
 
 
 

                          

 
 
NIEUWSBRIEF    JULI 2014  
 
  Website www.devrouwbuurtstermolen.nl 
 
De stichting heeft sinds dit jaar een eigen website 

in de lucht. Hierop vindt u 
naast alle nieuws en 

activiteiten die in en 
rond de molen 
plaatsvinden ook alle 
informatie over de 
stichting, zoals de 
contactgegevens, de 
taken en een financiële 
verantwoording met 
een overzicht van de 
baten en lasten. Neem 

een kijkje op onze site. 
Heeft u een suggestie voor de site, dan graag een 
mailtje naar info@devrouwbuurtstermolen.nl  .  
 

 NL Doet schoonmaakactie 
 
Zaterdag 22 maart is de molen in het kader van de 
NL Doet actie van het Oranjefonds helemaal 
schoongemaakt dankzij de hulp van vele 
vrijwilligers. Onder de hulpen waren de 
bestuursleden van stichting De 
Vrouwbuurtstermolen, familieleden, onze 
molenaars en leden van rotaryclub de Oldehove.  
Na gedane arbeid waren er vers gebakken struven, 
heerlijke pannenkoeken gebakken van ons eigen 
gemalen graan. We kijken terug op een zeer 
geslaagde schoonmaakactie! Allen hartelijk dank. 

 
Trouwlocatie 
 
Sinds 2010 is de molen een officiële trouwlokatie. 
Vorig jaar is de molen 5 keer als zodanig gebruikt. 
De reacties achteraf waren zonder uitzondering 
zeer positief. Alle reden om hiermee door te gaan. 
Er zijn eventueel arrangementen mogelijk in 
samenwerking met het restaurant. Voor informatie 
contact opnemen met de molenaar.  

 

 
 
 

 
 
 
 Elfsteden vaarroute 
 
Vorig jaar is de noordelijke elfsteden vaarroute 
geopend. Dit heeft het beeld op en rond de molen 
een ander aanzien gegeven. Op de anders rustige 
Ouwe-Rij is het nu een komen en gaan van 
plezierboten. Velen maken gebruik van de nieuwe 
steiger bij de molen. Ook rondvaartbedrijf ‘De 
Middelsee’ uit Ritsumazijl heeft de 
Vrouwbuurtstermolen in één van zijn routes 
opgenomen en combineert dit vaak met een 
rondleiding. 

 
 Activiteiten 
 
In goede samenwerking met het naastgelegen 
restaurant wordt onze molen ook steeds meer 
gebruikt in een ‘etentje arrangement’. Het wordt 
mogelijk gemaakt om een etentje bij het restaurant 
te combineren met een vaartochtje en een 
bezoekje aan de molen.  

 
 Wiekstanden   
 
In januari heeft de molen een week in  de rouwstand 
gestaan. Dit naar aanleiding van het overlijden van 
Hendrik Braaksma, vader van molenaar Jan Braaksma.  

 
Ook komt het regelmatig voor dat de molen een paar 
dagen in de vreugdestand staat, bijvoorbeeld na de   
opening van de Elfsteden vaarroute. Heeft u een 
gebeurtenis waarbij u het mooi zou vinden dat de 
molen in een bepaalde stand zou komen te staan, neem 
dan even contact op met het bestuur. 



 
 
 

 
 
 Techniek  
 
Het afgelopen jaar hebben we niet veel technische 
problemen gehad. Het enige waarvoor de 
molenmaker is langsgekomen, was voor het 
afstellen en opnieuw opwiggen van het nieuwe 
koppel maalstenen, vakkundig geklaard door 
Johannes Kooistra van bouwbedrijf Hiemstra uit 
Tzummarum. Ook heeft hij een luikje gemaakt op 
de kapzolder en een veiligheidshekje op de 
luizolder 
 
 Openingstijden molen 
 
Eigenlijk is het in de Vrouwbuurtstermolen elke 
zaterdag molendag. De molenaars Jan Braaksma en 
Uilke Haitsma willen ook dit jaar de molen zoveel 
mogelijk laten draaien, vanaf 13.30 uur. De molen 
is ook op andere dagen te bezichtigen. Hiervoor 
tijdig contact opnemen met Atje Tadema  
tel. (op werkdagen na 17.00 uur) : 0518 – 402837 
of via de mail: info@devrouwbuurtstermolen.nl 

 
 Bestuur 
 
Penningmeester Teake Brandsma is uit het bestuur 
getreden en we zijn verheugd dat Klaske Miedema 
van Oude Bildtzijl bereid is gevonden om deze 
functie over te nemen.  

 
          NL Doet schoonmaakploeg  
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                                                              Luizolder. Op deze zolder  
                                                               bevindt zich het luiwerk. 
                                                               Het luiwerk is een takel  
                                                              waarmee op windkracht, 
                                                              zakken omhoog worden                         
                                                        gehesen 
 
 
                 Kapzolder 
 
 

 

               
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Koppel maalstenen 
 
 
 

 Contact 
 
Contactadres: Atje Tadema 

Stichting de Vrouwbuurtstermolen 
  Waling Dijkstrastraat 105 
  9077 ST  Vrouwenparochie 
  Tel. 0518 402837 
Mail: info@devrouwbuurtstermolen.nl  
Zie voor overige gegevens de website: 
www.devrouwbuurtstermolen.nl 
 


