NIEUWSBRIEF KORENMOLEN GEESINA DECEMBER 2015
VOORWOORD
Ook 2015 was weer een goed jaar voor de molen zij het met een (hopelijk klein) donker wolkje.
In juli werd ontdekt dat er een scheur in de muur van de molenromp zat en na overleg met het
Utrechts Landschap en deskundigen is toen besloten te stoppen met draaien. Enige tijd later, bij
nadere inspectie, werd vastgesteld dat er wel gedraaid kon worden maar niet gemalen, dat zou een
te grote belasting voor de enigszins verzwakte molenconstructie opleveren. Op dit moment worden
definitieve oplossingen bestudeerd en offertes voor reparatie gevraagd. Hopelijk kan de molen in
2016 weer vol in bedrijf zijn.

Scheur in molenromp!
Ondanks deze tegenvaller was er geen gebrek aan belangstelling en vonden de zo langzamerhand
‘traditionele’ activiteiten weer uiterst succesvol plaats. Verder in deze nieuwsbrief vertellen we daar
meer over.
Bij het bestuur van de stichting Geesina trad een nieuwe penningmeester aan. Lianne den Oude, al
actief als vrijwilliger volgde Maarten de Jong op. Maarten heeft vanaf de oprichting van de Stichting
Molen Geesina het financieel beheer onder zijn hoede gehad en ook vanuit zijn bedrijf KIK
accountants de molen gesteund. Tijdens een afscheidsetentje bij de dorpsbistro Naast de Buren is hij
nog eens nadrukkelijk bedankt voor zijn inzet en sponsoring (die doorgaat!).
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Met de overdracht van het penningmeesterschap is ook het beheer van de website onder de hoede
van Lianne gekomen en zij heeft direct een vernieuwingsslag gemaakt die er zijn mag. Wij nodigen
alle lezers van deze nieuwsbrief – voor zover ze dat nog niet gedaan hebben – graag uit een kijkje te
nemen op www.geesina.nl . Wie donateur wil worden kan zich daar gelijk aanmelden!
Het wel en wee van de molen is verder ook op Facebook en Twitter te volgen:
https://www.facebook.com/KorenmolenGeesina en https://twitter.com/MolenGeesina

Het huis van de familie Verhoef naast de molen met het mooie - eerder dit jaar vernieuwde - rieten
dak, al in de 19e eeuw was dit de molenaarswoning,

MOLENBEDRIJF
Ingrid Friesema en Gijs Hasselbach zijn onze vaste molenaars. Daarnaast zijn er molenaars in
opleiding actief betrokken bij de molen. Tot juli is er 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.
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, (ambachtelijk) meel om brood, cake en pannenkoeken te bakken is
dan wel verkrijgbaar en bezoekers blijven ook dan van harte welkom.
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Gastenboek in de molen

OVERZICHT VAN AKTIVITEITEN SEIZOEN 2015
Oranjefeest en Koningsdag: ‘Bakken voor Geesina’
Met grote inzet van vrijwilligers is de Groenekanse friteskraam bemand en uitgenut op zaterdag 25
en maandag 27 april. De (benefiet) opbrengst overtrof de verwachtingen. Bijgaande foto toont o.m.
een glunderende voorzitter van de Stichting Geesina in passende kleding.

Friteskraam Oranjefeest: Bakken voor Molen Geesina!
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De Nationale Molendag in mei trok weer veel bezoekers, die mede naar de molen gelokt werden
door de mogelijkheid daar een pannenkoek te verorberen die ter plekke werd gebakken door Truus
Bos, al meerdere jaren onze gewaarde ‘pannenkoeken specialist’!

Pannenkoeken bakken op Nationale Molendag
In juni was de molen opgenomen in een sponsorloop op initiatief van de firma George In der
Maur/Beter Lopen Winkel , die flink wat bezoek en publiciteit voor de molen opleverde. Het speciaal
voor deze gelegenheid gemaakte pamflet was daarbij effectief.

Sponsorloop met molenstop
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Op 30 september waren alle leerlingen van de Groenekanse basisschool de Nijepoort bij de molen.
De jongste groepen 1 en 2 deden mee aan een kleurplatenwedstrijd, groepen 3,4 en 5 kregen een
interessante molenrondleiding en de groepen 6,7 en 8 zetten zich sportief in voor de molen met een
skeelertocht. Daarbij ontbraken de pannenkoeken van Truus Bos niet. Haar kleinzoon hielp een
handje mee.

Deze actie is vooral bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken met onze molen en uiteraard
ook om bij te dragen aan de naamsbekendheid. Van diverse ouders kwam de vraag waarom er
eigenlijk geen echt sponsorevenement van gemaakt wordt, een unieke gelegenheid om ook families
er bij te betrekken. We gaan dit zeker met de school bespreken en wellicht kan er bij de volgende
ronde in 2017 uitwerking aan worden gegeven.
NB Uit privacy overwegingen zijn de foto’s van de schoolkinderen alleen met password beveiliging op de
Geesina website te zien.

Basisschool de Nijepoort komt op de pannenkoeken af!
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Op 24 oktober bezocht het InBetween cafe van Utrecht Noord-Oost de molen met een flinke groep
geïnteresseerden. De InBetween cafés zijn een landelijk initiatief waarin met vrijwilligers een
stimulans wordt gegeven aan sociale en culturele activiteiten voor mensen die daar niet zo
gemakkelijk aan toe komen, zie ook http://inbetweencafe.nl
Molenaar Gijs was druk met de rondleiding en het beantwoorden van vragen.

InBetween Café Utrecht NO krijgt uitleg van de molenaar op de stelling
Ook op zaterdag 24 oktober werd later op de dag de jaarlijkse vrijwilligersborrel gehouden ten huize
van de familie Buur, met mooi uitzicht op de molen.
De 22 aanwezige vrijwilligers en molenaars Ingrid en Gijs met assistente Els hadden een gezellige
middag en wisselden ervaringen uit over de wederzijdse ‘molenzaken’.
Benefietconcert ‘Le Moulin Vert’
Een omvangrijk evenement was al voor de 4e keer het benefietconcert dat dit keer op 13 november
in Huize Voordaan aan de Groenekanseweg werd gegeven en waarbij zo’n 100 bezoekers aanwezig
waren.
Het programma stond dit keer in het teken van de Groene Molen met een Franse inslag. Dankzij de
belangenloze inzet van de professionele vocalisten en musici en met een enthousiast publiek is het
wel duidelijk dat dit een gouden formule is om de molenfinanciën een flinke steun in de rug te geven.

6

Ensemble in actie bij benefietconcert
Dorpsbistro Naast De Buren ondersteunde de benefietactie door voor elke gast die voorafgaand aan
het concert kwam dineren een bedragje af te staan, bij elkaar weer een aardig saldo en dat naast de
directe sponsoring!
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Een bijzonder schoolbezoek vond nog plaats op 27 november toen in het kader van het vak
Wereldoriëntatie een groep leerlingen van de Internationale Schakelklassen (ISK) uit Utrecht op
bezoek kwam. Het ging in dit geval om kinderen afkomstig uit Afrika en het Midden-Oosten die op
deze wijze basiskennis over ons land op doen.
Een bijzonder donatie kwam van de Stichting B-17 die er vorig jaar in slaagde een monument in
Groenekan op te richten ter nagedachtenis van de bemanning van de Amerikaanse B-17
bommenwerper die in 1944 in Groenekan crashte. Na de realisatie besloot de Stichting B-17 het geld
dat overbleef – zo’n 500 Euro! – aan de Stichting Geesina te schenken hetgeen uiteraard zeer
gewaardeerd werd.

Al met al slaagde de Stichting Molen Geesina er weer in een sluitende exploitatie te realiseren en
zelfs nog iets aan de reserves toe te voegen. De molenwinkel met zijn enthousiaste vrijwilligers, de
sponsors en sponsor activiteiten en niet te vergeten de vele donateurs droegen allen flink bij aan dit
resultaat.
VOORUITBLIK
Het bestuur van Stichting Molen Geesina gaat door in 2016 en is al weer druk bezig met nieuwe
plannen. Het blijft daarbij ook noodzakelijk aandacht te geven aan zowel het behouden van als het
werven van nieuwe sponsors en donateurs.
Het behoeft geen betoog dat wij ook daarom 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 belangeloos melding hebben gemaakt van onze activiteiten.
Graag doen wij voor 2016 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!
En tot slot van dit bericht wensen wij alle betrokkenen en belangstellenden goede Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuw Jaar.

Bestuur Stichting Molen Geesina
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