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NIEUWSBRIEF 2022
Met deze Nieuwsbrief informeren wij de vrienden van de molen, sponsoren en andere belangstellenden over de gang van zaken bij onze
molen en over de activiteiten die het afgelopen jaar in de Martinusmolen hebben plaatsgevonden met daarnaast een kleine vooruitblik naar dit jaar.

Onderhoud en actualiteiten m.b.t. de molen.
Op basis van de inspectie in 2019 door de monumentenwacht zijn in 2021 de volgende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd:
1. Bij inspectie van het schilderwerk van de molen aan de buitenkant bleek dat er nog enkele
aandachtspunten waren. Deze punten zijn inmiddels opgelost.
2. Aan de veiligheid in en rond de molen blijven we veel aandacht schenken. De afzettingsnetten voor
het gevlucht zijn vernieuwd en aangepast om dagelijkse plaatsing eenvoudiger te maken.
3. De molenbiotoop is nog acceptabel. In de loop van afgelopen jaar bleek dat de wieken van de
molen bij bepaalde standen de nabijgelegen boom op gemeentegrond raakten. Hierdoor kon het
rijksmonument beschadigd raken en dat is natuurlijk
ongewenst. Uit overleg met de gemeente Montferland bleek
snoeien niet mogelijk te zijn en is besloten om die boom te
kappen. Dat is inmiddels ook gebeurd.
4. In 2021 zijn de volgende investeringen gedaan: aluminium
vlaggenstok voor molenwiek, aanschaf accu-grasstrimmer
en infraroodverwarming in het pakhuis.
5. Ook zijn er bouwketen op het gras bij de molenbelt geplaatst. Dit is tijdelijk en noodzakelijk voor de renovatie van
woningen van Plavei in de Molenwijk.
De nieuwe Liemersvlag wappert bovenop de molen.
- Het jaar 2021 was wederom een bijzonder jaar als gevolg van de COVID-19 pandemie. Alleen in de
periode mei – november was de molen voor publiek toegankelijk. De andere maanden was dat i.v.m.
geldende coronaregels niet mogelijk.
- De wieken hebben in 2021 in totaal 218.559 omwentelingen gemaakt. Dit zijn er 36.306 minder dan in
2020.
- De molenaars zijn zaterdags weer vanouds, zoals voor de corona, aanwezig om de bezoekers te ontvangen en uitleg te geven over de werking en historie van de molen.
- De molen is ingericht met educatieve informatie over molens en er zijn materialen en onderdelen van de
molen uitgestald.
- In oktober 2021 is medewerking verleend aan de geschiedenismaand die in de openbare bibliotheek in
Didam is gehouden. Door middel van een infopaneel en een videofilm is informatie over de molen verstrekt.
- Het totaal aantal bezoekers in 2021 bedroeg 494 personen. Hieronder waren 172 personen in 6 groepen
die in de zomer nog konden komen. Het molenbezoek kwam deze zomer niet op gang, mensen waren toch
nog te voorzichtig.
Individueel kwamen er maar 163 mensen naar de molen. Dit waren vooral ouders met jonge kinderen.
De nationale molendagen 14 en 15 mei 2022.
Op zaterdag 14 mei is de molen zoals gewoonlijk voor bezoek geopend van 9.30 tot 16.00 uur. Deze dag
zijn er geen speciale activiteiten.
Op zondag 15 mei daarentegen zijn er verschillende activiteiten zoals een springkussen voor de jeugd en
lasergun schieten. Ook kunt u een houtdraaier in actie zien en worden voor de inwendige mens pannenkoeken gebakken. Het geheel wordt weer opgeluisterd met muziek.
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Zoals we alweer enkele jaren gewend zijn om tijdens de open molendagen een Moederdagontbijt te
regelen, gaat dat dit jaar helaas niet door. Dit om reden dat Moederdag dit jaar op zondag 8 mei al wordt
gevierd.
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 2022 is eind mei.
Martinusmolen in de pers.
In 2021 is er een artikel met foto over de molen geschreven en wel in het Montferlandjournaal met de
vermelding dat de Martinusmolen weer open was
voor het publiek.
De gemeente Montferland heeft in 2021 digitale
invalsborden geplaatst bij enkele invalswegen van
Didam. Wij gebruiken deze borden inmiddels ook
voor info over onze molen. Zo worden daarop doorlopend de openingstijden van de molen gepubliceerd.
Het groen rondom de molen wordt geknipt.
Meer informatie en nieuws over de molen is te vinden op:
www.martinusmolen.nl; facebook.com/martinusmolen en https://twitter/martinusmolen.
Molenaars.
Momenteel hebben we drie 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 instandhouding van de molen wordt een eigen bijdrage altijd op prijs gesteld. De molen zou ook een ideale
tussenstop kunnen zijn voor bijv. vriendengroepen en familiedagen.
Rabo ClubSupport 2021.
Ook in 2021 hebben we weer meegedaan aan de Rabo ClubSupport. De opbrengst was € 875,35. Dit
bedrag willen we besteden aan een afscheiding tussen het pakhuis en de molenromp ter besparing van
energiekosten. We bedanken iedereen die een stem heeft uitgebracht op onze molen.

De St. Martinusmolen anno 2021 met op de voorgrond de nog grote (ongekapte) boom.
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