Beste Molenvriend

Wieringerwaard mei 2020,

Het is weer mei en met deze persoonlijke molenbrief brengen wij u weer even op de hoogte van de
wederwaardigheden van uw protegée in het inmiddels al weer een tijdje verstreken jaar 2020 en wat er
zoal in het programma zit voor dit jaar.
Het was me het jaartje wel, hopelijk bent U heelhuids aan het coronamonster ontsnapt en leest u deze brief
in blakende gezondheid.
We zijn er als molenaars in geslaagd de molen het afgelopen jaar op de woensdagen te bemannen en onze
meelproducten aan de man te brengen, weliswaar een jaartje ouder, hopen we dit nog tot in lengte van
jaren te kunnen doen.
Hier weer een kort overzicht van de cijfertjes:.
De molen was in 2020 gedurende 61 dagen bemand en bij voldoende wind werd er gedurende deze dagen
gedraaid en vanaf windkracht 4 à 5 Bft. gemalen. In totaal is er in 2020 ca 2600kg graan verwerkt, hetzij
tot volkorenmeel voor onze trouwe afnemer bakker Alkemade die er zoals bekend het “Wiekenbrood” van
bakt of tot bloem en pannenkoekenmix. Deze zijn op de molen te koop gedurende openingstijden op
woensdag en in de supermarkt “lekker gemakkelijk” aan de Zuid-Zijperweg, Tankstation van Zijl aan de
Molenweg en, last but not least, “Het kraaiennest” of te wel de Welkoop aan de Kerkweg.
Ook in 2020 konden we rond 15 februari weer bij de voedselbank Anna Paulowna 160 pakketjes
pannenkoekenmix afleveren, gemalen van graan dat door RoyalZAP belangeloos ter beschikking werd
gesteld. Tot nu toe lukt het om dit jaarlijks te herhalen. Inmiddels werden rond 15 februari 2021 opnieuw
160 verpakkingen afgeleverd, wederom belangeloos ter beschikking gesteld door RoyalZAP.
In totaal hebben we met 230 bezoekers ontvangen waaronder 3 schoolklassen uit Callantsoog, desondanks
aanzienlijk minder dan voorgaande jaren. Ook deze bezoekers kregen tekst en uitleg van één van de
molenaars, alles binnen het coronaprotocol.
In 2020 maakte de molen 106741 omwentelingen wat neer komt op ca. 125 draaiuren. Als de molen
bemand is wordt er altijd gedraaid en afhankelijk van de wind, vol of gezwicht (gedeeltelijk) opgezeild.
Het zal duidelijk zijn dat er niet altijd voldoende wind was om eens lekker wat omwentelingen te maken
of te malen.
Vanwege weer corona, werden de molendagen, die normaliter begin mei worden gehouden, afgelast. Ook
dit jaar gooit het alom bekende virus wederom roet in het eten en zijn we niet in de gelegenheid iets te
organiseren. Bezoekers en belangstellenden zijn op de reguliere openingstijden nog steeds van harte
welkom voor rondleidingen en uitleg. Hopelijk volgend jaar beter zullen we maar weer zeggen.
Afgelopen jaar hebben de molenaars behalve gemalen ook klein onderhoud verricht, zoals de reparatie van
de invaartdeuren en natuurlijk het reguliere onderhoud van het molenerf. Inmiddels is de gemeente bezig
met het uitwerken van de plannen voor groot onderhoud en de daarbij behorende subsidieaanvragen. De
rietdekking van de molenromp begint erg dun te worden en vraagt om vervanging. Naar het zich laat
aanzien zal dit gepland worden, -afhankelijk van de beschikbaarheid van rietdekkers- in de loop van 2022.
Inmiddels heeft de gemeente een toezegging op subsidie ter waarde van €36.000,- gehad. Hiermee zal een
deel van de rietdekking worden bekostigd. Vooralsnog ligt het wel in de bedoeling om het gevlucht nog
dit jaar aan te pakken. Het gevlucht, (de wieken en roedes) staan het gehele jaar bloot aan de weer en wind
en de invloed hiervan laat zich duidelijk zien. Houtrot in kluften en borden begint problematische vormen
aan te nemen.

De nieuwe zelfgebouwde buil werkt perfect en we zijn u, donateurs, dankbaar dat we hiervoor de
financiële ruimte hebben gekregen. Builen gaat momenteel als een fluitje van ’n cent. Met de oude buil
duurde het builen van een zak meel van 25kg ongeveer 45 minuten onder het “genot” van oorverdovende
herrie, de nieuwe borstelbuil flikt het kunstje geruisloos binnen 5 minuten en produceert prachtige bloem.
Ik zou zeggen:, Komt dat zien!
Dit jaar, vragen we uw speciale aandacht voor het volgende:
Momenteel wordt de molen bemand door onze 3 gecertificeerde vrijwillige molenaars, Kees Mens, Fred
Bakker en Maurice Derks die, hoewel enthousiast, toch mettertijd ouder worden en reikhalzend uitkijken
naar vers (lees; jonger) bloed in de gelederen. Al was het alleen maar om het zwaardere werk wat te
verlichten. Al met al bereikten we met z’n 3en een gezamenlijke leeftijd van 210 jaar, het gemiddelde is
dan makkelijk te bepalen. Meestal staan we na het kruien aardig te uit te puffen, (kruien = het op de wind
zetten van de wieken) als we weer eens 180 graden om moesten. Omdat zich binnen afzienbare tijd geen
jong bloed aandient hebben we het idee opgevat om het kruien elektrisch te ondersteunen, zodat deze actie
door slechts één van de molenaars hoeft te worden uitgevoerd, zonder daarbij buiten adem te raken of de
schouders uit de kom te trekken.
Hiervoor is een technische oplossing bedacht met wat mechanische onderdelen en een elektromotor. Een
begroting vertelt ons dat dit een investering vergt van ca €1.750,- die voor ca €500,- gedekt wordt door
opbrengsten uit de verkoop van meelproducten en voor €500,- uit uw jaarlijkse donaties. U begrijpt dat we
dat dan niet gaan redden zonder wat extra steun van uw kant. Daarom doen we hierbij een extra beroep op
uw goedgeefsheid om deze voorziening financieel mogelijk te maken.
Gegevens, wederwaardigheden en activiteiten met betrekking tot onze molen de Hoop zijn vinden op onze
website www.dehoopwieringerwaard.nl en tevens zal belangrijke informatie worden gepubliceerd in de
“Roodbroek” zodra deze weer in de lucht komt. Ook zullen we publiceren in het huis aan huis blad
“Hollands Kroon”
Voor 2021 doen we natuurlijk weer een noodzakelijk beroep op uw gulheid. Het bestuur verzoekt u ook
dit jaar weer uw jaarlijkse bijdrage over te maken op bankrekening: NL60 RABO 0370 5526 52 t.n.v.
Stichting Molen De Hoop.
Een minimum donatie bedraagt € 10,- (zonder het kwartaalblad Molenpost). Indien U prijs stelt op dit
kwartaalblad (t.w.v. € 5.-) dit graag aangeven bij uw betaling, de minimum bijdrage bedraagt dan €15,-.
Het aantal aangemelde donateurs bedraagt 85 waarvan er 45 het kwartaalblad de “Molenpost” ontvangen,
hiervoor hartelijk dank, we rekenen ook dit jaar weer op U.
Met vriendelijk groet en hartelijke dank

Houd afstand en blijf gezond, de molen heeft jullie nodig!!
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