U kunt mee helpen om de molens te behouden!

Samen de molens laten draaien

De vrijwillige molenaars werken
hier al volledig aan mee door erg
betrokken te zijn bij de in stand
houding van deze parels in ons
stadsbeeld. Kleine onderhouds
werkzaamheden worden
vakkundig door hun gedaan,
zoals het nauwgezet smeren en
bijregelen van het gaande werk,
zoals de grote kamraderen.
Ook de vakmensen die door de
Stichting Monumentenbehoud
Dongeradeel zijn aangesteld voor
het grote onderhoudswerk, zoals
het stellen van de wieken, het herstellen van de zeilen, doen dit zeer
gedreven.
Dit kost allemaal zeer veel geld,
maar het is beslist noodzakelijk dat
Dokkum en de vele bezoekers
kunnen blijven genieten van dit
kostbare culurele erfgoed.

Interesse wekken en daardoor draagvlakverbreding.
U als directe buren en betrokkenen kunt hierin een steen bijdragen. In de eerste plaats
door ons enthousiasme te delen en verder uit te dragen. Verder kunt u met ideeën
komen om fondsen te werven of activiteiten voor te stellen die hierin kunnen
bijdragen. Een donatie is natuurlijk altijd welkom. De voorwaarden hier voor vind u
op de website. De SMD is ANBI gecertificeerd, uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Ook het crowdfunding project voor het
kinderboek “Adriaan zijn molen”, is
gemakkelijk via de doneerknop op de
website te ondersteunen.
Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel
website: www.monumentenbehouddongeradeel.nl
e-mail: info@monumentenbehouddongeradeel.nl
telefoon: 0519 - 574 417

Voor u als buurtbewoners rond om de beide monumentale
Dokkumer molens is dit bulletin samengesteld. Dit is een initiatief
van Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel. De molens
Zeldenrust en De Hoop zijn nog altijd maalvaardig en draaien
regelmatig. Deze unieke levende monumenten zijn iconisch in het
stadsbeeld en worden door bezoekers uit alle windstreken ter wereld
met grote bewondering bekeken. Een groep enthousiaste vrijwillige
molenaars zorgen vakkundig voor het goed en veilig functioneren.

De Zeldenrust

De Hoop

De windmolen Zeldenrust in Dokkum werd gebouwd in 1862. De molen
is een achtkante stellingmolen. De functie is koren- en pelmolen, en er
wordt regelmatig tarwe, rogge, mais, gerst en mosterdzaad gemalen. De
Zeldenrust staat aan de westkant van de binnenstad, op het
Baantjebolwerk, De molen is een rijksmonument en kan vanuit vrijwel de
gehele binnenstad van Dokkum gezien worden. Molenaars Evert Dam en
Karel Jongsma ontvangen u graag.

Het interieur van de Zeldenrust is nog grotendeels authentiek. De industriële door
ontwikkeling ten behoeve van capaciteits
vergroting is ook bijna volledig aanwezig. Dit tot
groot genoegen van o.a. De Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. De buurt is zeer betrokken bij
deze molen, getuige o.a. het initiatief van de
buurtvereniging Vleesmarkt om de molen
feestelijk te verlichten tijdens de
Admiraliteitsdagen.

Jeugd
Om vooral ook de jeugd
bekend te laten worden met
onze molens wordt er het
kinderboek “Adriaan zijn
molen” uitgegeven. Door
middel van crowd funding
moet dit worden
gerealiseerd. Hiervoor is er
een donatie knop op de
website van SMD geplaatst.

www.monumentenbehouddongeradeel.nl

De korenmolen 'De Hoop' in Dokkum is een
achtkante stellingmolen en werd gebouwd in
1849 door Gerrit P. de Boer; de molen was
aanvankelijk ook ingericht als pelmolen. De
wieken van 'De Hoop' hebben een vlucht van
22,75 meter: daarmee is dit één van de grootste
molens van Dongeradeel. Als de molen draait
is hij vrij te bezichtigen. De vaste molenaars
zijn Jan Holtkamp en Warner Banga.
Binnenkort worden deze versterkt door enkele
nieuwe voor het diploma molenaar geslaagde
vrijwilligers.
Zowel De Hoop als ook de Zeldenrust werden
kort geleden weer volledig geschilderd. Een
molen is bloot gesteld aan de invloeden van
weer en wind. Dit vergt regelmatig onderhoud
en controle van Monumentenwacht, in
samenwerking met het bestuur van Stichting
Monumentenbehoud Dongeradeel en
uitvoerende specialisten van de gemeente.
De kosten van onderhoud zijn niet gering.

Subsidies
Het onderhouden van de molens
wordt bekostigd door subisidies van
overheid (RCE, gemeente, provincie en
diverse fondsen) Dit wordt per jaar
minder. Actie is geboden. Een tendens
is herbestemming en donaties.

