
Mozes Monte� ore (1784-1885), een joodse weldoener, bouwde in 1892 een molen 

in de joodse wijk Yemin Moshe in Jeruzalem. Dat deed hij om de inwoners van 

de wijk van werk én brood te voorzien. Bij de molen is het dagelijks een komen 

en gaan van groepen mensen, die dit bouwwerk komen bewonderen. Maar na 

dik honderd jaar was de molen toe aan een restauratie. Daarom wordt er op dit 

moment in Sloten hard gewerkt door molenbouwer Willem Dijkstra met zijn team 

aan dit unieke bouwproject. In zijn werkplaats is te zien hoe de vloeren, balken, 

de kap en de wieken worden gemaakt. Verder zijn er gietijzeren onderdelen te 

zien, speciaal vervaardigd door een Engelse molenmaker. Bouwbedrijf Lont is 

als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het totale project.

De herbouw is een initiatief van ‘Christen voor Israël’ uit Nijkerk die met giften en donaties zorgdragen voor de � nanciën. Wilt u ook een kijkje nemen bij de voortgang van de restauratie? Kom dan op zaterdag 17 december van 14.00 uur tot 17.00 uur naar de werkplaats van Dijkstra’s Molenbouwbedrijf te Sloten. Dan zijn er ook mensen aanwezig die u alles over deze bijzondere molen kunnen vertellen. Ook de mensen van ‘Christenen voor Israël’ zijn aanwezig met een informatiestand. Kom kijken naar de molen van Monte� ore!
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IN SLOTEN?
Kom 17 december kijken 

naar de vorderingen van de 

molen van Montefi ore!

Meer informatie?  Bel Arjen Lont:  o6 53 72 74 56


