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Omwentelingen 

In het jaar 2018 heeft de molen 
211.986 omwentelingen 
gemaakt. 

De tellerstanden waren als volgt: 
- 1 januari 2018: 365866  
- 31 december 2018: 577852 
Het aantal draaidagen was 
ongeveer 60.

Bezoek 
Ook in 2018 hadden we niet te 
klagen over gebrek aan 
belangstelling. 

In maart werd een rondleiding 
door de Oudorperhout  
gecombineerd met een 
rondleiding door Molen D. Dit was 
georganiseerd om geld in te 
zamelen voor KiKa. 

In september bracht een groep 
Limburgse molenaars een bezoek 
aan Noord-Holland. Koffie werd 
geserveerd bij Molen D. Met 
meegebrachte vlaai natuurlijk. 

Nadat wij in september in London 
haar molen hadden bezocht, 
bracht Jean Kerrigan, voorzitter 
van de Brixton Windmill stichting 
een tegenbezoek. Ze was zeer 
geïnteresseerd en schreef een 
stuk op hun website over Molen 
D.



Molendag 2018 werd dit jaar op vrijdag 11 mei in Schiedam geopend door de 
minister van WVC Ingrid van Engelshoven. Tom bood haar informatie over het Gilde 

van Vrijwillige Molenaars aan. 

Omdat Tom in 2018 zijn vijfentwintig jarig molenaars jubileum vierde, besloten we 
twee molendagen te houden. Alhoewel het heel erg gezellig was  en er heel veel 

mensen de molen hebben bezocht, was het zondagavond heel duidelijk: voortaan 
weer één molendag!





Ook Monumentendag was behoorlijk 
druk. Er waren opvallend veel 
buitenlandse toeristen die de weg naar 
de molenkade wisten te vinden 

Zoals altijd werd de dag afgesloten met 
het gezamenlijk eten van de molenaars. 
Annet, Martin en Naomi waren de 
gastheer/vrouwen en de traditionele 
molenaarsfoto mocht natuurlijk ook niet 
ontbreken.



Kluswerk 

Dit jaar is er veel geschilderd. Buiten, maar ook 
veel binnen. Na zestien jaar woongenot blijkt dat 
wel nodig. 

Buiten zijn alle hekken, de twee toegangshekken 
en het veiligheidshek in de houtcoat gezet. Binnen 
moet alles opnieuw geschilderd. Huiskamer, WC 
en slaapkamer op de tweede verdieping zijn nu 
gedaan. 

De Firma Poland heeft het één en ander aan de 
molen gerepareerd.    
In het NW kozijn zat een groot gat, dat gevuld en 
geschuurd is. 
Enkele planken van de schuur waren rot en zijn 
vervangen en ook het kozijn is weer hersteld. 
De hekwiggen zijn grotendeels vervangen. 
De vorstplanken zijn schoongemaakt en geteerd. 
De zekeringsogen zijn opnieuw vastgezet. 

Bij de storm van eind september ontstond er 
rietschade op de zuidwest hoek net onder de kap. 
Het duurde even, maar toen kwamen Sandra en 
Theo Kooijman van het rietdekkersbedrijf ’t Eiland 
met hun hoogwerker om het gat te dichten. 



Erf

Tom is nu de trotse bezitter van een elektrische 
maaimachine met krachtige accu. Het is ter 
vervanging van de oude (defecte) 
benzinemaaier. Beter voor het milieu èn beter 
voor Tom. Hij is breder, gaat harder, maar 
vooral: door de koplampen kan hij tot laat 
maaien. 

Sinds de herfst staat er een bijenkast op het erf. 
De bijen zijn nu in rust, maar in het voorjaar 
gaan ze molenhoning produceren. De 
Cambodjaanse imker Lim verzorgt ze. 
Waarschijnlijk komt er in het voorjaar nog een 
kast bij. 

Dit jaar duurde het vrij lang voor de blaadjes 
van de bomen vielen, vandaar dat het jaarlijkse 
snoeifeest pas eind november plaats vond. De 
windkering is weer laag en de takken liggen 
weer op de takkenril.



Overlast

Het vorig jaar gemelde brom- en snorfietsen probleem is nog geenszins 
verholpen. Er wordt nauwelijks gehandhaafd en menigeen weet niet wat wel 
en wat niet mag. Wij zullen dat weer eens met de wijkagent bespreken. 

Naar aanleiding van het bezwaar maken tegen de nieuw te verlenen 
terrasvergunning van de tennisvereniging, zijn Ruud en Tom in gesprek 
geraakt met het tennisbestuur. Dit heeft geresulteerd in wederzijds begrip en  
de afspraak dat er gebeld zou worden bij (geluids) overlast. Toen op een 
avond zeer laat Tom belde of het zachter kon, zei de dame aan de andere 
kant: “ Ik kan u niet goed verstaan, ogenblikje dan zet ik de muziek iets 
zachter.”! 

Tot onze ontsteltenis blijken de bewoners van de nieuwe wijk tegenover de E 
erg dol op vuurwerk. Dit jaar stond gelukkig de wind de goede kant op, 
maar het vuurwerk wordt wel heel dicht bij de molens afgestoken. Misschien 
moeten we deze wijk meer bewust laten zijn van de risico’s en meer 
betrokkenheid zien te krijgen van onze nieuwe buren.



Nadat we de hele zomer de ene na de andere drone 
voorbij zagen (en vooral hoorden) komen, besloot 
Tom: If you can’t beat them, join them, en kocht ook 
een drone. Het is maar een kleintje en alleen 
bestemd voor eigen erf.  

De foto’s en de filmpjes verschaffen ons veel plezier!



Planning 2019 Ook dit jaar zal de nadruk op 
schilderen liggen. Zowel binnen als 
buiten. De schuur moet een nieuw 
jasje en de kozijnen zijn ook toe aan 
een opfrisser. 

De laatste tijd zien we veel activiteit 
van mensen die meten, kijken en 
noteren. Allemaal aan de kant van de 
vaart in voorbereiding van het 
vervangen van de beschoeiing. 
Aangezien bij ons de oude 
beschoeiing heel slecht is en we 
steeds meer last hebben van snel 
varende bootjes waar de kant erg 
van te lijden heeft, kijken we daar 
naar uit.  

De nieuwe schouwborden zijn klaar, 
dus die moeten geschilderd en 
ingericht worden. 

We zijn ook heel benieuwd naar de 
uitslag van het doormeten van de 
roeden door de Monumentenwacht. 
Kunnen we nog zes jaar wachten met 
het vervangen van de roeden? We 
gaan het horen. 

Zoals altijd willen we zo veel 
mogelijk mensen betrekken bij het 
behoud van de molens. Door de 
sociale media te gebruiken en op 
Molendag en Monumentendag veel 
mensen te laten zien hoe mooi het 
allemaal is!


