
 

 

De Stichting Korenmolen De Eendracht is op zoek naar een: 

 

 

Assistent molenaar (vrijwillig) 
 

 

 

Wij zijn op zoek naar uitbreiding van de molenaarsgroep in onze korenmolen. Het gaat 

daarbij om vrijwilligers die belangstelling hebben voor het op ambachtelijke wijze malen 

van graan in onze uitgebreide en cultuurhistorische korenmolen uit 1752/1898.  

 

 

De organisatie: 

Korenmolen De Eendracht is eigendom van de gemeente Alphen aan den Rijn, maar wordt 

beheerd door de gelijknamige stichting.  

De stichting Korenmolen de Eendracht is verantwoordelijk voor het onderhoud en 

functioneren van het interieur en mechaniek van dit rijksmonument. Om dit te 

verwezenlijken houdt de stichting de molen in maalvaardige staat. De stichting bestaat op 

dit moment uit ongeveer 35 vrijwilligers, waaronder zo’n 8 (assistent) molenaars, die 

allemaal gepassioneerd en gemotiveerd zijn om dit stukje geschiedenis en cultuur levend te 

houden. 

 

 

Omschrijving werkzaamheden assistent Molenaar: 

De molen is elke zaterdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur. In die periode wordt door een 

team van 2 à 3 molenaars graan gemalen voor onze vaste klant Hoogvliet Bakkerijen, voor 

de molenwinkel en nog enkele andere klanten. Bij voorkeur doen we dat op de wind, maar 

als dat niet kan met behulp van onze dieselmotor “Oude Bram”. 

De assistent molenaar: 

 assisteert de eerste molenaar of de molenaar van dienst bij het draaien van de molen 

op zaterdagen. 

 bedient, onder toezicht, de molen en overige apparatuur. 

 

 

Wat zoeken wij: 

Een kandidaat met: 

 de bereidheid (is voorkeur, maar niet verplicht) de molenaarsopleiding te volgen; 

 de bereidheid de hierboven genoemde taken uit te voeren; 

 affiniteit met de organisatie. 

 

Tijdsinvestering: 

In overleg, maar gemiddeld 1 zaterdag per drie weken. 

 

Wat bieden wij: 

 Een gezellige en dynamische omgeving met een open cultuur. 

 De kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. 

 Enkele keren per jaar een bijeenkomst met alle vrijwilligers. 

 

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in het komen versterken van ons team? Dan kunt 

u voor een vrijblijvend gesprek contact met ons opnemen via: info@molen-de-

eendracht.nl, of telefonisch met dhr. L. Maat, onder nummer 06 20 674 970. 

 

Voor meer informatie: https://www.molen-de-eendracht.nl 
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