
Jaarverslag 2015 Stichting Molen van Fakkert in Hoonhorst. 

Afgelopen jaar was een enerverend jaar voor de molenstichting.  

Het was het eerste jaar normaal draaien nadat alles rondom de molen af is.  

 

Op molengebied zijn er ook leuke en minder leuke dingen gebeurd. En als je terugkijkt op een jaar 

gebeurt er veel. 

Wat is er allemaal gebeurd in 2015? 

 

De molen en molenschuur waren iedere zaterdagmiddag open en bij bijzondere gelegenheden of op 

verzoek. In de molenschuur waren wisselende exposities te zien. 

 

In februari was er een oefening door de brandweer in de molen en heeft het eerste kinderfeestje in 

de molen plaatsgevonden. 

 

De waardebonnen actie van het Prins Bernhard Cultuur Fonds: Advies op maat door Sesamacademie 

is afgerond� adviezen en acties zijn er uit voortgekomen. Eén van de acties is afgerond: we staan 

vermeld in de Goede doelen gids van de notaris. 

 

In april hebben 4 leerling molenaars examen afgelegd op de Molen van Fakkert en ze zijn allemaal 

geslaagd. Verder is de nieuwe fietsroute langs de 3 molens binnen de gemeente Dalfsen 

gepresenteerd. 

 

In mei hadden we de 2
e
 molenmarkt, helaas niet zo druk als gehoopt.  

 

Gedurende de zomerperiode waren we voor het eerst ook 6 weken lang op woensdagmiddag open. 

De fietsroute ‘In het spoor van de molenaar’ heeft de Telegraaf bereikt. 

 

In september hadden deelnemers aan de Vechtdalfietsvierdaagse de gelegenheid om tijdens de dag 

dat de route door Hoonhorst ging de molen en molenschuur te bezichtigen. 

Tijdens Open monumentendag en Overijsselse molendag en Proef Dalfsen was erbij de molen van 

alles te proeven met meel van de molen. 

De buren hebben in september tijdens ‘Burendag’ e.e.a. schoongemaakt in en rondom de molen. 

 

Toen kwam er een donkere dag: 21 oktober. Het ongeluk met onze molenaar Jan op de molen. 

Gelukkig is het goed afgelopen mede door adequaat optreden van onze vrijwilligers Dick en Sjoerd.  

 

De 10
e
 Kerstmarkt was zeer geslaagd. Mooi weer, veel wandelaars en heel veel bezoekers. 

We hebben dit jaar ongeveer 1087 bezoekers ontvangen in de molen en 511 in de molenschuur. 

 

Al met al kunnen we terugkijken op een goed en bewogen jaar. We hebben veel gerealiseerd en 

meegemaakt.  

 

Marisca Kasper 

 


