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NIEUWSBRIEF 01-17
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 plaatsgevonden. Dit jaar wordt een mijlpaal bereikt, het is 10 jaar geleden dat de in verval geraakte molen
volledig is gerestaureerd en weer als sieraad voor Didam gezien mag worden.
Onderhoud en Actualiteiten m.b.t. de molen. (of onderhoudstoestand van de molen)
De molen staat er prima bij. Uit de jaarlijkse inspectie van de Molenwacht is gebleken dat de onderhoudssituatie aan alle eisen voldoet. Er is veel waardering voor de molenaars en vrijwilligers, die veel tijd en
energie steken in de instandhouding van de molen en zorgen dat de wieken blijven draaien.
De molenbelt ligt er weer mooi geschoren bij. Een nieuw probleem is het grote aantal kauwen die de
molen als uitvalsbasis gebruiken, met als gevolg dat het schilderwerk wordt aangetast en de molen groen
uitslaat. Met dit probleem zullen we maar moeten leren leven. Ook proberen de vogels te nestelen in de
ruimtes achter de baard. Hier hebben we al verschillende voorzieningen voor getroffen maar de kauwen
zijn slim en echte volhouders. Ook wij trouwens, we zullen blijven proberen om ze weg te houden.
De groene aanslag op de buitenwand is verwijderd.

In 2016 hebben de wieken 161773 omwentelingen gemaakt, 4031 meer dan in 2015. Ook hebben het
afgelopen jaar weer vele belangstellenden (in totaal bijna 2000 bezoekers) de St. Martinusmolen met een
bezoek vereerd. Als reden voor een bezoek kan de volgende verdeling worden gemaakt:
739 individuele bezoekers; 546 personen tijdens de bezoeken van de basisschool leerlingen. 86 personen
via arrangement Plok, 73 personen voor winkel bezoek, 464 personen in groepen zoals:
afscheidsreceptie, vakantieborrel, familie en/of vrienden dagen en kleine feestelijkheden.
Vooral het bezoek van de basisschoolleerlingen (groep 1 t/m 3) is een succes geweest en zeer leerzaam.

De nationale molendagen 2017 op 13 en 14 mei
In het tweede weekend van mei worden jaarlijks de nationale molendagen gehouden, een uitgelezen
mogelijkheid om een van de historische molenmonumenten te bezoeken.
Ook de St. Martinusmolen neemt daar dit jaar weer aan deel en op beiden dagen zal de molen van 10.00
uur tot 16.00 uur voor het publiek open zijn. De molenaars zijn aanwezig voor uitleg en onder hun
begeleiding kan de volledige molen worden bezocht. Bovendien kan onder het genot van koffie en een
koekje en bij de vrolijke klanken van livemuziek kennis worden genomen van allerlei activiteiten zoals:
hout bewerken (sculpturen), verkoop van meel en jam, koekjes bakken, demonstratie met maalstoel en
wanmolen en gelegenheid voor allerlei kinderspelletjes.
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De jaarlijkse incasso van de bijdragen van de vrienden van de molen op 28 mei 2017.
Vorig jaar hebben we in de Nieuwsbrief aangekondigd dat de jaarlijkse incasso van de toegezegde
bijdragen van onze vrienden voortaan plaatsvindt als Euro-incasso, een gevolg van de invoering van
SEPA en IBAN. Ook nu kondigen wij aan dat de incasso dit jaar weer zal plaatsvinden rond 28 mei.

Martinusmolen in de pers.
Ook het afgelopen jaar is de Martinusmolen weer meerdere keren in het nieuws geweest, met name op:
20 april 2016 De Gelderlander
Les met een koekje van eigen deeg:
over het bezoek van de basisscholen aan de molen
10 mei 2016 Montferland Journaal
Martinusmolen hoopt op wind:
aankondiging van de molendagen op 14 en 15 mei.
11 mei 2016: Montferland Nieuws:
Sint Martinusmolen Didam open op Nationale Molendag.
Meer informatie en nieuws over de Martinusmolen is ook te vinden op: www.martinusmolen.nl;
facebook.com/martinusmolen; https://twitter/martinusmolen; www.indeliemers.nl.

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 met een van de molenaars (Geert
Ruijling, 0316-226658; Rinus van Dijk 0316-840554 of Henk stevens 0316-224124).
Tijdens het bezoek draaien, bij voldoende wind, de molenwieken en wordt uitleg gegeven over werking en
historie van de molen. In de molenruimte is een expositie ingericht met informatie over molens en is
historisch handgereedschap tentoongesteld. De entree is gratis, maar voor de instandhouding van de
molen wordt een eigen bijdrage altijd op prijs gesteld.

Molenaar in opleiding
Als bestuur zijn we erg blij dat ons bestuurslid Frans Reesing op dit moment de molenaarsopleiding volgt.
We hopen er straks weer een gediplomeerde molenaar bij te hebben, wat voor het in standhouden en
laten draaien van de molen erg belangrijk is. We wensen Frans veel succes met de cursus.

Martinusmolen: 10 jaar geleden gerestaureerd
Het is inmiddels alweer 10 jaar geleden, dat in het najaar van 2007 de Martinusmolen na een grondige
restauratie weer in gebruik werd genomen. De heropening vond toen plaats door gedeputeerde
Eschmeijer en de molen is sindsdien in een prachtige staat gehouden als historisch agrarisch monument
voor Didam. Deze mijlpaal willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en bereiden als bestuur van de
Stichting St. Martinusmolen een bijeenkomst voor, waar bij deze mijlpaal zal worden stilgestaan. We
verzoeken vrienden, sponsoren en belangstellenden de voorgenomen activiteit op zaterdag 9 september
a.s. in hun agenda te reserveren. Nadere mededelingen over de opzet volgt te zijner tijd.
We bedanken onze sponsoren en vrienden voor hun financiële bijdrage voor de instandhouding van de
molen en onze vrijwilligers voor hun inzet bij de instandhouding, onderhoud en gebruik van de molen.
Nieuwe vrienden zijn altijd welkom en kunnen zich met onderstaand formulier inschrijven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MACHTIGINGSFORMULIER
Naam: ………………………………………………. Voorletters: ………………....….
Straat en nr: ……………………………………
email:……………………………
Postcode en plaats: ………..............................................................................………
verleent hierbij toestemming aan Stichting Sint Martinusmolen te Didam om als vriend van de molen tot
wederopzegging jaarlijks een bedrag van O € 7.50 O € 10,-- O € 15,-- O € 25,-of O € ……………(het gewenste bedrag aanvinken of invullen)
af te schrijven van mijn bank/girorekening met IBAN nr. ............................................
Datum: ………………… Handtekening:…………………………………
N.B.: Indien u het niet eens bent met een incasso, dan heb u het recht om het bedrag binnen
8 weken na afschrijving – zonder opgaaf van redenen – bij uw bank terug te vorderen.
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