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De Hackfortse molen komt weer tot leven.

Er wordt gestoft, gesopt, geschilderd, geschuurd en getimmerd in en rondom de Hackfortse
molen.
Nadat de molen in 1999 is overgedragen aan de Stichting Vordense Molens, en kort daama
de "stichting Vrienden van de Vordense Molens" werd opgericht beginnen de beide
stichtingen nu echt op "stoom" te komen en worden plannen gemaakt en uitgewerkt.
U als donateur van de Vrienden van de Vordense Molens, bent ongetwijfeld
geïnteresseerd in de molen.
Welnu, de Hackfortse is een robuuste en indrukwekkende molen. De molen is, zoals dat dan
heet, nog maalvaardig. Dat wil zeggen dat alle draaiwerk, molenstenen etc. nog aanwezig
en functioneel zijn.
Maar het is ook een molen waar al een tijd lang weinig onderhoud aan is gedaan.
Er een nogal wat vitale onderdelen die reparatie of restauratie behoeven.
De rieten kap, de baard, de spruit en de sporen. Allemaal namen die U vreemd in de oren
zullen klinken, maar die de stichting zorgen baren. En dan het voegwerk, dat is een ver
verleden op een ondeskundige manier uitgevoerd en nu een reparatie vergt die alleen al een
omschrijving van een A-4tje vergt.
De Stichting Vordense Molens is bezig met een grondige inventarisatie en is een restauratie-
plan aan het opstellen.

Maar zolang kan de Stichting Vrienden van de Vordense Molens niet wachten. De molen
moet toonbaar, want zij is de trots van de stichting. De deuren worden geschilderd en de
spinnenkoppen van zolder gejaagd. Daar waar een kwast verf nodig is kunt u de vrijwilligers
bezíg zien. Tot hoog in de wieken.
De ramen zijn schoon en het onkruid is gewied. Er wordt aan gewerkt om de begane grond
geschikt te maken als een soort van tentoonstellings-ruimte waarin de bezoeker of de toerist
kennis kan nemen van het vernuft van een wíndmolen.
Zo borrelt het van de plannen. Plannen die in de toekomst zullen worden getoetst aan al die
andere plannen. Aan de definitieve restauratie van de Hackfortse molen.



Monumentenzorg.
Waarom moeten we zelf geld bij elkaar brengen?
ls het geen overheidstaak om een monument te onderhouden?

Jazeker, het is voornamelijk een taak van de
overheid om een monument te onderhouden.
Maar diezelfde Overheid heeft er op een
slimme manier.voor gezorgd dat zij de zorg
voor een monument deelt met lokale partners.
ln een gemeente als Vorden zijn tal van
monumenten.
Kerken, boerderijen en kastelen én molens.
Soms zijn de monumenten in particuliere
handen en soms eigendom van stichtingen.
Maar laten we ons tot onze molen beperken.
ln het geval van de Hackfortse molen is de
Stichting Vordense Molens formeel e.igenaar
van de molen.
Stichtingen die uit ideële overwegingen een
molen beheren kunnen aanspraak maken op
een groter subsidiebedrag dan iemand die b.v.
als particulier een monument bewoont.
Maar de staat van een monume'nt speelt ook
een rol. Zo krijgt een molen die nog geheel
maalvaardig is, weer een grotere bijdrage dan
een molen die dat niet is.
En tot slot strijden er in een Gemeente als
Vorden, jaarlijks méérdere monumenten op de lijst om een eerste plaats.
Want die kan dan rekenen op de grootste subsidie voor een restauratie.
Maar àltijd moet er een bijdrage geleverd worden door de eigenaar. En dat ís in dit geval de
Stichting Vordense Molens.
Het zou al te gemakkelijk zijn om een Stichting op te richten die vervolgens even bij de
overheid aanklopt een restauratiebedrag van, laten we zeggen, een half miljoen gulden.
Om daarna achterover te leunen en het monument te laten vervallen voor een volgende
restauratie.
Nee de overheid komt wel met geld maar nooit met het hele bedrag.
Zijwil dat een substantieel bedrag wordt opgebracht door de belanghebbende ter plaatse.
Zodat er een draagvlak is onder de lokale bevolking voor het monument.
En dat het monument daarna op een goede manier wordt onderhouden en geëxploiteerd.

Van der Wal... voor aI uw schilderwerk



Nieuws van de Stichting Vrienden
van de Vordense Molens

Periodiek voor sponEors, donateurs en andere begunstigers
van de Stichting Vrienden van de Vordense Molens.

Uitgave nr. 1 mei 2001

De Hackfortse molen komt weer tot leven.

Er wordt gestoft, gesopt, geschilderd, geschuurd en getimmerd in en rondom de Hackfortse
molen.
Nadat de molen in 1999 is overgedragen aan de Stichting Vordense Molens, en kort daarna
de "stichting Vrienden van de Vordense Molens" werd opgericht beginnen de beide
stichtingen nu echt op "stoom" te komen en worden plannen gemaakt en uitgewerkt.
U als donateur van de Vrienden van de Vordense Molens, bent ongetwijfeld
geïnteresseerd in de molen.
Welnu, de Hackfortse is een robuuste en indrukwekkende molen. De molen is, zoals dat dan
heet, nog maalvaardig. Dat wil zeggen dat alle draaiwerk, molenstenen etc. nog aanwezig
en functioneel zijn.
Maar het is ook een molen waar al een tijd lang weinig onderhoud aan is gedaan.
Er een nogal wat vitale onderdelen die reparatie of restauratie behoeven.
De rieten kap, de baard, de spruit en de sporen. Allemaal namen die U vreemd in de oren
zullen klinken, maar die de stichting zorgen baren. En dan het voegwerk, dat is een ver
verleden op een ondeskundige manier uitgevoerd en nu een reparatie vergt die alleen al een
omschrijving van een A-4tje vergt.
De Stichting Vordense Molens is bezig met een grondige inventarisatie en is een restauratie-
plan aan het opstellen.

Maar zolang kan de Stichting Vrienden van de Vordense Molens niet wachten. De molen
moet toonbaar, want zij is de trots van de stichting. De deuren worden geschilderd en de
spinnenkoppen van zolder gejaagd. Daar waar een kwast verf nodig is kunt u de vrijwilligers
bezig zien. ïot hoog in de wieken.
De ramen zijn schoon en het onkruid is gewied. Er wordt aan gewerkt om de begane grond
geschikt te maken als een soort van tentoonstellings-ruimte waarin de bezoeker of de toerist
kennis kan nemen van het vernuft van een windmolen.
Zo borrelt het van de plannen. Plannen die in de toekomst zullen worden getoetst aan al die
andere plannen. Aan de definitieve restauratie van de Hackfortse molen.
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