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NIEUWSBRIEF 01-20 
 
Met deze Nieuwsbrief worden vrienden, sponsoren en belangstellenden geïnformeerd over de gang van 
zaken van onze molen en over de activiteiten die het afgelopen jaar in de Martinusmolen hebben plaats- 
gevonden. 

 

Onderhoud en actualiteiten m.b.t. de molen. 
In 2019 was er geen groot onderhoud in de planning. Wel 
werd er tijdens de jaarlijkse controle door de 
monumentenwacht ontdekt dat de zwichtkabel bijna 
doorgeroest was. Dit was een gevaarlijke situatie. 
Gelukkig heeft Plavei snel gereageerd en is opdracht 
gegeven aan molenmaker Groot Wesseldijk om deze 
kabel en bijbehorende ketting direct te vervangen. Wat 
ook binnen enkele weken is gebeurd. Gelijk zijn ook de 
kleppen van het wieksysteem gesmeerd. Iets wat jaarlijks 
dient te gebeuren. Door de molenaars wordt jaarlijks ook 
het standaard onderhoud aan de molen uitgevoerd.  
 
Bij geschikte weersomstandigheden draaien de wieken 
iedere zaterdag (en vaak ook nog op andere dagen) 
waarbij in 2019 totaal 186.388 omwentelingen zijn 
gemaakt. Dit zijn er ruim 72.465 meer dan in 2018. 
De molenaars zijn elke zaterdag aanwezig om de 
bezoekers te ontvangen en uitleg te geven over werking 
en historie van de molen. Bezoekers kunnen ook 
molengerelateerde- en streekeigen producten kopen zoals 

diverse soorten bakmeel, jams, streekmosterd, wijn, honing, etc.. De molen is ingericht met educatieve 
informatie over molens en er zijn materialen en onderdelen van de molen uitgestald. In de molen is een 
originele, nostalgische winkelinventaris van Zaadhandel F. Reesing te zien.   
 
Het totaalaantal bezoekers in 2019 bedroeg 1.197 personen. Hieronder waren 333 personen in 8 groepen 
o.a. een klas van het Liemerscollege Didam, een vakantieafsluiting van fa. Von Gahlen en verder enkele 
familie-uitjes. Verder 20 personen via de arrangementen van Plok en 280 personen tijdens de beide 
molendagen. Alleen voor de winkel zijn er 34 bezoekers geweest. Ook waren er natuurlijk veel individuele 
bezoekers. 
 

De nationale molendagen. 
Terugblik 2019 
De nationale molendagen werden dit jaar op zaterdag 11 en zondag 12 mei gehouden. Ook onze St. Mar-
tinusmolen nam deel aan deze molendagen en was op beide dagen voor bezoek open van 10.00 uur tot 
16.00 uur. Onder begeleiding van een van de molenaars kon de hele molen bezichtigd worden. Veel 
belangstelling was er in de molen voor de permanente ingerichte tentoonstelling met oud gereedschap en de 
vele informatie over soorten molens, de werking van molens, etc.. Voor de kinderen was er de kleine 
handmaalsteen, waarmee zelf graan gemalen kan worden, een mooie bezigheid. Via een camera konden de 
bezoekers ook de beelden van de draaiende wielen op de luizolder zien. 
Ook dit jaar lag de nadruk weer op de zondag. Omdat dit altijd samen valt met Moederdag zijn we verder  
gegaan met het aanbieden van een ontbijt in de molen. Buiten waren enkele kramen geplaatst voor verkoop 
van streekproducten. Deze keer zijn er maar liefst 88 mensen bij het ontbijt aangeschoven. Onder de vrolijke 
klanken van trekzak muziek was dit weer zeer geslaagd. 
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Molendagen 2020. 
De molendagen op 9 en 10 
mei gaan niet door. Dit 
vanwege het corona-virus 
waar iedereen mee te 
maken heeft. Ook het ontbijt 
dus niet. 
 
Helaas hebben wij, om 
risico’s te verminderen, 
besloten om de molen voor 
bezoek te sluiten tot nader 
order. Wel hebben de mole- 
naars onderling afgesproken 
om  individueel de molen te 
laten draaien met een ge-
sloten poort. Dat betekent 
dat er op meerdere dagen in 
de week de kans bestaat dat de molen draait.                         Het ontbijten in 2019 was gezellig en goed   

 

De jaarlijkse incasso van de bijdragen van de vrienden van de molen. 
Sinds 2017 vindt de jaarlijkse incasso van de toegezegde bijdragen van onze vrienden plaats als  
Euro-incasso, een gevolg van de invoering van SEPA en IBAN. De 
incasso van de bijdrage voor het jaar 2020 is eind mei. 
 

Martinusmolen in de pers. 
Het afgelopen jaar is in de pers regelmatig aandacht besteed aan de 
St. Martinusmolen. Ook in het jaarboek 2019 van de OVD is een 
artikel gewijd aan onze molen waarvan de schrijver onze eigen 
molenaar Henk Stevens was.  Meer informatie en nieuws over de 
molen is te vinden op: www.martinusmolen.nl; 

facebook.com/martinusmolen en 
https://twitter/martinusmolen. 
 
Molenaars. 
In mei 2019 heeft bestuurslid Frans Reesing met goed gevolg het examen voor 
molenaar afgelegd. Op bovenstaande foto wordt hem het welverdiende 
molenaars-speldje opgespeld. We wensen molenaar Frans veel succes toe. 
 
Op 7 juli 2019 is molenaar Rinus van Dijk op 78 jarige leeftijd overleden. Rinus 
heeft zich ruim 12 jaar ingezet voor de St. Martinus molen. Hierbij was hij een 
molenaar in hart en nieren en was praktisch alle zaterdagen in de molen 
aanwezig. We zijn Rinus voor zijn inzet veel dank verschuldigd. Zijn uitvaart vond 
in (zijn eigen) St. Martinusmolen plaats. We zullen hem missen. 

  
Rinus van Dijk                Momenteel hebben we dus 3 molenaars, te weten; Geert Ruyling, Henk Stevens    
                                       en Frans Reesing. 
Molenbezoek. 
Gedurende het hele jaar is een bezoek aan de St. Martinusmolen mogelijk. U bent altijd welkom op de 
normale openingstijd: elke zaterdag van 09.30 tot 16.00 uur. Buiten deze dag en tijd is op afspraak een 
bezoek aan de molen mogelijk. U kunt daarvoor een afspraak maken op onze website 
www.martinusmolen.nl of mail stmartinusmolen@chello.nl . De entree is gratis, maar voor de instand-
houding van de molen wordt een eigen bijdrage altijd op prijs gesteld. De molen zou ook een ideale 
tussenstop kunnen zijn voor b.v. vriendengroepen en familiedagen. 
 
Raboclubkascampagne. 
In 2019 hebben we weer meegedaan aan de Raboclubkascampagne. We hebben € 1.239, - ontvangen.  
Dat is een geweldig resultaat. Met dit geld kunnen we het toilet in de molen helemaal moderniseren. We 
bedanken iedereen die een stem heeft uitgebracht op onze molen. 
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