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De Hackfortse bestaat 15í jaar.
De molen bestond in 2001 al 150 jaàr. Maaromdattoen de mond- en klauwzeercrisis het

ptattetanO in haar greep had, zag 
-de 

Stichting Vrienden van de Vordense Molens af van de

viering van dat jubÍeum. Dit jaar willen we er wel aandacht aan besteden op 1 1 mei, de

tandeiijke molendag en toevàllig ook de landelijke fietsdag. De dag wordt opgeluisterd met

allerlei activiteiten die min of méer "des Molens" zijn. Zo kunt u zien hoe een molenmaker

tandwielen steekt en hoe vroeger de "zicht" werd "gehaard". De aquarelclub heeft zich door

het huidige en het historische Vordense molenbezit laten inspireren en het resultaat

à*por""i zij in de Hackfortsche molen.De dansgroep "De Knupduukkes" zal twee keer

opireden en ondertussen zal de molen, wind en weder dienende, malen.

Het graan zal worden aangevoerd met paard en Wagen en als meel weer afgevoerd'
^^^a:^,,^l::

io.3ö ,rr,ï" opàninà ,rï o" dag zat gsschieden door de voozitters van respectieveliik de

Stichting Vordense Molens en de
Stichting Vrienden van de Vordense
Molens en. DaaÖij zal tevens de lier
namens de Stichting Vrienden van de
Vordense Molens aan de molenaars
worden overhandigd.
Om 11.00 uur, de brunch.
Een brunch. soeciaal voor de

donateurs. Dus voor ul. Een tegoedbon
voor deze brunch treft in deze
enveloppe aan.
Als u gezinsleden of vrienden mee wilt
nemen, dan kunnen zij ook mee
brunchen voor slechts 2.5€.

Hans Kievith bezig met het opzetten van de zeilen

Het afgelopen jaar zijn er niet veel opvallende dingen gebeurd bij de molen. Wat er

gebeuà is hebbén we zelf uitgevoerd. Een verfkwast hier en een leuning daar. Een

betonnen fundament is weggebroken en de vloer weer in originele staat gebracht. De wieken

zijn weer mooi zachtgeel en de deuren diep donkergroen.



Verder hebt u misschien wel uit de lokale media vemomen dat de "stichting Vrienden van de
Vordense Molens" aan de weg timmert. Dat doen wij om onze Stichting bekendheid te geven
en vooral ook, laten we daar niet omheen draaien, om nieuwe donateurs te werven.
Donateurs
Het streven van de Stichting is om, middels voldoende donateurs, een stevig fundament te
leggen onder alle uit te voeren plannen. U weet ondertussen, een restauratie beloopt gauw
in de 1O0-duizenden en daarvoor moet je een lang traject van subsidieaanvragen doorlopen.
De overheid eist bry subsidies altijd een solide brydrage van de lokale partners. Zodat er
voldoende draagvlak en liefhebberij is om een dure restauratie te rechtvaardigen en om na
zo'n restauratie ervan vezekerd te zijn dat het monument wordt gekoesterd.
Dat fundament, het werven van donateurs, is een taak van de Stichting Vrienden van de
Vordense Molens. Daarnaast spant de Stichting Vrienden van de Vordense Molens zich in
om een goede invulling te geven aan het functioneren van de molen en om de molen onder
de aandacht te brengen van de Vordense bevolking.
Als voorbeeld kan de viering van het aanstaande jubileum gelden en ook de uitgave van een
mooie kleurenfolder van de molen. Deze kleurenfolder is voor een belangriik deel tot stand
gekomen door een financiële bijdrage van het Príns Bemhard cultuurfonds.
U hebt waarschijnlijk zo'n folder thuis
ontvangen. Mét een antwoordkaart. De
folder is namelijk huis aan huis verspreid in
Vorden. Dus ook bij u. ïen overvloedel
Want u bent immers al donateur. Maar
misschien kent u iemand in uw omgeving
die ook donateur wil worden.
De molenaars
Maar de spil van elke molen is natuurlijk de
molenaar.Wij zijn blij met onze twee
vakbekwame molenaars die vrijwillig heel
veel tijd in de molen steken, maar de
Stichting zou graag meer vrijwillige
molenaars op de molen zien zodat de
molen heel vaak kan draaien. Een molen in
bedrijf draagt bij aan het behoud ervan.
En misschien kunnen we ooit weer broodmeel of pannenkoekenmeel gaan produceren.
Want wat is er mooier dan zo'n molen die volop in bedrijf is. Waar het overal maalt en draait
en alles witbestoven is. Voor een molenaar is er niets mooier dan daadwerkelijk graan te
malen!
Zo houden wij onze dromen. Over een mooie invulling voor de Hackfortsche molen.
Zooai kincjeren kunnen komen kijken hce het troeger ging. Hoe tanrre, gerst of rogge eruit
zien en hoe het kaf van het koren werd gescheiden en hoe je moet voorkomen OaiJe een
klap van de molen krijgt.
Wij hopen dat u ons mee blijft helpen om deze droom stukje bij beetje te verwezenlijken.
Door weer uw bijdrage te storten op banknummer van onze penningmeester.
U bent alvast van harte bedankt, en we hopen u te kunnen begroeten op 11 mei bij de
brunch.

Henk Louw bekijkt h6l resultaat.


