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Inleiding 

 

Voor u ligt het jaaroverzicht 2012 van de Molenstichting Nijefurd. Per 12 februari 2013 is de naam 

van Molenstichtring Nijefurd veranderd in Molenstichting Súdwest-Fryslân. Reden is de fusie van 

twee jaar geleden van de gemeente Nijefurd met vier andere gemeenten in de zuidwesthoek van 

Friesland. De stichting is vanaf de oprichting nauw met de gemeente verweven geweest. Eerst met de 

gemeente Workum, later Nijefurd en nu de gemeente Súdwest-Fryslân. De huidige gemeente 

subsidieert het onderhoud van onze molens nog steeds.    

Er is het afgelopen jaar weer veel gebeurd. Zo is er onderhoud gepleegd aan de molens, zowel door de 

molenmaker als door de enthousiaste vrijwillige molenaars en de Actieve Vrienden van de Koudumer 

molen. De molens draaien en malen regelmatig en bezoek is dan altijd welkom. Speciaal op de 

molendagen in mei (Nationale Molendag), september (Friese Molendag) en november (Moledei 

Súdwest-Fryslân).  

Wanneer één van de molens draait is bezoek ook altijd welkom.  
 

De molendagen 

De molens van de stichting hebben op de beide molendagen (Nationale molendag en Friese molendag)  

alle gedraaid. De Actieve Vrienden van de Koudumer Molen de Vlijt organiseren tijdens de Friese 

molendag altijd iets extra's. De molen werd tijdens deze dag weer door meer dan 200 personen 

bezocht.   

Op 25 november werd er wederom een gemeentelijke molendag georganiseerd. Deze dag is ontstaan 

uit de Nijefurder Moundersdei. Drieëntwintig molens in de gemeente Súdwest-Fryslân waren deze dag 

geopend. Ondanks de stormachtige wind kwam er toch nog een redelijk aantal bezoekers op de 

molens. Vooral collega molenaars uit het land kwamen naar Súdwest-Fryslân om de prestaties van de 

molens bij deze stevige wind te bewonderen. 
 

Opleiding molenaars 

Op de Nylânnermole wordt een opleiding tot molenaar gegeven. De opleiding valt onder de auspiciën 

van het Gild Fryske Mounders. Zie ook hun website www.molenaarworden.nl. De opleiding wordt 

met een examen afgesloten.  

Op 29 september is het examen afgenomen van Allard Ketelaar. Allard 

is ruim geslaagd voor het examen tot vrijwillig molenaar en is hiermee 

de jongste (18 jaar) molenaar in Friesland en waarschijnlijk ook in 

Nederland. Allard draait samen met Henk Brandsma op de 

spinnekopmole van Nijhuizum. Deze molen bemaalt het land behorende 

bij de boerderij van Ketelaar (de vader van Allard).  

Momenteel zijn er drie 

molenaars in opleiding. Jentsje 

van der Stap zal in de loop van 

2013 examen doen. Sinds mei 

2012 is Frank van Onna in 

opleiding en op het eind van 

het jaar heeft Jan Huls zich als Allard Ketelaar  

leerling molenaar aangemeld. Spinnekopmole Nijhuizum   

         

 

http://www.molenaarworden.nl/
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Het bestuur 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar vijf keer vergaderd. Kernpunten van de vergaderingen waren het 

onderhoud van de molens en het verkrijgen van de subsidies.  

Subsidies worden onder andere ontvangen van het RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed), gemeente 

Súdwest Fryslân, provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân. Incidenteel worden er andere fondsen 

aangeschreven.  

De molenaars, het bestuur van de vriendenclub van de Vlijt en het bestuur van de molenstichting  

hebben in december hun jaarlijkse bijeenkomst gehad. Tijdens deze bijeenkomst wordt het wel en wee 

van de molens besproken. 

 

Penningmeester 

Onze penningmeester Sietze van Seijen heeft tijdens de laatste bestuursvergadering aangegeven te 

willen stoppen als bestuurslid.  

Sietze heeft vanaf 1978 in het bestuur gezeten en heeft veel voor de stichting gedaan. In deze periode 

zijn alle molens van de stichting gerestaureerd.   

Het bestuur heeft een nieuwe penningmeester gezocht en in de persoon van Piet de Vries gevonden. 

Piet is molenaar op Doris Mooltsje in Oudega en verzorgt voor stichting Doris Mooltsje het 

penningmeesterschap. Voorheen was Piet ook penningmeester bij het Gild Fryske Mounders, de 

vereniging voor opleiding tot molenaar.  

 

BRIM subsidie (Besluit Rijksoverheid Instandhouding Monumenten) 

De Molenstichting Nijefurd maakt gebruik van de Brim regeling. Dit is een subsidieregeling  van de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De regeling is gebaseerd op een 6 jarig onderhoudsplan. De 

stichting heeft op 16 januari 2012 een nieuwe subsidieaanvraag ingediend voor de periode van 2013-

2018. Deze aanvraag is door Van Reeuwijk bouwmeester verzorgd. De regeling geeft 60% subsidie op 

de onderhoudskosten. In juli zijn de beschikkingen van deze subsidieregeling verleend en onze 

molenstichting heeft de Brim subsidie tot en met 2018 beschikbaar gekregen. Komend jaar moet er 

voor de Nijhuizumer spinnekopmolen een subsidieaanvraag worden ingediend.  

 

Provinciale subsidie 

In september is er een subsidieaanvraag bij de provincie Fryslân ingediend. In december is de 

beschikking afgegeven, wat geresulteerd heeft in een bijdrage van 15% van de onderhoudskosten. Ook 

deze beschikking loopt tot en met 2018.    

 

Gemeentelijke subsidie 

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft in 2012 onze stichting gesubsidieerd. Eind december is de 

aanvraag voor 2013 ingediend. Het bestuur ziet de toekenning van de gemeentelijke subsidie met 

vertrouwen tegemoet.  
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Website  

Roel Venema beheert de website van de Molenstichting. Roel voorziet de website geregeld van actueel 

nieuws. Diverse molenaars leveren geregeld nieuwsfeitjes of wetenswaardigheden aan. De 

bedrijvensponsors van de stichting worden op de website vermeld met een link naar hun eigen 

website.  

Het webadres is www.molenstichtingnijefurd.nl  

 

 
Homepage website 

 

 

 

http://www.molenstichtingnijefurd.nl/
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De molens  

 

Ybema's Mole Workum 

Ondanks dat de molen afgelopen jaar met één roede stond (twee wieken), heeft de molen geregeld met 

de overgebleven roede gedraaid.  Ybema's Mole heeft een geheel nieuw gevlucht gekregen. Komend 

jaar zal de molen geschilderd worden. Koninklijke De Vries Makkum heeft een bijdrage in het 

vervangen van het gevlucht geleverd.  

      
Molenmakers van Agricola Bouw ’75 op Ybema’s Mole. Rechts malend met één roede. 
 

Spinnekopmole Nijhuizum 

Deze molen draait ook regelmatig. De molenaars hebben veel schilderwerk uitgevoerd.  
 

De Snip It Heidenskip 

De molen wordt geregeld in werking gesteld. De watertoevoer vanuit de polder is niet optimaal. De 

toevoersloot staat snel droog.  

De molenmaker heeft afgelopen jaar een veldkruis vervangen, een achtkantstijl aangegoten met 

kunsthars en het achterkeuvelens hersteld. Tevens is het rietdek plaatselijk hersteld.  
  

Tjasker It Heidenskip 

De tjasker maalt geregeld. De molenstichting beheert de molen voor eigenaresse Itte Groenhof van der 

Wal. De tjasker is de oudste bestaande tjasker van Nederland.  
 

Windmotor Molkwar 

De windmotor is in 2012 gerestaureerd. Johan de Jong laat de molen, evenals de windmotor van It 

Skar regelmatig malen. De windmotor functioneert uitstekend.  

 
Windmotor Molkwerum 
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Windmotor It Skar 

De windmotor van It Skar maalt regelmatig. Hier geldt net als voor de andere molens van de stichting, 

rust roest. Diverse smeer- en draaibeurten houden de windmotoren in goede conditie. De Mannen van 

Staal hebben verschillende werkzaamheden aan de windmotor uitgevoerd: klein herstel wiekenrad, 

vervangen deel trap naar omloop, ontroesten en behandelen lagerbalk vijzel, herstel van ruimte op 

kruislager onder, herstel pot geleidebuis, aandrijfas vijzel vernieuwd, onderste staande as vernieuwd, 

diverse schoren van toren vervangen en de hoekijzers in betonnen dak vrijgehakt en opgelast en 

behandeld. Tevens zijn de opgeklampte deuren vernieuwd.  

 

 
Windmotor it Skar 
 

De Vlijt Koudum 

De molen wordt geregeld door de vrijwillig molenaars gedraaid en er wordt tarwe gebroken voor een 

kollega molenaar. Het luiwerk zal in de winter van 2012-2013 aangebracht worden.   

De krui- en roedekettingen zijn vervangen door touwen, wat de authenticiteit van de molen weer 

vergroot.  

De stichting heeft een plan door Van Reeuwijk bouwmeester op laten stellen voor diverse 

onderhoudswerkzaamheden in 2013. Hiervoor zijn een aantal fondsen benaderd. Onder andere de 

Jonge Arnoldus en Prins Bernhard Cultuurfonds hebben bijdragen toegezegd.  

Het plan omvat onder andere: vervangen vang, vervangen beplanking westzijde onderbouw, vervangen 

spruitbalk, herstel stelling, herstel vensters, herstel trap staart en vervangen meterkastdeur.   

Op de Friese Molendag organiseert de Actieve Vriendenclub Van de Koudumer molen diverse 

activiteiten rondom de molen. De Vlijt trok tijdens deze molendag meer dan 200 bezoekers.  

 
Friese Molendag bij de Vlijt in Koudum 



 
 

 
 

          Voorheen MOLENSTICHTING NIJEFURD 

  

7 

 

De Nylânnermole Workum 

De gezamelijke molenaars van de Molenstichting hebben afgelopen jaar de Nylânnermole in de 

zomermaanden iedere zaterdagmiddag en iedere feestdag laten draaien en open gesteld voor bezoek. 

Er komt in het toeristenseizoen veel bezoek op de Nylânnermole. In totaal heeft de molen over het jaar 

2012 meer dan 850 bezoekers gehad. De molenaars zullen dit in 2013 voortzetten. De giften die in de 

klomp worden gedaan worden gebruikt voor klein onderhoud aan de molens, zoals het kopen van 

benzine voor de maaimachines e.d.   

Op de Nylânnermole wordt de opleiding tot vrijwillig molenaar gegeven. De molenaars zorgen voor 

diverse onderhoudswerkzaamheden op de molens van de stichting.  

Het schilderwerk van de kap en de staart en herstel van een voeghoutkop zijn door de molenmakers 

van Agricola–Bouw‘75 uitgevoerd. Zeilmaker en molenaar Simon Jellema heeft afgelopen jaar nieuwe 

zeilen voor de Nylânnermole geleverd. De zeilen zijn door de leerling molenaars aangebracht. De kruk 

van de kruilier is weer voorzien van een azijnhouten handvat.   

 
Bezoek bij de Nylânnermole te Workum 

 

 
Leerling molenaars bij het vervangen van de zeilen 
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De vrijwilligers van de stichting (per 1 jan. 2013) 

 

Bestuursleden 

J.W. Boekhoven  voorzitter 

J. Tiedema  secretaris 

P. de Vries  penningmeester 

W.T. Castelein  vice voorzitter 

M.T. Galama   lid 

W. Landman  lid 

R. Venema   PR / website 

 

Molenaars 

H. Feenstra-Bruijn 

L. Feenstra 

J. Tiedema 

G. Veldkamp 

F. Venema 

H. Brandsma 

M. de Jong 

J. Stoel 

K. Toxopeus 

P. Meinderts 

A.P.S. Sierdsma 

J. de Jong 

A. Ketelaar 

J. van der Stap 

F. van Onna 

J. Huls 
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Bedrijvensponsors van de molenstichting 

Agricola-Bouw ’75 

Mannen van Staal 

Van Reeuwijk bouwmeester 

Koninklijke De Vries Makkum 

Roelof Fopma 

L en B bv 

 

 

 

Activiteiten 2013 

Voor 2013 staan er weer diverse activiteiten op het programma.  

Agenda 2013:   11/12 mei  Nationale Molendag 

  14 september  Friese Molendag 

  24 november Moledei Súdwest-Fryslân 

 

 

   

Er zijn voor het komend jaar weer diverse onderhoudswerkzaamheden aan de molens opgedragen aan 

de molenmaker. Aan de Vlijt zal groot onderhoud worden uitgevoerd. Tevens zullen door de 

vrijwilligers weer diverse schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd.    

Dat het in 2013 weer voor de wind mag gaan.  

 

  


