een erg feestelijke en gezellige
huwelijksvoltrekking.
Op 7 september 2018 stonden we met
onze stand op de Oude Ambachtendag
bij de Spitkeet en op 5 oktober 2018 op
Oogstdag op de Kruidhof.
Tenslotte hebben we nog een aantal
rondleidingen gedaan voor groepen van
Ot en Sien.

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 Foeke Boersma.

Even voorstellen

Ik ben Foeke Boersma, geboren en getogen in Ferwert. Nu gepensioneerd. Werkzaam
geweest in de landbouw, wegenbouw, Militaire dienst, Rijkswaterstaat, vervolgens
opzichter-uitvoeder bij Waterschap Lits en Lauwers en na een fusie in die functie bij
Wetterskip Lauwerswâlden. Mijn leeftijd is nu 78 jaar.

Hoe lang ben je vrijwilliger bij de Feanster Moune en hoe ben je hierbij
terecht gekomen?
Ik ben nu ongeveer 3 jaar vrijwilliger bij de Feanster moune, destijds gevraagd door
Tjeerd Dijkema. We kenden elkaar doordat zijn vrouw en ik beiden lid zijn van de
tennisclub T.S.O. alhier.

Heb je nog andere hobby`s ? Zo ja welke ?

Ik heb heel veel hobby’s. Tennissen is er o.a. één van. En bij de tennisclub ben ik nu
39 jaar actief als groundsman. Heb misschien 20 tot 25 jaar de ledenadministratie
van de Gereformeerde Kerk, nu PKN gedaan en ben nog steeds actief in het LRP
gebeuren. Ik doe o.a. ook Geocachen, dit is digitaal (m.b.v. een telefoon) ”schatten”
zoeken in het veld. Fietsen doe ik ook, maar nu wel elektrisch vanwege rugoperaties
en nog enkele vervelende operaties. Mollen vangen is o.a. ook een hobby geworden,
Ik heb er al meerdere bij de molen gevangen.

Wat vind je mooi aan dit vrijwilligerswerk? Welke dingen vind je leuk?

Je bent onder de mensen en de contacten zijn heel leuk naar bezoekers toe. Een
oom van mij was destijds molenaar bij een Wetterskip. In de afgelopen paar jaar heb
ik veel het terrein bij de molen gemaaid, maar begint nu wel een beetje zwaarder te
wegen. Af en toe meelopen om bezoekers het één en ander over de molen en alles
wat daar mee te maken heeft te vertellen. En zo nu en dan sta ik in een stand van
de molen mensen te begroeten op diverse beurzen en de mensen proberen diverse
meelsoorten te gaan kopen die in deze molen worden gemalen.

Waar ben je trots op ?

Ja dat is een moeilijke vraag. Ik hoop dat anderen trots op mij zijn. Dat ik al mijn
vrijwilligerswerk nog vele jaren “in goede gezondheid” mag kunnen uitvoeren.

Ben je een echte molenliefhebber? Heb je een favoriete molen (naast de
Feanster molen) en waarom deze ?

Nee kan niet zeggen welke molen mij nog meer aanspreekt dan deze. Hier woon
ik vlakbij. Kan hem vanuit huis zien. En de watermolen van destijds “mijn oom” was
veel kleiner.

Wat zou er nog moeten veranderd of verbeterd moeten worden aan de
Feanster molen?

We hebben nu (gelukkig) een TV scherm in de molen en ik hoop dat die straks
volledig operationeel zal zijn, zodat bezoekers (die bv niet naar boven durven) of bij
grote groepen een deel van hen, informatie kan kijken en lezen vanaf dat scherm.

Wat wil je verder nog kwijt ?

Ik hoop dat er op de één of andere manier financiën beschikbaar komen, dat ook
het toegangspad opnieuw bestraat kan worden. En dat er een volledig toilet voor
bezoekers gerealiseerd kan worden. Verder een koffieautomaat, waar mensen voor
een klein bedrag (minstens kostprijs) een bakje troost of thee (automatisch) kunnen
afnemen bijvoorbeeld via een pinfaciliteit.

Activiteiten in 2020

Zoals eerder al aangegeven staat
de kalender
van onze molen
momenteel volledig in het teken
van de Coronacrisis. Alle activiteiten
tot begin september zijn reeds
afgelast.
De overige activiteiten staan
nog op losse schroeven en het is
twijfelachtig of deze nog zullen
kunnen plaatsvinden

woensdag 11 maart 2020

Rondleiding "De Hoekstien’’

zaterdag 14 maart 2020
NL-Doet

zaterdag 21 maart 2020
Open Dag Nijsgjirrich
Dr. Compagnie

maandag 27 april 2020
Vrijmarkt koningsdag

zaterdag 9 mei 2020
Nationale molendag

zaterdag 11 juli 2020

VMC – Fryske Waldenrit

zaterdag 5 september 2020
Oude Ambachtendag Spitkeet

zaterdag 5 september 2020

Trouwplechtigheid van Klaas-Jan &
Martine Koster

zaterdag 12 september 2020
Open Monumentendag

zaterdag 10 oktober 2020

Oogstfeest Kruidhof Buitenpost

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 maken meelproducten .
- Er zijn ook vrijwilligers nodig voor
onderhouden en schoonhouden
van de molen en voor onderhouden
van het molenterrein. De molen
is elke zaterdagochtend open en
zo mogelijk draait hij ook. Tijdens
deze ochtenden staat hij open voor
publiek en zijn er rondleidingen.
- Er zijn vrijwilligers die zich bezig
houden met het afwegen en
verpakken van meel, samenstellen
van de kant-en-klaar mixen en
de verkoop van deze artikelen
op
zaterdagen
en
andere
verkoopmomenten.
- Er zijn vrijwilligers die optreden als
gastheren, vertellers en begeleiders
bij rondleidingen.

