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Omwentelingen
In het jaar 2019 heeft de molen
284.195 omwentelingen gemaakt.
De tellerstanden waren als volgt:
- 1 januari 2019: 577852
- 31 december 2019: 862047

Bezoek
Afgelopen jaar startte elke twee
maanden een opruimploeg vanaf
Strijkmolen D om de Oudorperhout
van zwerfvuil te ontdoen. Dit initiatief
van de Stichting Oudorperhout levert
elke keer een aantal vuilniszakken vol
troep op.
Ook dit jaar was er weer belangstelling
van scholen om kinderen wat over
molens bij te brengen. Er kwam een
groep leerlingen van Durv! met hun
leerkracht die door Tom mee genomen
werd door de molen.
Verder werd Tom geinterviewd (en
gefilmd) door twee dappere meisjes uit
groep 6 die na lang twijfelen onze
molen uitzochten als zijnde ‘de meest
vriendelijk uitziende’ van de vier.
Toen de familie Hoedjes op zoek was
naar een invulling van hun familiedag,
kwamen ze op een speurtocht door de
Oudorperhout met rondleiding door
Molen D. Ze hadden er wel de heetste
dag van het jaar voor uitgezocht en niet
alle deelnemers waren meer zo jong,
maar toch werd het een groot succes.
Vier groepen van vijf hebben de
speurtocht volbracht en de molen
gezien.
Tijdens de kortste dag van het jaar
kwamen een groep kinderen en
volwassenen naar de schuur van de
molen om eerst kleurplaten te kleuren
en vogelvoeder denneappels te
maken, om vervolgens een
natuurwandeling te maken in de
Oudorperhout. Tussendoor werd er
nog erwtensoep met broodjes
geserveerd, allemaal georganiseerd
door de Stichting Oudorperhout.

Molendag 2019 was een
stralende dag. Mooi weer,
veel vrolijke, vriendelijke
gasten en dus een
uitstekende stemming.
Kinderen kregen een

molentje, konden geschminkt
worden en er waren natuurlijk
rondleidingen. Er was koffie,
thee, taart en pannenkoeken
voor wie dat wilde en het
Windstreken Orkest verzorgde
de muzikale omlijsting.

In augustus bezocht een groep van vijftien Zwitserse roeiers Strijkmolen D. Er waren twee
toertochten georganiseerd met boten van de ARZV. Eén keer een rondje door de stad en
om Oudorp heen, twee dagen later een langere tocht door de Schermer.
Natuurlijk kregen ze ook een uitgebreide rondleiding door de molen, die door allen zeer
interessant werd gevonden. In Zwitserland zijn namelijk geen windmolens!

In juni werden we verrast doordat er
opeens veel activiteit bij het steigertje
aan de overkant was. Er bleek een
open water zwemtocht vlak voor onze
molen te zijn georganiseerd. Een uur
lang zwommen heel wat mensen
rondjes voor ons erf. Als we het
hadden geweten hadden we kunnen
draaien. Volgend jaar gaan we ons
best doen er eerder van op de hoogte
te zijn!

Monumentendag was zoals altijd iets
minder druk dan Molendag, maar daardoor
iets persoonlijker en zeker niet minder
gezellig. ‘s Avonds werd er zoals altijd
gegeten met de molenaars en werd de
traditionele foto gemaakt.

Kluswerk
De roeden van de molen zijn doorgemeten met
behulp van ultrasone apparatuur van de
Monumentenwacht. De afgelopen jaren zijn er al
verschillende nieuwe stukken ingelast maar er
ontstaan steeds weer op andere plekken gaten door
roestvorming. De metingen lieten naast de bekende
gaten zien dat de roeden rond de askop nog
voldoende dikte hadden. Echter op termijn is het
verstandig het wiekenkruis te vervangen voordat er
gevaarlijke situaties ontstaan. De zeilen kunnen dan
ook worden vervangen. Er zitten al meerdere gaten in.
De halssteen zorgde in 2019 voor nogal wat
problemen. Er was een groot stuk afgebroken en de
molenmaker heeft de steen vervangen en weer
opnieuw goed gelegd. De klos is ook aangepast
waardoor nu het vet beter verdeeld kan worden. De
oude steen is waarschijnlijk toch een keer heet
gelopen doordat de reuzel niet goed tussen de steen
kon komen. De nieuwe steen liet snel na de plaatsing
ook weer een breuklijn zien. De molenmakers zijn er
weer bij geweest en hebben de holte in de steen
aangepast. De theorie is dat de hals van de as een
klein beetje eivormig is en daardoor wringt.
Vooralsnog lijkt het nu goed te gaan.
De schuur is geschilderd. Alleen de waterborden en
windveren zijn niet geschilderd omdat deze moeilijk
te bereiken zijn. Hiervoor is eigenlijk een steigertje of
hoogwerkertje noodzakelijk. Voor een ladder is het
net te hoog en daarom (val)gevaarlijk. De dakgoot
aan de oostkant was verrot en is vervangen door een
oude dakgoot die van molen E afkomstig is. De
dakgoten rond de molen zijn hier en daar aangepast
om het hemelwater goed te kunnen afvoeren.
De rietdekker heeft wat stormschade gerepareerd en
het rietwerk nagelopen.

Het Erf
Het erf heeft in 2019 de volgende
veranderingen ondergaan:
Er zijn bijenkasten gekomen en om de
biodiversiteit te vergroten wordt nu ook een
deel van het gras aan de westkant niet meer
regelmatig gemaaid. Door het gras eenmaal
per jaar te maaien en af te voeren wordt de
grond verarmd en komen er meer bloemen.
Ook het lange wuivende gras is een
prachtig gezicht. Een bijkomend voordeel is
een prachtige honingoogst. Het gras rond
de molen en de schuur wordt wel
bijgehouden.
Een grote verandering betrof de gastank die
naast de kas stond. Na wat wikken en wegen
hebben we besloten de oude gastank te
laten vervangen door een exemplaar welke
onder de grond kan.
Deze operatie werd in een dag uitgevoerd
met behulp van verschillende bedrijven.
Het enige wat nog zichtbaar is, is een deksel
waarmee toegang tot de tank verkregen
wordt voor het bijvullen.
De vrijgekomen ruimte rond de kas is
aangevuld met schelpen en een fraaie
tuinbank completeert het geheel. De hele
operatie was niet goedkoop, maar we zijn er
nu al blij mee.
De boomgaard is door dit alles wat groter
geworden en een paar laagstam fruitbomen
rijker geworden.
We hopen dat we de insecten en vogels met
dit alles een plezier doen!
In december zijn zoals elk jaar alle hagen
weer gesnoeid en de wilgen geknot. Het
levert in ieder geval altijd een leuk feestje
op.

Overlast
Ondanks het verbod om te brommen en snorren over de Molenkade heeft dit nog niet
tot de juiste resultaten geleid. Contact met de wijkagent is nog steeds niet gelukt door
drukte bij de politie.
Nadat Tom op het fietspad bespuwd is geworden door een oudere meneer op een
racefiets die vond dat auto’s van bewoners niet op het fietspad mogen rijden, doet een
bordje met ‘bewoner Molen D’ wonderen. Er wordt nu weer regelmatig gezwaaid.
Nadat er in 2018 aardig wat overlast was van het vuurwerk afgestoken door bewoners
van de nieuwe wijk tegenover Molen E besloten we daar wat aandacht aan te besteden.
Via de buurtapp hebben we de bewoners gevraagd of ze met het afsteken van vuurwerk
rekening wilden houden met de molens. Overigens bleek toen dat de Molenstichting
Alkmaar brieven in de bus had gedaan met gelijke strekking. De jaarwisseling is goed
gegaan. Er werd weinig vuurwerk afgestoken en het vuurwerk dat er wel was viel niet te
zien door extreme mist, die we al vroeg zagen opkomen.

Publiciteit
Een mevrouw, Ria Brasser stuurde een foto in naar het acht uur journaal, waardoor de
molens van de Molenkade te zien waren tijdens het weerpraatje. Meerdere mensen
hadden het gezien en lieten weten hoe leuk ze dat vonden.
Tijdens de Europese kampioenschappen wielrennen hadden alle bewoners van Oudorp
(en Alkmaar) veel last van ongemakken. Er waren dagen dat we bijna nergens heen
konden. De laatste dag was het ergst en vooral de helicopters die boven de molens
cirkelden waren storend. Alleen ontdekten we al snel dat er vanuit die helicopters mooie
plaatjes van de draaiende molens werden gemaakt die zo de hele wereld over gingen!
In oktober ontving Tom de Noord-Hollandse Molenprijs van de provinciale
Molencommissie voor allround molenaarschap. Er kwamen nog aardig wat felicitaties
doordat het in de krant had gestaan.

Planning

De planning voor 2020 is wellicht het vervangen van het wiekenkruis en nieuwe zeilen.
De dakgoten van de molen moeten nog aangepast worden.
Er komt nog een nieuwe houten regenpijp bij de schuur .
De molen zal in 2020 aan de beurt zijn voor een schilderbeurt.
Het zou leuk zijn om een keer dendrochronologisch onderzoek te doen naar de herkomst
en oudheid van het hout van het achtkant.
En we blijven proberen zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor de mooie
molens aan de Molenkade.

