
Jaarverslag molenaars 2005 

 
In tegenstelling tot het jaarverslag van de secretaris loopt ons jaarverslag parallel met 
het kalenderjaar. Dit kan misschien leiden tot dubbelingen of hiaten in de verslaglegging. 
 
Aantal draaidagen 43 
Aantal bezoekers bij benadering 1100 
Aantal omwentelingen 47137 (goed voor €235 provinciale subsidie) 
 
Bijzondere dagen waarop is gedraaid 
 Carnaval 
 Koninginnedag 
 Vaasaqua 
 Nationale molendag 
 Nationale fietsdag 
 Wielerronde (waarschijnlijk de laatste keer dat deze wordt georganiseerd) 
 Monumentendag; niet gedraaid door het ontbreken van wind; wel veel bezoek 
 Intocht St. Nicolaas 

 
Bijzonderheden 
 Eind januari is mevrouw Geerts is overleden. Op verzoek van de heer Geerts heeft 

de molen in de rouwstand gestaan. 
 Op 1-4 zat er een A4-tje op de deur van de molen met de tekst: "wegens radio-

uitzending achterdeur gebruiken". Ondanks dat we weten dat deze deur niet eens 
open kan, liepen we daar toch heen. Weer een papier met, u raadt het al: "1 april". 

 Op Hemelvaartsdag hebben we op uitnodiging van het Stichtingsbestuur 
voortreffelijk gegeten in het Koetshuis. 

 Nationale molendag was dit jaar een bijzondere. We kregen van fysiocentrum 
Molenhoek een bedrag van €1000,--. 

 Ten overvloede, want het kan u niet ontgaan zijn: in juli is de molen geschilderd. 
 Het touw van de pal en het 'lekentouwtje' vernieuwd. Een hele toer om het koord 

weer door de oogjes in de staart te krijgen. 
 Van Gasunie hebben we bordjes gekregen om de vluchtweg in de molen te 

markeren. 
 Op de laatste dag van augustus hebben we afscheid genomen van onze VVV-

moeder. We zwaaiden haar uit met een draaiende molen en een bos bloemen. 
 Vorig jaar meldde ik u hier dat collega Roel vader was geworden van een tweede 

zoon en voorlopig even andere dingen dan de molen aan zijn hoofd had. Dat 
voorlopig is structureel geworden want Roel heeft de sleutel ingeleverd. 

 Begin december heeft de molenmaker de bordveren vervangen en in de kap 
veiligheidsogen aangebracht. 

 Een groot deel van het jaar moeten we 's morgens eerst vliegen opvegen voordat 
we gaan draaien. We hebben ons tegenover de secretaris wel eens laten ontvallen 
dat dit met een stofzuiger makkelijker en beter zou gaan. De week na Sinterklaas 
werden we door het bestuur verrast met een verlaat cadeau: een professionele 
stofzuiger. 

 We zijn 6 dagen op de molen geweest zonder te kunnen draaien omdat er absolute 
windstilte was. Uitzonderlijk?? 

 Op vier dagen heeft de molen gepavoiseerd gedraaid. 
 
Uitzonderlijk bezoek 
 Bijna het voltallige bestuur om de contactpersoon van de Gemeente te ontvangen 

en bij te praten over het centrumplan en de rol van de molen daarin 
 Kinderfeestje met 15 kinderen 
 Jarige Juf de Boer van de Violier met 30 leerlingen uit groep 4 en vijf ouders 
 Hans Koene met 6 leergierige collega's  
 Privé rondleiding voor de familie Schermers 
 De directeur van de Speulbrink met 8 collega's uit het hele land. Goed voor een 

donatie van €50,--  
 Rondleiding op verzoek van een familie bestaande uit 25 personen. 


