NIEUWSBRIEF KORENMOLEN GEESINA DECEMBER 2014
VOORWOORD
Ook in 2014 – alweer het derde jaar in het bestaan van onze stichting - is het goed gegaan met de
korenmolen Geesina. Er was weer veel belangstelling voor de molen en het molenbedrijf en met de
vele vrijwilligers die zich enthousiast voor de molen inzetten en uiteraard ook met de bijdragen van
onze donateurs en sponsors werd weer een sluitende exploitatie gerealiseerd. Bijzonder waren de
bezoeken van de familie van Elven – de nakomelingen van de oorspronkelijke bouwer en eerste
eigenaar van de molen (van 1843 tot 1911) en van de families van de bemanningsleden van de
Amerikaanse B-17 bommenwerper die in de 2e Wereldoorlog in Groenekan neerstortte. Ter
gelegenheid van de onthulling van het monument daarvoor waren ze speciaal overgekomen uit de
USA en hebben die gelegenheid ook gebruikt om een echte ‘Dutch Windmill’ in actie te zien.
Het wel en wee van de molen is naast onze website www.geesina.nl ook op Facebook en Twitter te
volgen: https://www.facebook.com/KorenmolenGeesina en https://twitter.com/MolenGeesina

Luchtfoto medio 2014 gemaakt door bevriende sportvlieger, volgend jaar een nieuwe ansichtkaart!
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MOLENBEDRIJF
Ingrid Friesema en Gijs Hasselbach verzorgden weer het leeuwendeel van het molenaarswerk en
enkele keren werd ingevallen door een collega uit de omgeving. Verder zijn er ook molenaars in
opleiding bij de molen betrokken. Het afgelopen jaar is regelmatig gemalen. Daarvoor werken we
samen met molen ‘de Hoop’ uit Loenen waar regelmatig tarwe en mais wordt gehaald en het
gemalen product wordt afgeleverd. Het transport en op- en afluien (hijsen) van de zakken vindt
vrijwel altijd op een zaterdag plaats en is dan ook een bezienswaardigheid voor bezoekers.

Het opluien van de zakken tarwe en mais in de molen

Van medio april tot begin november is de molenwinkel open en draait de molen op zaterdagen van
11.00 – 17.00 uur. In de winter wordt op de zaterdagmiddagen wel met de molen doorgedraaid maar
de winkel is beperkt geopend, o.a. meel om brood en cake mee te bakken is dan wel verkrijgbaar en
bezoekers blijven ook dan van harte welkom.
Het nieuwe straatbord dat aan de Ruigenhoeksedijk staat verwelkomt de bezoekers al op afstand.
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OVERZICHT VAN AKTIVITEITEN SEIZOEN 2014
Ter gelegenheid van het Oranjefeest is ook dit jaar weer door vrijwilligers succesvol friet gebakken
voor de Geesina.
In maart mochten we VW en Audi garagebedrijf De Rooij uit de Bilt – nu verhuisd naar het
industrieterrein Larenstein – verwelkomen als nieuwe sponsor.

De klassieke Volkswagen kever ‘Herbie’ op de rotonde aan het Biltse eind van de Groenekanseweg

Op de Nationale Molendag 10 mei was er levende muziek in de molen en veel aanloop. Die werd ook
gelokt door de geur van pannenkoeken waar gretig gebruik van werd gemaakt. Ook was er een
werkend model van een molen te zien, een hobby van een der optredende musici.

Pannenkoeken en levende muziek op Nationale Molendag

Dorpsbistro ‘Naast De Buren’ verzorgde in de week van 16-22 mei een speciaal driegangen
molenmenu waarvan een deel van de opbrengst voor de molen bestemd was, ook de maand daarna
werd deze actie nog voorgezet voor de hele menukaart en de opbrengst verdubbeld door de bistro.
De opbrengst werd 18 juli feestelijk overhandigd middels een symbolische cheque.

Het ‘molenmenu’ en de overhandiging van de cheque door eigenaar Ted van der Ham aan bestuurslid Peter Paternotte

Op 28 mei werd het B-17 monument in Groenekan onder grote belangstelling officieel onthuld. De
families van de bij de crash eind 1944 omgekomen bemanning van de bommenwerper waren in
groten getale aanwezig en bezochten ook de ochtend de molen.
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Logo van het B-17 monument en bezoek aan de molen van de families van de bemanningsleden

Op 30 augustus bezocht de familie van Elven in groten getale de molen die ooit werd gebouwd en
gebruikt door een voorvader. Het merendeel van de familie woont thans in Limburg en dat werd nog
eens duidelijk door de grote vlaaien die als traktatie waren meegebracht. Ook op 29 maart was al
een delegatie van de familie op bezoek geweest, ongetwijfeld de opmaat voor deze dag.

Bezoek van de familie van Elven met Limburgse vlaai erbij!

Op 11 september, in de week van de Nationale Monumentendag, bezochten de hoogste groepen van
basisschool ‘de Nijepoort’ de Geesina en deden daar hun best met een educatieve molenvragenlijst
die na een rondleiding en toelichting door molengidsen merendeels succesvol ingevuld werd. Een
versnapering ontbrak uiteraard niet!

Educatief molenbezoek van basisschool ‘de Nijepoort’

Op Monumentendag zaterdag 14 september was de molen uiteraard zelf in bedrijf en kreeg veel
aanloop door activiteiten in de omgeving.
Een vervelende gebeurtenis begin oktober was de diefstal van de bewegwijzering naar de molen aan
de Utrechtse rondweg (Gageldijk- St Anthoniedijk); vandalen hadden het toeristische bord dat naar
de Geesina verwijst en enkele ANWB fietsborden met enig geweld van de palen gehaald. Uiteraard is
aangifte van de diefstal gedaan. De molenstichting is niet verzekerd voor deze calamiteiten, hopelijk
wil een toekomstige sponsor hierbij helpen.
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Diefstal van de bebording, op de rechterfoto is goed te zien dat ook de ANWB paal het moest ontgelden

Een plezieriger gebeurtenis was de geanimeerde vrijwilligersborrel op zaterdag 18 oktober,
georganiseerd om de waardering en dank voor de inzet van de vele vrijwilligers die bij onze molen
betrokken zijn te laten doorklinken. Het weer werkte mee en zo’n 30 vrijwilligers werden door
voorzitter Frits Jansen in het zonnetje gezet.

Vrijwilligers in het zonnetje gezet op 18 oktober

Een belangrijke en in meerdere opzichten succesvolle najaarsactiviteit voor de molen was de 3e
uitvoering van het benefietconcert, dat met hulp van zeer velen weer tot een groot succes werd
gemaakt. Op vrijdag 14 november waren ca 100 bezoekers bijeen in het atelier van Martin en Cocky
Verholt aan de Groenekanseweg om te luisteren naar begaafde vocale en instrumentale artiesten
met lokale banden. Op het programma stonden onder meer werken van Robert Schumann, Liszt,
Verdi en Purcell. Artistiek organisator en ‘spreekstalmeester’Jan Hilbert trad zelf ook vocaal op.
Het enthousiaste publiek beloonde de belangeloos optredende artiesten met een staande ovatie.
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Bloemen en applaus voor vlnr FrØydis Ihle, Jan Hilbert, Pauline de Graaf, Reinder Mulder, Erik Janse, Peter Klopstra, Eugène
Broecheler, Caroline Klopstra en Helene Kalisvaart (foto’s Frank Klok)

De laatste activiteit van het jaar was de Geesina
teken/kleurwedstrijd voor de groepen 1 t/m 5 van
basisschool de Nijepoort in Groenekan; de
wedstrijd is georganiseerd door de stichting
molen Geesina. Op de foto’s de prijswinnaars met
voorzitter Frits Jansen en de winnende tekeningen.

Winnaars Bas en Boris, groep 1&2
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Prijswinnaars Daan en Sofie, groep 3 en 5

VOORUITBLIK
Het bestuur van stichting Molen Geesina gaat door in 2014 en is al weer druk bezig met nieuwe
plannen. Het blijft ook noodzakelijk bezig te zijn met het behouden en werven van sponsors en
donateurs.
Het behoeft geen betoog dat wij ook daarom ook in het volgende jaar weer volop aandacht zullen
geven aan het promoten van onze bijzondere korenmolen, een uniek stuk industrieel erfgoed in
Groenekan. We zijn daarom blij met de belangstelling van de lokale en regionale pers en media die
het afgelopen jaar meerdere malen melding hebben gemaakt van onze activiteiten.
Graag doen wij voor 2015 weer een beroep op onze sponsors, donateurs en vrijwilligers, die wij
hierbij en met grote nadruk nog eens van harte danken voor hun steun in het afgelopen jaar!

Bestuur Stichting Molen Geesina
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