
Beleidsplan Stichting De Doornboom 

 

De stichting zet zich in voor het behoud van de cultuurhistorische, 

monumentale molen De Doornboom, als werkend monument.  

Daarnaast bevorderen we het in stand houden van de cultuurhistorische 
keten: boer, molen, bakker met aandacht voor historische gewassen, 

natuurwaarden en duurzame productie.  
Om de hierboven genoemde doelen te realiseren ontplooit de Stichting 

o.a. de volgende activiteiten; 

 

Activiteit Frequentie 

Het regelmatig in bedrijf 
stellen van de molen door de 

vrijwillige molenaars 

Minimaal 1x per week op zaterdag van 10-17 
uur draait de molen bij voldoende wind, en 

indien mogelijk wordt er graan gemalen. 

Het opleiden van leerling-

molenaars  
Wekelijks is er voor een leerling de 

gelegenheid om mee te lopen. De leerling 
molenaar krijgt zowel theoretisch als 

praktijkonderricht. 

Het regelmatig openstellen 

van de molen voor bezoek en 
het verschaffen van 
informatie aan 

belangstellenden 

Minimaal 1x per week op zaterdag van 10-17 

uur. De molen is vrij toegankelijk. 
Groepen kunnen op afspraak een rondleiding 
boeken. 
Via website en Facebook wordt regelmatig 
nieuws en informatie gedeeld. 

Het ondernemen en 
bevorderen van activiteiten 

die het doel dienen 

Molenaars stellen de molen open, zorgen voor 
klein onderhoud, kopen graan in zodat de 

molen kan malen, geven voorlichting aan 
publiek en aan boeren en bakkers. 
Indien de wind het toelaat, draait en werkt de 

molen iedere zaterdag en is dan vrij te 
bezoeken. 
Molenaars nemen deel aan verschillende 
netwerken, zijn aangesloten bij diverse 
vakgildes en gaan regelmatig op excursie naar 

andere molens om zaken te bekijken als 
bedrijfsvoering, onderhoud, biotoop. 

Molenweekend Tijdens het Nationale Molenweekend is de 
molen geopend en worden activiteiten 

georganiseerd. 

Beeks museumweekend Tijdens het Beeks museumweekend is de 

molen ten minste 1 dag geopend en worden in 
samenwerking met Heemtuin en De 
Dorpsdokter activiteiten georganiseerd. 

Monumentenweekend Tijdens Monumentenweekend is de molen ten 
minste 1 dag geopend. 

Beursvloer, Hilver Portal, 
Bezoek Hilvarenbeek 

Wij nemen zo veel mogelijk deel aan 
maatschappelijke activiteiten in brede zin om 

de molen deel uit te laten maken van de 
gemeenschap. Wij zoeken steeds naar 

samenwerking met andere partijen zoals 



boeren en bakkers. Daarnaast werken we 
samen met heemtuin D’n Doornhof en 
museum De Dorpsdokter, onze naaste buren.  

Sint Victordag Jaarlijks vieren we de naamdag van de 
patroonheilige van de molenaars. 

 

Naast deze geplande activiteiten wil de stichting ook onderstaande zaken 

uitvoeren/stimuleren. 
 

Het bijdragen aan, en vergroten van kennis op het gebied van 
duurzaamheid op het gebied van o.a. energie en voedselproductie. We 

doen dit middels o.a. lesbrieven, schoolbezoeken, en een publiek 
weerstation, met bijbehorend educatief materiaal. 
 

Op uitnodiging en verzoek stelt de stichting de molen open voor 
(culturele) activiteiten van derden. Denk hierbij aan muziek, theater en 

lezingen. 
 

De stichting stimuleert de toegankelijkheid van de molen met aanvullende 

veiligheidsmaatregelen. 
 

Daarnaast heeft de stichting speciale aandacht voor kwetsbare groepen, 

zoals invaliden, ouderen, kinderen en jongeren en arbeidsbeperkten. Dit 
mede in samenhang met andere (lokale) relevante maatschappelijke 

partijen. Hiermee proberen we inclusiviteit te bevorderen. 
 

De stichting zet zich mede in om de directe omgeving van de molen de 

molenberg en het molenerf) zo goed mogelijk in de oorspronkelijke 
toestand terug te brengen/houden. Middels passende beplanting, 

aangepaste snoeiwijzen en onderhoud dragen we daar waar mogelijk aan 

bij. 
 

Er wordt nauw samengewerkt met collega-molenaars uit de buurt, zoals 

Oisterwijk, Goirle en Moergestel. 

 

Wij willen het ambacht van molenaar zoals door de Unesco vastgelegd 

door geven aan de toekomstige generatie. We willen de Beekse molen 

daardoor ook in de toekomst als malende molen behouden. 

 

De gemeente zorgt voor de financiering van het groot onderhoud aan de 

molen maar door de verkoop van meel en andere producten dragen we bij 

aan de financiering van het instand houden van de molen. 


