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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 de 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 van vrijwilligers.

Geen publieksactiviteiten
De overheidsmaatregelen in het kader Covid-19 maakten dat de gebruikelijke 
publieksactiviteiten geen doorgang konden vinden. De commissie verzorgde nog wel 
de nieuwjaarsbijeenkomst voor het bestuur en de molenaars van de de Molenstichting 
Sudwest Fryslân. Ook is  rond kerst en oud en nieuw de molen weer feestelijk verlicht.

Werkzaamheden
In 2020 is door de Molenstichting Sudwest Fryslân verder gegaan met met het plaatsen
van een extra molensteen die elektrisch wordt aangedreven. Een 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. Deze werkzaamheden zullen  naar 
verwachting in 2021 worden afgerond. Voor meer ruimte in de molen voor de  



maalwerkzaamheden en voor het ontvangen van publiek is een tweede aanbouw gelijk 
aan dat van het molenaarsverblijf gerealiseerd voor de opslag van de tafels en banken 
en al het overige materiaal van de commissie. De commissie leverde hiervoor een 
financiële bijdrage uit de donaties van de vrienden van de molen. De molen stichting 
heeft dit zeer gewaardeerd. 
Ondanks de beperkingen die Covid-19 de commissie in dit verslagjaar heeft opgelegd, 
is de commissie blij met de inzet van de molenaar Jurjen van der Meer die ondanks de 
beperkingen de molen regelmatig liet draaien en en bij wijze van proef na een lange 
tijd weer de molensteen in werking stelde om graan te malen.

 

Rechts het molenaarsverblijf en links de nieuwe aanbouw.


