Jaarverslag van 2019.
Naast de reguliere openingsdagen en -tijden door het jaar heen, hebben de volgende specifieke
activiteiten in 2019 plaatsgevonden.
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Vanaf 1 januari 2019 heeft de Stichting de exploitatie van het Bezoekerscentrum
overgenomen van de daarvoor in het leven geroepen VOF Bezoekerscentrum DKM. Veel
van onze ‘oude’ vrijwilligers waren bereid hier weer mede de schouders onder te zetten. Dit
heeft mede geleid tot een meer beperkte openingstijden voor 2019 i.v.m. de jaren
daarvoor.
Op 12 januari hebben we een Nieuwjaarsreceptie gehouden voor alle vrijwilligers:
medewerkers bezoekerscentrum, rondleiders, molenaars, Raad van Advies en bestuur.
Op woensdag 23 januari hebben we meegedaan aan de Nationale Voorleesdag. Opa Gijs las
voor uit ‘Muis Jan in de molen’.
Op zaterdag 16 februari hadden we onze jaarlijkse Oliedag.
Op zaterdag 23 maart werd er een ‘uitje’ georganiseerd voor alle vrijwilligers vanuit de
opbrengst van de fooienpot.
Op woensdag 3 april was de opening van het nieuwe seizoen.
In 2019 hebben we vanwege organisatorische problemen geen Lentemarkt georganiseerd.
In plaats hiervan hebben we deelgenomen aan de jaarlijkse Aa-landdag.
Op 11 en 12 mei hebben we deelgenomen aan de Nationale Molendagen.
In de zomermaanden werd De Heerlijkheid Heeswijk Dinther: een samenwerking tussen de
Kilsdonkse Molen/ Kasteel Heeswijk/ Meijerijsche Museumboerderij en de Abdij opnieuw
gepromoot door vertegenwoordigers op allerlei campings en gelegenheden in de naaste
omgeving. Dit om bezoekers te trekken voor onze monumenten. Een groot succes dat ook
in 2020 een vervolg krijgt.
Op 1 juni is na een wervingscampagne onze nieuwe bedrijfsleider Nicole Smit gestart met
haar werkzaamheden. Zij zorgt voor de complete planning, stuurt alle vrijwilligers in ons
BZC aan en onderhoudt alle klantcontacten.
Op zondag 1 september wordt DKM opgeschrikt door het plotseling overlijden van Gerard
Kuijpers. Gerard was bijzonder actief met onze fluisterboot en alles wat daar
organisatorisch mee te maken had.
Op 14 en 15 september deelgenomen aan de Open Monumentendag in samenwerking met
andere monumenten en instanties uit de gemeente Bernheze. Thema van dit jaar was
“Plekken van plezier”. Op deze dag hebben De Vrienden ook hun donateurs en sponsoren
uitgenodigd voor een jaarlijkse bijeenkomst.
Op 6 oktober had ons jaarlijkse Oogstfeest gehouden moeten worden. Dit jaar voor het
eerst i.s.m. Bakkerij Bekkers, dit omdat de bakkers Lamers te kennen hadden gegeven
onze samenwerking hierin na 9 jaar te beëindigen. Het bar slechte weer heeft ons echter
genoodzaakt in overleg met alle deelnemers dit evenement in kleinschalige vorm uit te
voeren. Alle activiteiten moesten binnen plaatsvinden.
Op 7 oktober heeft de plaatselijke vrijwillige brandweer een oefening gehouden in en om
ons molencomplex. Goed dat dit met enige regelmaat gebeurt, waardoor in geval van nood
men weet hoe te handelen en wat er verwacht kan worden.
Op zaterdag 28 december hebben we Midwintermalen/ Oliedag georganiseerd. Mede
dankzij de steun van De Vrienden van De Kilsdonkse Molen hebben we dit evenement wat
beter en uitgebreider op de kaart kunnen zetten.
In totaal ontvingen we in 2019 bij De Kilsdonkse Molen rond de 15.000 bezoekers, waarvan
± 1200 gasten een rondleiding reserveerden. Met onze Fluisterboot hebben we dit jaar
bijna 2500 gasten een leuke vaartocht bezorgd. Hierbij de opmerking dat we een aantal
weken geen vaartochten hebben kunnen houden vanwege de te lage waterstand!
Samengevat: een, binnen de gestelde kaders, een geslaagd jaar!
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