Jaarverslag Molen van Fakkert 2021
Het jaar 2021 is ook voor de molenstichting opnieuw een vreemd jaar geweest, waarin we
weinig activiteiten hebben kunnen organiseren. Evenals in 2020 zijn dit jaar de meeste
activiteiten niet of beperkt doorgegaan vanwege de landelijke regelgeving. Toch hebben we
niet stil gezeten en daarom zijn er toch diverse zaken te melden.
Omdat de uitbaters van Café Kappers wilden stoppen hebben zij begin 2021 een
projectontwikkelaar ingeschakeld voor de mogelijke alternatieve invulling van het terrein. In
een via de computer georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst hebben zij ons daarvan op de
hoogte gesteld. In april heeft het bestuur een reactie op deze plannen ingediend waarin
kritische kanttekeningen bij de ideeën zijn geplaatst. Doordat het dorp in het najaar het
initiatief heeft genomen om het café over te nemen is er geen vervolg geweest.
Ook dit jaar hebben we weer een bijdrage van € 400 ontvangen in het kader van NL-doet. Deze
hebben we besteed aan de aanpassingen in de tuin. Met 13 vrijwilligers hebben we op zaterdag
29 mei de voorbereidende werkzaamheden gedaan voordat de hovenier op 10 juni aan de slag
ging. Na de zomer heeft de hovenier nogmaals gras ingezaaid vanwege tegenvallende resultaten.
Daardoor zal de rest van de beplanting van de tuin in 2022 volgen.
In 2019 hebben we een bijdrage van de RABO bank ontvangen voor het maken van een film van
onze molen, zodat mensen deze ook op de begane grond kunnen bekijken wanneer ze de trap
niet op kunnen of durven. Op basis van een script is Ronald van de Berg (uit Hoonhorst) in 2020
gestart met de filmopnames. Dit jaar heeft hij de montage afgerond en heeft Piet de Jong de
voice-over ingesproken. De film is op monumentendag 11 september 2021 in première gegaan en
nu regulier te zien op de TV op de begane grond van de molen. We zien deze film als een echte
aanwinst voor de molen.
We hebben in 2021 een expositie gehad van Peter van Beek en we hebben een deel van het jaar
eigen foto’s opgehangen van molens in Europa.
De stichting heeft opnieuw een bijdrage gekregen in het kader van de Rabobank clubactie. Dit
jaar was het € 330,46 dat we hebben toegevoegd aan het bedrag van vorig jaar met het doel om
de molentuin een opknapbeurt te geven.
Sinds het najaar is het mogelijk oom in de molenschuur ook af te rekenen met behulp van een
QR-code, zodat ook mensen die geen contact geld bij zich hebben iets kunnen kopen met behulp
van hun smartphone.
Vlak voor de Kerst hebben de bestuursleden net als vorige jaar een cadeaupakketje
rondgebracht aan alle vrijwilligers als alternatief voor de nieuwjaarsborrel en als blijk van
waardering.

