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Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is in het kader van 
de NL Doet actie van het Oranjefonds de hele 
molen van top tot teen schoongemaakt. Met 
hulp van een hoogwerker van de Gebr. Drijfhout, is 
op vrijdag de buitenkant grotendeels onder handen 
genomen door onze molenaars Jan en Uilke.Het 

schilderwerk is bovenin 
afgenomen en de rietkap 
is van overtollige 
mosgroei ontdaan en 
behandeld tegen mos- en 
algengroei. Door het NL 
Doet comité van 
Vrouwenparochie werden 
we van overheerlijke 
zelfgebakken koek 
voorzien en na afloop 
genoten we van heerlijke 
soep en broodjes in 
dorpshuis de Kijfhoeck.  
Dank hiervoor.  

Wilt u volgend jaar op 10 maart 2018 meehelpen 
de molen zomerklaar te maken of wilt u op een 
andere manier van betekenis zijn voor onze molen? 

Meldt u dan aan 
via info@devrouwbuurtsermolen.nl 

Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld! 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
De 1e koier van 2016 was erg 
geslaagd. Er is besloten er een 
jaarlijks terugkerend evenement 
van te maken. De opbrengst komt 
geheel ten goede aan het 
onderhoud van de molen en aan 
het opknappen van de consistoriekamer van de 
Aerden Plaats in Ouwe Syl. 

 
Start en finish zijn bij de Vrouwbuurtstermolen. 
Voor opgave en meer info ga naar : 
www.demolenloop.nl 

 
 
 
Heeft u ook nog oud ijzer liggen voor de molen, 
neem dan contact met ons op. Tel. 0518 402837 of 
0518 421785 
 
 
 
Net als afgelopen jaar is ook komend seizoen de 
molen aanwezig op de gezellige streekmarkten van 
Ouwe Syl. Iedere eerste zondagmiddag van de 
maand van mei t/m oktober, van 13.00 – 17.00 uur 
op de Keuningstreek in Ouwe Syl. Verkoop van 
struufmeel, bloem en volkorenmeel. Bij slecht weer 
binnen in de Aerden Plaats of bij Auke in Het 
Graauwe Paard. Gratis strúffy proeven! 
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Sponsoren van de molen 

Openingstijden molen 
 

Reilen en zeilen van de molen, financieel 

Contact 
 

Trouwlocatie 

 
 
 
 
 

Over het tijdvak 2013/19 is € 30.000 rijkssubsidie 
voor onderhoud toegekend. Hiermee is  echter 
maar 60% van de subsidiabele kosten gedekt. Deze 
zijn door de rijksdienst voor monumenten geraamd 
op € 50.000 euro. Echter de feitelijke kosten, welke 
we deels door zelfwerkzaamheid kunnen oplossen, 
zijn geraamd op  
€ 85.000.  Als onderbouwing van deze cijfers ligt er 
een rapport van de Monumentenwacht  welke de 
conditie van de molen en het gewenste onderhoud  
in kaart heeft gebracht. U begrijpt wel, dat het dus 
voor ons als bestuur hard werken is, om voldoende 
middelen te vergaren om al de werkzaamheden uit 
te voeren. Daarom zijn wij ook erg ingenomen met 
onze donateurs en sponsoren. Met deze giften 
kunnen we de verzekeringskosten van de molen 
dekken.  
Voor het financieren van de overige 40% en het 
niet-subsidiabele deel hebben we in 2016 een 
bijdrage van € 9.000 van de Provincie Fryslân 
gekregen en € 2.000 van het Bouw en Cultuur 
Fonds. Wij hebben daarnaast allerlei activiteiten 
ontwikkeld om extra inkomsten te genereren, zoals 
de verkoop van meel op de streekproduktenmarkt 
in Oude Bildtzijl,  het inzamelen van oud ijzer en we 
organiseren dit jaar voor de tweede maal “de 
Midseumer Môlnkoier”. De opbrengst van deze 
wandeltocht draagt bij aan de onderhoudskosten 
van de molen.  
We zijn er nog niet, maar we staan er beter voor 
dan we ooit konden hopen. Als jullie mensen of 
bedrijven weten die het in stand houden van de 
molen een warm hart toedragen, vraag hen dan 
om donateur of sponsor te worden. Wij zullen als 
bestuur nog meer fondsen aanschrijven en wie 
weet, levert ook dat nog wat op. Met de subsidies 
en ander ingezameld geld kunnen we dit jaar voor 
ruim  
€ 30.000 aan onderhoud plegen. 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
De molenaars Jan Braaksma 
en Uilke Haitsma laten de 
molen iedere 
zaterdagmiddag draaien, bij 
voldoende wind, 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 

 
 
 
 
De molen is beschikbaar als trouwlocatie van de 
gemeente Het Bildt 

 
 
 
 
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 
   
 
 


