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Geachte donateurs van de Stichting Vrienden van de Vordense Molens

Wat is er gebeurd in het seizoen 2004-2005 ?
Langzamerhand begint de personele invulling van de molen vorm te krijgen. En daarmee
bedoelen wij de molenaars. Dat is een zaak die een lange adem vergt want de opleiding tot
molenaar duurt ongeveer 2jaar. Een "vrijwillig molenaar" moet een cursus volgen die hem
alies ieert over de stenen, de wieken en de tàndwielen. En over het weer, de vang en de
remkleppen. Het is niet te geloven, maar je vliegt (bij wijze van spreken) nog sneller een
Boeing 747, dan dat je een molen zelfstandig mqg draaien-
Niettemin hebben vier enthousiastelingen de stap gewaagd om tot de ontdekking te komen
dat er achter het algemene begrip "*o-Í"n" een weield aa-n techniek schuil gaat.
En van geschiedenis. Want we kennen allemàal de Verenigde Oost-lndische Compagnie
en de Gouden Eeuw, maar wat weten we và#e,centrale roldie de mólen hierin speelde?
Nieuwe toiletruimte
Voorlopig draaien de molenaars in opieíding (\ílO's) alleen nog onder leiding van een
gediplomeerde molenaai {Henk Louw of H'àns'Kievith}, maar iedere woensdaqmiddaq ziin

BRIM-regeling
Restauraties aan een molen zijn altrld kostbaar. Gelukkig springt de overheid bij. Vroeger

en ditjaar zullen we een ingrijpendé
làten.uitvoeren.

Íe Barrevoets. Deze
Fesid op Íerschelling.
EÈ:b, ÉEé:van d:é

hadden we subsidieregelingen onder de welluidende namen van gnOU en BRRM en
binnenkort is een nieuwe regeling, dé BRIM-règeling. BRIM staat voor besluit restauratie en
instandhouding monumenten. Natuuiti;t< probéert Oè Sticnting Vordense Molens optimaal
gebruik te maken van deze regeling, maar voor een deel blijven we altijd aangewezen op
steun van de liefhebbers van de móleh.,"l:É--r gtÈ-1'àl,op, u en de andere donateurs.

Tràditioneel §turen Wij u ook het acceptgiroformulier met hét bédiàg dàt in voorgaande jaren
oààr u werà gedoneeio al ingevuld. we-rropen dat wij oor. oiimààróààisner ,*-="",
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Theater Barrevoets :



Hoe een duivelse bokker en een gestoorde molenaar zo?gen voo? een bizor
iE-.di,eti àp oÉà= oën,

Links BoVen+.rl.n,r;i D€ "MIO"rls Jan Bosboom, ,

Ben Rouwenhorst, molenaar HenX touw en gast-
molenaar Ruud Duurhout.
Ben HammiÀk en Hàimjan Warnnga ontbrekeÀ óp
deZefoto,: ::,,, t. .,."tj
Rechts boven: Repetitie van de lesstof
l-inks óndèr: Onder de::trapwèrktBen aanèen 
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toilet en een keukentje.
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