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Samenstelling bestuur
Sinds enige tijd hebben we 2 vaca-
tures in het bestuur weten in te vul-
len. De nieuwe bestuursleden zijn 
mevrouw Andrea van Weerlee  uit 
Ureterp en de heer Sybe Vrieswijk 
uit Surhuisterveen. 
Verder bestaat het bestuur uit Tj-
eerd Dijkema (penningmeester en 
waarnemend Secretaris), Auke Siet-
zema (algemeen bestuurslid) en Jan 
Durk Benedictus (voorzitter). Voorts 
is Rolf Dijkema toegevoegd aan het 
bestuur, als adviseur technische za-
ken.

Terugblik op 2020
Het jaar 2020 was door de Coronaperike-
len een treurig jaar, ook voor de Feanster 
Moune. Het betekende dat vanaf maart 
alle activiteiten moesten worden afge-
last. Het gevolg hiervan was dat we he-
lemaal geen bezoekers hebben ontvan-
gen en we ook helemaal geen inkomsten 
hadden uit de verkoop van onze meel-
producten. Alleen de levering van meel 
aan bakker van der Bijl is gewoon door-
gegaan, dankzij de onverminderde inzet 
van onze molenaars. 

Ook zijn bepaalde onderhoudswerkzaamheden aan de molen verricht. Zo zijn de 
maalstenen van de maalstoel op de begane voorzien van nieuw scherpsel, zodat 
hiermee straks graan gemalen kan worden. Verder is de gebroken halssteen vervan-
gen. Dit is de lagersteen waar de wieken-as in draait. Het is het hoofdlager van de 
molenwieken. Onze eigen molenaars (Edo, Wobbe-Anne en Rolf) hebben deze klus 
op een zaterdag geklaard. De molen kan nu weer veilig draaien.

Voor 2021 en 2022 staan een aantal 
belangrijke onderhoudsklussen gepland 
die moeten worden uitgevoerd.. Zo 
moet de stelling (oftewel de omloop) 
nodig worden aangepakt en zal de 
maalderij(beneden) worden opgeknapt 
en aangepast. Met deze noodzakelijke 
werkzaamheden is een kostenplaatje 
van ruim 100.000 Euro gemoeid. 

Voor een deel worden deze kosten 
gesubsidieerd vanuit het Molenfonds 
en een zogenaamde SIM-bijdrage. Maar 
voor de resterende kosten wordt nog 
dekking gezocht via het aanschrijven van 
fondsen en andere mogelijke sponsoren. 
Het bestuur is hiermee druk in de weer.
Verder is de molen kort geleden gekeurd 
op brandveiligheid t.a.v. bliksemgevaar.

Huwelijksplechtigheid van Klaas 
Jan en Martine Koster in de molen
Op zaterdag 22 mei heeft de huwe-
lijksplechtigheid van Klaas Jan en Martine 
Koster plaatsgevonden in onze molen. 
Het was een mooie en gezellige trouw-
dag voor het gelukkige stel. Als bestuur 
en vrijwilligers wensen we Klaas Jan en 
Martine een lang en  gelukkig huwelijk 
toe.

Vrienden van de molen
Onze monumentale molen heeft 
veel onderhoud nodig. De stich-
ting krijgt echter altijd maar een 
deel van de noodzakelijke onder-
houdskosten vergoed vanuit sub-
sidies. Daarom heeft de molen 
alle hulp nodig die kan krijgen. Zo 
proberen we steeds nieuwe spon-
soren te krijgen. Het jaar 2020 is 

gezien een erg moeilijk jaar ge-
weest voor onze molenstichting.                                                                                
Dat is de reden dat we onze trouwe 
particuliere donateurs, de Vrien-
den van de molen, vriendelijk wil-
len vragen om dit jaar zo mogelijk 
een extra bijdrage te doen aan de 
molen. 
De Molen heeft de ANBI-status. Dit 
betekent dat een donatie aan de 
molen aftrekbaar is bij uw belastin-
gaangifte.

Overig nieuws

Sinds kort is er een mobiel pinapparaat 
beschikbaar voor de vrijwilligers van de 
verkoopafdeling van de molen. Door 
het gebruik van het pinapparaat hoeven 
onze klanten niet meer niet meer cotant 
te betalen, maar kunnen nu ook pinnen.               

-
bruikt, zowel in de molen als bij externe 
verkoopactiviteiten, zoals bijvoorbeeld 
de vrijmarkt. Een zeer welkome verbete-
ring. Verder hebben onze vrijwilligers de 
stickers op de zakjes met molenproduc-
ten opgefrist en verbeterd. Het ziet er nu 
veel professioneler en mooier uit.

Bouw- en restauratiewerkzaamheden
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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 

voor onze Feanster moune.
In elke nieuwsbrief zetten we steeds een van 
de vrijwilligers in de schijnwerpers. 
Deze keer is dit Johannes Wilkens.

Even voorstellen
Ik ben Johannes Wilkens, ik ben 21 en woon sinds kort in Groningen. Daar studeer ik 
elektrotechniek, major mechatronica, aan de Hanzehogeschool.

Hoe lang ben je vrijwilliger bij de Feanster Moune en hoe ben je hierbij 
terecht gekomen?
Ik ben nu al zo'n 13 jaar actief bij de molen. Als kind van 7, 8 jaar ging ik op 
zaterdagmorgen altijd met mijn vader mee die toen de opleiding deed voor vrijwillig 

regelmatig de auto van mijn ouders mee.     
      

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

gedaan. Klussen in en om het huis vind ik ook leuk. Ik ben bezig met het bouwen 
van een pizza oven. In huis ben ik bezig geweest met slimme  verlichting. Er gaat nu 
veel tijd zitten in het werk bij het Top Dutch Solar Racing team. Daar loop ik stage. 
We maken een zonneauto en in oktober doen we mee met de Solar Challenge in 
Marokko.

Wat vind je mooi aan dit vrijwilligerswerk? 
Een molen is gewoon een mooi stuk techniek. Het is leuk om zo veel verschillende 
dingen te kunnen doen op de molen.

Wat doe je allemaal op de molen?
Ik hou de website bij en doe de vormgeving van onder andere deze nieuwsbrief. 
Op de zaterdagen doe ik van alles voor de winkel. De recepten en etiketten heb ik 
vormgegeven en als ze op zijn print ik ze. Verder doe ik de opleiding voor molenaar 
maar omdat we het druk hebben met de winkel en andere klussen in de molen komt 
het er niet altijd van op de zaterdag ochtend. 

Waar ben je trots op? 
Als de molen draait en er is genoeg wind en als de stenen zingen dan geeft het wel 
een goed gevoel. Je werkt eraan mee en dat je het doet met z’n allen.

Ben je een echte molenliefhebber? 
Op vakantie gaan we altijd wel even kijken als er een molen in de buurt is. Dat is vaak 
heel gezellig. Iedere molen heeft zijn eigen karakter. Als de molenaars horen dat we 
ook molenaars zijn, nou ja in opleiding dan, mogen we wel in de kap kijken. Vaak 
wordt de molen dan speciaal voor ons stil gezet, dat is altijd wel mooi.

Activiteiten in 2021
Het samenstellen van de 
activiteitenkalender van dit jaar 
wordt nog steeds beïnvloed 
door de gevolgen van de 
Coronaproblematiek en de daaruit 
voortvloeiende beperkingen. 
Een aantal van de activiteiten die in 
andere jaren in het voorjaar en het 
begin van de zomer plaatsvonden 
zijn al afgelast. Zo de gingen de 
schoonmaakactie NL doet, de 
verkoopactie op de vrijmarkt en 
de Nationale molendag niet door 
dit jaar. Ook de toerrit voor antieke 
motoren, die altijd in begin juli 
plaatsvond is dit jaar afgelast. Als 
we er van uit mogen gaan dat de 
coronamaatregelen vanaf ca. 1 
juli a.s. verder worden versoepeld 
houden we de volgende agenda 
over voor 2021.

Zaterdag 22 mei
Trouwplechtigheid Klaas Jan en 
Martine Koster
Zaterdag  4 september
Oud-ambachtendag Spitkeet 
Harkema
Zaterdag 11 september
Open monumentendag
Zaterdag   9 oktober
Fryske Mounedei


