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Facebook: Molen ‘de Vlijt’ Koudum 

 

Positie van de commissie. 

De commissie valt onder de vereniging Dorpsbelang Koudum. Molen De Vlijt is 

eigendom van de Molenstichting Sudwest Fryslân. De commissie stemt haar 

activiteiten af met de vereniging en de stichting 

 

De commissie stelt zich ten doel molen de Vlijt als plaatselijk beeldbepalend object  

onder de aandacht te brengen van de Koudummer bevolking en de bezoekers van 

Koudum. 

De activiteiten van de commissie vrienden van molen de Vlijt worden mede mogelijk 

gemaakt door de financiële bijdragen van donateurs en vrijwilligers. 
 

Werk in uitvoering 

Aan de molen is altijd het nodige werk te doen. Dit wordt verzorgd in opdracht van de 

Molenstichting Súdwest-Fryslân. De commissie staat hier buiten, maar hecht er 

natuurlijk aan dat de molen in een goede conditie blijft. Dit jaar zijn onder andere de 

staartbalk en de trap aan de buitenzijde van de molen vernieuwd.  

In de molen wordt hard gewerkt aan het plaatsen van een extra paar molenstenen die 

met een elektromotor zullen worden aangedreven, zodat ook bij het ontbreken van 

wind er toch koren gemalen kan worden. Het is voorziening die in veel korenmolens 

aanwezig is. Zij markeert de overgang van het met de wind malen van graan naar het  

industrieel malen van graan. 

 

 



 

Activiteiten 

– De commissie verzorgde ook dit jaar de nieuwjaarsbijeenkomst voor het bestuur en  

de molenaars van de de Molenstichting Sudwest Fryslân. 

– Enkele buurverenigingen maakten dit verslagjaar weer gebruik van de molen voor 

hun buurtfeest. 

– De molen is op de Friese Molendag en landelijke molendagen open voor het publiek 

en verder op de dagen dat de molenaar aanwezig is. Jurjen van der Meer is de jonge 

en enthousiaste molenaar  van de Koudummer Molen. Hij is op een aantal vaste 

zaterdagen  aanwezig. De commissie zorgt ervoor dat de data bekend zijn. O.a. bij 

de molen, het publicatiebord in de Hoofdstraat, de facebookpagina en ook bij 

camping de Kuilaart  

– De commissie heeft de bewegwijzering naar de molen verbeterd. Hiervoor zijn 

stickers ontworpen en gedrukt in het formaat van die van de bewegwijzering van de 

wandel- en fietsroutes. 

– Op de tweede zaterdag van september organiseerde de commissie samen met een 

aantal vrijwilligers in het kader van de Koudummer feestweek een dag voor jong en 

oud. Vaste ingrediënten zijn de draaimolen en het speelmateriaal voor de kinderen 

en de pannenkoeken die ook dit jaar weer gretig aftrek vonden. Het draaiorgel ‘Die 

Stadt Worckum’ en het shantykoor ‘De Ruumkramers’uit Stavoren zorgden voor de 

muzikale omlijsting. 

– De commissie was deze zomer gastheer voor een lunch bij molen de Vlijt van een 

motorsponsortocht voor de Harderwijkse Molenstichting. Onder leiding van een van 

bestuursleden van  de Molenstichting Súdwest-Fryslân reden de deelnemers een 

tocht langs de molens van de stichting. 

– Rond Kerst en Oud en Nieuw is de molen feestelijk verlicht.  
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