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De leden van commissie zijn:
Maurits Hettinga, voorzitter,
Arend Hekman, penningmeester,
Dolf Schuurman, lid.
Facebook: Molen ‘de Vlijt’ Koudum
Email: molen.devlijt.koudum@gmail.com
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 van vrijwilligers.
Publieksactiviteiten
Ook in het tweede Covid-jaar werd de commissie beperkt bij het organiseren van
activiteiten rond de molen. Voor de tweede achtereenvolgende keer ging de
nieuwjaarsbijeenkomst voor het bestuur en de molenaars van de de Molenstichting
Sudwest Fryslân niet door.
Lang bleef onduidelijk of de deelname aan de feestweek door zou kunnen gaan. Met
een iets aangepast programma en de inzet van extra vrijwilligers werd de dag op
zondag 12 september toch een groot succes, met als vanouds volop pannenkoeken, het
springkussen, de draaimolen en muziek. Bijzonder was het optreden van het
gelegenheidsmannenkoor, een initiatief van Maurits Hettinga.

De commissie nam deel aan de garage sale in september. Vanaf de oprit van een van
de commissieleden werden koffie, thee en pannenkoeken aangeboden. De opbrengst
komt ten goede aan de activiteiten commissie.
Ook is rond kerst en oud en nieuw de molen weer feestelijk uitgelicht.
Werkzaamheden
In 2021 is door de Molenstichting Sudwest Fryslân verder gegaan met de
werkzaamheden aan de elektrisch aangedreven molensteen. 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. Het wachten is op de revisie en het
plaatsen de elektromotor. Ook het gewone onderhoud van de molen door de stichting
krijgt alle aandacht. Een groot aantal planken van de omloop is vernieuwd, zodat de
veiligheid voor de molenaar en de bezoekers daar gewaarborgd blijft.
Molenaar Jurien van der Meer maalt bij wijze van proef geregeld graan. Wachten is
het op het moment dat het meel voor het bakken van brood en koek mag worden
aangeboden.
Ondanks de beperkingen die Covid-19 de commissie in dit verslagjaar heeft opgelegd,
is de commissie opnieuw blij met de inzet van de molenaar Jurjen van der Meer die
ondanks de beperkingen de molen regelmatig heeft laten draaien.

Feestweek 2021.De draaimolen altijd weer een succes.

