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tarwemeel fijn en grof
tarwebloem
roggemeel
maïsmeel
speltmeel
speltbloem
boekweitmeel
waldkornmeel
meergranenmix
zemelen
pannenkoekenmeel
kruidkoekmix

■ bourgondische muesli
■ tarwekorrels
■ droge gist
■ rozijnen
■ sesamzaad
■ speculaaskruiden
en...
■	biologisch volkoren
tarwemeel
■ biologische 		
tarwebloem

Als vriend ontvangt u de nieuwsbrief met de activiteiten
die in de molen worden georganiseerd.
naam
adres

Adres

Ik machtig hierbij de Stichting Vrienden van de
Klarendalse molen per jaar/ eenmalig*

Molen de Kroon
Klarendalseweg 82
6822 GC Arnhem
Tel. 026 351 25 13
www.molendekroon.nl

een bedrag van ¤

Openingstijden

email

af te schrijven van:

IBAN reknr.

rondleidingen • relatiegeschenken • verkoop

molen
de kroon

vrijdag:
13.00 - 16.00 uur
zaterdag: 09.30 - 13.00 uur
en volgens afspraak.

handtekening
Deze folder is mogelijk gemaakt door:
Bon s.v.p. afgeven in de molen of opsturen naar
Klarendalseweg 82, 6822 GC Arnhem.
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

molen de kroon

Fotografie: Jacques Roelofs, Titia Wiggers en Shutterstock

Aanmelding vriend Klarendalse molen

PC en plaats

Tekst: molen de Kroon, Arnhem

U kunt ons steunen door vriend van de Klarendalse
molen te worden. Vul hiervoor onderstaande bon in.
Namens molen de Kroon heel hartelijk bedankt!
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Ontwerp: Gerda Mulder bno, Arnhem

Molenwinkel De Kroon:

Arnhem

Vrienden van de Gelderse Molen
In 1964 vond de oprichting plaats van de Stichting Vrienden
van de Gelderse Molen. Deze stichting zorgde er voor dat
het molenrestant op de monumentenlijst werd geplaatst.
De molen veranderde in een bouwval. De gemeente
had zelfs plannen om het hele gebouw te slopen.

Een korte geschiedenis
Molen De Kroon of de Klarendalse molen is een
ronde stenen stellingmolen. De molen werd in 1849
gebouwd aan de Amsterdamseweg in Arnhem en
kreeg in eerste instantie de naam: De Hoop.
In 1870 werd besloten om de molen in zijn geheel te
verplaatsen naar het toen nog landelijke Klarendal.
In de glorietijd beschikte de molen over maar liefst zeven
koppels maalstenen, waarvan er vier door een motor werden
aangedreven. Acht knechten waren in dienst van de
molenaar. De grootste afnemer was de nabijgelegen
Coehoornkazerne. Deze kazerne startte in 1900 een eigen
maalinrichting. Hierdoor raakte de molen zijn belangrijkste
klant kwijt.
Het verhaal gaat, dat de molenaar daarom de molenromp in
een rouwkleur verfde. In dezelfde tijd viel ook de graan
handel op de korenmarkt weg en zo ging het bergafwaarts
met De Kroon.
Vanaf 1956 werkte de nieuwe eigenaar, in tegenstelling tot
zijn voorgangers, liever met motoren dan met wind. De
meeste tijd stonden de wieken daardoor stil, wat al snel
tot verval leidde. Om de omgeving te beschermen tegen
rondvliegende wiekdelen, werd er een draaiverbod ingesteld
en later werden de wieken verwijderd.

De Arnhemse Courant startte in 1974 een campagne om
geld in te zamelen voor het herstel. Deze actie werd een
succes waardoor de restauratie kon beginnen.
Vanaf november 1976 draait de Klarendalse molen weer,
maar nu met vrijwillige molenaars. Zij malen meel en stellen
de molen open voor het publiek. Ook verzorgen zij
rondleidingen en verrichten klein onderhoud aan de molen.

Bezoek onze molenwinkel
De molen heeft nog drie maalkoppels aangedreven door
de wind. Daarnaast is er één elektrisch aangedreven steen
die gebruikt kan worden als er onvoldoende wind is. De
gemalen tarwe (fijn en grof) wordt in de molenwinkel
verkocht. Als de meelvoorraad in de winkel op is wordt er
nieuw meel gemalen. Ook worden andere meelproducten
ingekocht bij een andere korenmolen. Verder zijn er diverse
streekproducten te koop.
De verkoopopbrengst van de molenwinkel komen
geheel ten goede aan de instandhouding en
onderhoud van de molen.
Naast de vaste openingstijden van de winkel worden er
geregeld activiteiten georganiseerd. Vaak in samenwerking
met andere organisaties in de wijk. Dan kunnen er ook
pannenkoeken worden gegeten in de voormalige
paardenstal. Deze ruimte kan ook worden gehuurd in
overleg met de vrijwilligers.
Sinds 9 december 2011 is de molen eigendom van Stichting
Volkshuisvesting Arnhem.

