
 

 

  VRIENDEN VAN DE KOUDUMMER MOLEN 

DE VLIJT 
 

 

Jaarverslag 2022 
 

De leden van commissie zijn: 

Vacature, voorzitter, 

Arend Hekman, penningmeester, 

Dolf Schuurman, lid. 

 

Facebook: Molen ‘de Vlijt’ Koudum 

Email: molen.devlijt.koudum@gmail.com 

 

Positie van de commissie. 

De commissie vrienden van de Koudummer molen 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. 
 

In memorium Maurits Hettinga (1944-2022) 

Op dinsdag 7 november overleed onze vriend en voorzitter van de commissie Maurits 

Hettinga. Bij de druk bezochte afscheidsdienst in de Klink op zaterdag 12 november 

bleek opnieuw hoeveel hij voor de Koudummer gemeenschap heeft betekend. Oud-

burgemeester J.W. Broekhuizen van de voormalige gemeente Nijefurd waar Koudum 

eerder onder viel en die nu voorzitter is van de Molenstichting Sudwest Fryslân 

memoreerde hieraan bij de opening van de jaarlijkse molenaarsvergadering van de 

stichting die traditiegetouw aan het begin van het jaar in de molen wordt gehouden. 

Samen met Jaap Miedema secretaris van de molenstichting plaatsten we de wieken van 

de molen in de week van het overlijden van Maurits naar oud molenaarsgebruik in de 

rouwstand. 

mailto:molen.devlijt.koudum@gmail.com


 

Publieksactiviteiten 

De commissie verheugd zich in de regelmatige aanwezigheid van onze molenaar 

Jurrien van de Meer op de molen. Naast dat hij de molen openstelt op de Fryske 

Molendei en de nationale molendag is hij veel zaterdagen bij de molen aanwezig om 

de molen te draaien en belangstellende rond te leiden. 

De commissie zelf kijkt terug op een bijzonder geslaagde laatste zondag van de 

feestweek naar beproefd recept. Pannenkoeken voor jong en oud, het draaimolen en 

het springkussen voor de kinderen en muziek met een optreden in de ochtend van 

“Laag hangend fruit” en in de middag van het Hindelooper zeemanskoor. Rond Kerst 

en Oud en Nieuw stond molen weer in het licht.  

 

Werkzaamheden 

In 2022 is door de Molenstichting Sudwest Fryslân opnieuw veel aandacht besteed aan 

het onderhoud van de molen, naast het vernieuwen van een aanzienlijk deel van de 

planken van de omloop zijn ook aan de kop van de molen de nodige werkzaamheden 

verricht. 

 

 
 

November 2022. De wieken van molen De Vlijt in 

rouwstand bij gelegenheid van het overlijden van  

Maurits Hettinga voorzitter van de commissie. 


