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Inleiding 

 

Voor u ligt het jaaroverzicht 2013 van de Molenstichting Súdwest-Fryslân, voorheen Molenstichting 

Nijefurd, maar sinds 12 februari 2013 is de naam veranderd. 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, waar we zeer content mee zijn.    

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 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.  

 

Naamsverandering 

In februari heeft de stichting haar statuten 

laten wijzigen. Enkele onderdelen in de 

statuten waren verouderd en de stichting wil 

haar werkgebied uitbreiden over de gehele 

gemeente Súdwest-Fryslân. Tevens heeft de 

stichting haar naam laten veranderen in 

Molenstichting Súdwest-Fryslân.  

 

 

 

 

Op 10 mei hebben de molenaars en bestuursleden bij molen de Vlijt in Koudum een bijeenkomst 

gehad in verband met het veertigjarig bestaan van de molenstichting. Voorzitter Boekhoven heeft de 

nieuwe naam onthuld en aansluitend werden aan alle vrijwilligers van de stichting jassen of 

bodywarmers uitgereikt met daarop het logo en de nieuwe naam van de stichting.  
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De molendagen 

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

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

altijd iets extra's. Door het slechte weer viel het aantal bezoekers enigszins tegen, maar er zijn toch 

weer een 120 bezoekers op de molen geweest. 

Op 24 november werd er wederom een gemeentelijke molendag (Moledei Súdwest-Fryslân) 

georganiseerd. Deze dag is ontstaan uit de Nijefurder Moundersdei. Twintig molens in de gemeente 

Súdwest-Fryslân waren deze dag geopend. Ondanks de krachtige wind kwam er toch nog een redelijk 

aantal bezoekers op de molens. Vooral collega molenaars uit het land kwamen naar Súdwest-Fryslân 

om de molens te bewonderen. Zo waren er collega molenaars uit Groningen, Drenthe, Veluwe, Zuid-

Holland, Zeeland en Noord-Holland.   
 

Opleiding molenaars 

Op de Nylânnermole wordt een opleiding tot 

molenaar gegeven. De opleiding valt onder 

auspiciën van het Gild Fryske Mounders. Zie 

ook hun website www.molenaarworden.nl. De 

opleiding wordt met een examen afgesloten.  

In 2013 waren er drie molenaars in opleiding. 

Jentje van der Stap en Frank van Onna hebben 

op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar 2014 

met goed gevolg het examen afgelegd. In 

augustus heeft Sjoerd de Roos zich als leerling 

molenaar aangemeld.   

 

Afscheid molenaars 

In 2013 zijn twee molenaars gestopt als molenaar. Gert Veldkamp is verhuisd naar Rockanje en heeft 

op 10 mei afscheid genomen. Klaas Toxopeus is vanwege werk verhuisd naar Oirschot. Tijdens de 

eindejaarsbijeenkomst in december hebben we afscheid genomen van Klaas. 

        
 

 

 

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. Alsmede de pr is veel aan bod geweest.  

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. Tevens is er op deze bijeenkomst teruggekeken op veertig jaar 

Molenstichting. Begonnen in 1973 als Workumer Molenstichting, in 1996 werd dat Molenstichting 

Nijefurd en nu dus Molenstichting Súdwest-Fryslân.  

 
 

Penningmeester 

In maart heeft het bestuur afscheid genomen van onze penningmeester Sietze van Seijen. Officieel was 

Sietze in december al opgevolgd door Piet de Vries. Sietze heeft vanaf 1978 in het bestuur gezeten en 

heeft veel voor de stichting gedaan.  

Piet de Vries 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 4 maart een subsidieaanvraag ingediend voor de spinnekopmole te Nijhuizum voor de 

periode van 2014-2019. Deze aanvraag is door Van Reeuwijk bouwmeester verzorgd. De regeling 

geeft 50% subsidie op de onderhoudskosten. In december is de beschikking van deze subsidieregeling 

verleend.  
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Provinciale subsidie 

In september is er een subsidieaanvraag voor de spinnekopmole van Nijhuizum 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 2019.    

 

Gemeentelijke subsidie 

De gemeente heeft begin 2013 toegezegd de molens voor minstens een periode van zes jaar te 

subsidiëren. De subsidie zal jaarlijks worden uitbetaald. De molenstichting is zeer content met de 

beschikking van de gemeente Súdwest-Fryslân. 

 

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.molenstichtingswf.nl  

 

IJsselhamse Molenstichting 

Op 4 mei bracht het bestuur van de IJsselhamse Molenstichting een bezoek aan de spinnekopmolen 

van Nijhuizum. Het doel van de IJsselhamse Molenstichting is om een spinnekopmolen te herbouwen 

in Oldemarkt. Het bestuur was zeer geïnteresseerd in de restauratie en de geldwerving bij de 

restauratie van de spinnekopmolen van Nijhuizum.  

      

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

 

Ybema's Mole Workum 

Afgelopen jaar is Ybema’s Mole geschilderd. De molenmakers hebben nog enig klein onderhoud 

verricht. Daar de molenaars Gert en Klaas niet meer op de molen draaien, laat Johan de Jong  de 

molen draaien en na het behalen van zijn diploma zal Frank van Onna ook met Ybema’s Mole gaan 

draaien.  

      

Spinnekopmolen Nijhuizum 

Het molenerf is afgelopen jaar opgehoogd. Dit was 

na de restauratie ingeklonken. Het erf ligt er nu 

weer mooi bij. Tevens is er bij de uitschoot 

damwand aangebracht om uitspoeling van grond te 

voorkomen. Deze molen draait ook regelmatig.  

 
 

 

 

 

 

 

De Snip It Heidenskip 

De molen wordt geregeld in werking gesteld. Wetterskip Fryslân heeft bij de molen een overstort 

gecreëerd, zodat de molen langer kan malen. De molenmakers hebben de problemen met het 

onderlager van de vijzel opgelost.   

Op 25 mei kwam er een wandeltocht van “Friesland Beweegt” langs de Snip. Vele wandelaars namen 

even een kijkje bij Piet Meinderts in de Snip.  
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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.  

Tijdens de storm van 28 oktober is de tjasker van de paal gegleden. De pen van de paal was 

afgebroken. De tjasker is meteen van een nieuwe paal voorzien. De molenmakers van Jurriens hebben 

de tjakser weer vlot gemaakt, zodat hij op de Moledei Súdwest-Fryslân van eind november weer kon 

malen.  

    
 

 

 

 

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. De Mannen van Staal hebben de windmotor 

een kleine onderhoudsbeurt gegeven.  

  

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 de windmotor een kleine onderhoudsbeurt 

gegeven.  
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De Vlijt Koudum 

Het luiwerk is begin 2013 aangebracht. Het 

luiwerk is een hijsinstallatie waarmee zakken 

graan naar de steenzolder kunnen worden 

gehesen. Het luiwerk ontbrak nog altijd in de 

molen.  

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.   

De molenmaker heeft eind 2013 de beplanking en de meterkastdeur vervangen. De overige 

werkzaamheden worden in 2014 uitgevoerd.  

Sinds de zomer 2013 heeft Mats Faber zich als 

vrijwilliger voor de Vlijt aangemeld. Mats zal 

in 2014 examen voor molenaar afleggen op 

koren- en pelmolen it Lam te Woudsend. Mats 

heeft voor de Vlijt een buil geregeld, welke hij 

heeft opgehaald uit Limburg. De buil staat op 

de steenzolder van de Vlijt.  

Op de Friese Molendag organiseert de 

Vriendenclub Van de Koudumer molen diverse 

activiteiten rondom de molen. Ondanks het 

slechte weer trok De Vlijt tijdens deze 

molendag meer dan 120 bezoekers.  

 

 
Op 4 juli, de laatste schooldag, organiseerde basisschool de Welle in Koudum, in 

samenwerking met de molenaars, een feestdag rond de molen. 
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De Nylânnermole Workum 

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

zomermaanden iedere zaterdagmiddag laten draaien en opengesteld voor bezoek. Er komt in het 

toeristenseizoen veel bezoek op de Nylânnermole. In totaal heeft de molen over het jaar 2013 meer 

dan 650 bezoekers gehad. De molenaars zullen dit in 2014 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.  

Tijdens de storm in oktober is er een gat in het rietdek gewaaid. Dit is door rietdekker Kleinjan 

hersteld. Kleinjan zal in 2014 een onderhoudsbeurt aan het rietdek van de molen uitvoeren.  
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De vrijwilligers van de stichting  
 

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   F. Venema 

H. Brandsma   M. de Jong 

J. Stoel    P. Meinderts 

A.P.S. Sierdsma  J. de Jong 

A. Ketelaar   J. van der Stap 

F. van Onna   J. Huls 

S. de Roos   M. Faber 

 

Bedrijvensponsors van de molenstichting 

Jurriens Noord  

Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland 

Camping It Soal 

Galamadammen Hotel Jachthavens 

Mannen van Staal 

Landbouwmechanisatiebedrijf Gerlsma  

Van Reeuwijk bouwmeester 

Bas Oosterbaan H&R  

Koninklijke De Vries Makkum 

Roelof Fopma 

L en B bv 

 

 

Activiteiten 2014 

Voor 2014 staan er weer diverse activiteiten op het programma.  

Agenda 2014:   10/11 mei  Nationale Molendag 

  13 september  Friese Molendag 

  30 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 2014 weer voor de wind mag gaan.   


