Jaarverslag 2014 Stichting Molen van Fakkert in Hoonhorst.
Het jaar 2014 begon met de bouw van de molenschuur. Samen met aannemer en vrijwilligers hadden
we het streven om de molenschuur begin mei te openen met de Nationale Molendag.
Eind januari zat de vloer er in en eind februari hebben we getoost op het bereiken van het hoogste
punt. Eind maart was de schuur wind en waterdicht.
Ook is er eind maart met veel vrijwilligers veel werk verricht in de fruitboomgaard: Herfstasters
verplaatst, beukenhagen en diverse bessenstruiken geplant, gras gemaaid en de wilde
bloemenstroken bijgewerkt.
Ook hebben we een waardebon ontvangen voor gratis Advies op Maat. Deze waardebon wordt
gefinancierd door de Provincie Overijssel en het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en geeft
recht op gratis advies door mensen van de SESAM Academie.
Begin april wordt er begonnen met het straatwerk rond de molen/molenschuur om alles voor 9 mei
af te hebben. Ook hebben we onze 1e bestuursvergadering met molenaars in de molenschuur.
In de molen wordt een beleeftafel en een tafel voor de kweern geplaatst, mede mogelijk gemaakt
door een financiële bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds.
Ook wordt de aftrap gedaan voor de fietsroute: In de sporen van de molenaar. Een samenwerking
tussen deelnemende lokale agrarische ondernemers, LO, Kappers en Stichting Molen Fakkert.
Het laatste weekend van april vindt er een bloemenexpositie plaats in de molen. Door de hele molen
heen en buiten op het terrein zijn bloemstukken te bewonderen.
En dan is het 9 mei, de officiële opening van de molenschuur/fruitboomgaard met prieel.
Het weer is niet gunstig en kunnen we uitwijken naar Kappers om daar het officiële gedeelte te doen.
Na de nodige sprekers gaan we naar buiten en wordt de nieuwe vlag van Stichting Molen Fakkert
gehesen door de voorzitter Gerda de Ruiter en oud-wethouder Goldsteen.
Tevens kan vanaf dat moment de molenschuur en fruitboomgaard met prieel bewonderd worden.
Het prieel is voorzien van panelen met informatie over Hoonhorst & molen.
In de molenschuur is een expositie te bewonderen van hulpmolenaar Willem ter Meulen.
En dan is het 10 mei, de Nationale Molendag, met een molenmarkt welke we georganiseerd hebben.
Er waren voldoende standhouders, maar helaas zat het weer ons deze dag nog meer tegen, het werd
een verregende dag met veel wind. Wat er helaas voor zorgde dat er weinig bezoekers waren en
standhouders vroeg weg gingen.
Uit het bestand van vrijwilligers welke de stichting heeft wordt een groepje tuinonderhoud gevormd
welke roulerend de tuin onderhoudt. Daarnaast gaan we vanaf eind juni iedere zaterdagmiddag de
molenschuur open doen waar dan ook twee vrijwilligers aanwezig zullen zijn.
Met de Nationale Monumentendag doen we het dit jaar rustig aan, we zijn open, maar verder geen
bijzondere activiteiten.
Begin oktober wordt er bij ons in Hoonhorst de BankGiroLoterij prijs 2014 winnaar bekend gemaakt.
De winnaar van vorig jaar is nl. gastheer en dat waren wij dus. De prijs ging dit jaar naar Molen de
Salamander in Leidschendam.
Tijdens de opening van de molenschuur/molenmarkt hebben we van Greenshoes een waardecheque
t.w.v. € 500,= ontvangen. Met onder andere deze cheque heeft Stichting Molen Fakkert voor al haar
vrijwilligers een poloshirt en fleece jack aangeschaft zodat zij tijdens een activiteit herkenbaar zijn
voor het publiek.
Ook zijn we ondertussen met een adviseur van de Sesamacademie aan het kijken hoe we er voor
kunnen zorgen dat we voldoende activiteiten, financiële middelen etc. hebben zodat alles goed blijft
draaien.

Eind november geeft de Sterrebos dorsvereniging nog een dorsdemonstratie rond de molen. Dit
heeft aardig wat bezoekers naar de molen getrokken.
En dan is al weer de laatste maand van het jaar aangebroken, wat in het teken van de kerstmarkt
staat. Dit jaar kan er naast de kerstmarkt bezoeken een midwinterwandeling worden gelopen van
ong. 11 km. Hier hebben ong. 90 deelnemers aan deelgenomen. Verder was de kerstmarkt geslaagd
rond de molen. Het weer was dit keer perfect voor zowel wandeltocht als kerstmarkt. Veel mensen
hebben onze heerlijke pannenkoekjes geproefd.
We kunnen als stichting terug kijken op een druk en bewogen jaar en ons nu gaan richten op de
toekomst om onze activiteiten verder uit te bouwen.
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