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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Oostmolen. Zoals gebruikelijk zijn de 
belangrijkste feiten van dit jaar hierin opgenomen.  

Een belangrijk moment was de hernoeming van de Stichting 
Molens Binnenmaas naar Stichting Molens Hoeksche Waard 
(SMHW) op 6 november 2018. Dit hield verband met de 
overname van de twee molens van de gemeente Korendijk en, 
per 1 januari 2019, de integratie van de gemeente Binnenmaas 
in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.  

 

 

Vooruitlopend hierop kon de nieuwe vlag van de SMHW tijdens de Molendag 
Hoeksche Waard op 20 oktober 2018 gehesen worden. 

 

 



Jaaroverzicht 2018 Oostmolen Mijnsheerenland 

 

 Pagina 3 van 7 

Klein onderhoud 

Diverse kleine onderhoudswerkzaamheden zijn in 
eigen beheer uitgevoerd zoals: 

Vervanging van de onderdeur aan de ZW-zijde in 
juni. De bovendeur was in 2017 reeds vervangen. 

De afscherming van het scheprad. De balustrade 
in de langsrichting werd gedeeltelijk vernieuwd en 
de uittredezijde van het scheprad werd van een 
klaphek voorzien.  

 

Onderhoud door molenmakers 

Het verfwerk aan de ramen en kozijnen, alsmede 
de afdekking van de schoorsteen met r.v.s. 
beplating werd uitgevoerd door molenmaker Jan 
van Grinsven. Over de afdekking en schildering 
van de schoorsteen waren wij zeer tevreden, 
maar op het overige verfwerk viel het nodige aan 
te merken. Alle verfwerk aan ramen, kozijnen en 
deuren werd geheel opnieuw uitgevoerd in eigen 
beheer. 

De windborden van het wiekenkruis en het bovenhuis werden door molenmaker Wim 
v.d. Wal opnieuw in de verf gezet.  

Noodzakelijk onderhoud 

Een onderhoudsplan is opgesteld in samenwerking met de bestuursleden die zich 
om het onderhoud van de molens van de SMB bekommeren. Details zijn in dit plan 
vermeld. 

Schade  

In 2018 heeft de molen geen schade van betekenis opgelopen. 

Veiligheid en RI&E  

Vrijwel alle punten van het Plan van Aanpak van de RI&E 2017 zijn gerealiseerd. In  
november werden de RI&E en het Plan van Aanpak (openstaande acties) gecheckt 
en bijgewerkt. Het PvA 2018 is in november aangeboden aan de SMB. Dit PvA dekt 
de voorgenomen activiteiten voor 2019. 

De 3 brandblussers zijn in mei gecontroleerd door Permanent en in orde bevonden. 
Tevens werd de inhoud van de verbanddoos gecontroleerd en aangevuld. 
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Grasmaaien 

De sleutelhouder van de molen, en intussen bevoegd molenaar, Piet Bervoets, houdt 
het molenerf en de omgeving van de molen kort om het erf representatief te houden.  

De Molenaars.  

De maalploeg bestond in 2018 uit: 

 Fred de Rooij; 

 Jan Bruins; 

 Piet Bervoets, tevens buurman; 

 Jan Engelen, incidenteel voor reeds genoemde vervanging van de ZW –deur. 

Op 29 juni overleed op 76-jarige leeftijd Klaas Kleijwegt, tot 2017 lid van onze 
maalploeg. Met dankbaarheid gedenken wij onder andere zijn inbreng bij de 
afronding van de restauratie van de molen en zijn speciale gevoel voor humor.  

De molen werd door 2 leden van de maalploeg vertegenwoordigd bij de 
condoleance.Tot de uitvaart werd de molen ‘in de rouw’ gezet. 

 

 

Voor Klaas: 

Een vriend deelt mee 
in vreugde en verdriet. 
Een vriend helpt stilzwijgend 
en roddelt niet. 
Begrip en waarderen 
hoeft een vriend niet te leren. 
Wat het leven je ook biedt 
een vriend verlies je niet. 

De maalploeg van de Oostmolen. 
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Molenaars in Opleiding en examens.  

Piet Bervoets is door Fred de Rooij en Jan Bruins 
opgeleid tot molenaar op de Oostmolen. Op 11 
april werd hij door de Rijnlandse Molenstichting 
geëxamineerd op RMs niveau C. Dit leidde tot 
erkenning van zijn bevoegdheid door het bestuur 
van de SMB op de molen waarop de opleiding 
plaatsvond: de Oostmolen dus. 

Dit jaar zijn een beperkt aantal andere molenaars 
in opleiding (MiO’s) op de Oostmolen te gast 
geweest.  

Ook werd instructie valbeveiliging verzorgd voor 
een aantal Molenaars (in Opleiding). Deze 
instructie is door het GVM inmiddels verplicht 
gesteld voor alle MiO’s. 

Behalve het reeds genoemde examen door RMs 
werden dit jaar geen examens van het GVM op 
de Oostmolen gehouden. 
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Ongedierte 

Bij een onderzoek door de fa. Van Lierop op 16 mei bleek dat bonte knaagkevers 
hun nesten in groten getale in het houtwerk van de molen hebben gevestigd. In 
november werd de molen ingepakt met het doel deze ‘liefhebbers van cultureel 
erfgoed’ het tijdelijke met het eeuwige te doen verwisselen. Het was bedoeling om 
het interieur van de molen met droge lucht te verwarmen tot 50 C, echter… deze 
temperatuur werd niet bereikt als gevolg van de lage omgevingstemperatuur (5 C). 
De poging werd gestaakt en voorlopig uitgesteld tot de lente in 2019. 

Ook het bezoek van muizen duurt nog immer voort. Ook dit jaar is de jacht op deze 
ongenode gasten nog steeds gaande.  
 
Bedrijfsresultaat Oostmolen 
 
De molen heeft ca. 380 uren haar deuren open kunnen stellen voor 688 bezoekers 
en rondleidingen. Daar waren dan één of meerdere molenaars bij betrokken, die ruim 
420.369 omwentelingen met het wiekenkruis hebben kunnen maken. De molen heeft 
effectief ruim 400 uren gedraaid.  
Deze resultaten overtreffen ruim die van 2017.  
 
Het leeuwendeel (ruim 600) van het bezoekersaantal werd geleverd door:  

 de Tour langs de Boer in 
mei; 

 de Nationale Molendagen 
in mei; 

 de Open Monumentendag 
in september; 

 de Molendag Hoeksche 
Waard in oktober. 

 
Mede dankzij het mooie weer 
trok de molen tijdens deze 
evenementen veel bezoekers. 

 
Daarnaast werd de molen door (de fotografen van) 2 bruidsparen gebruikt als 
achtergrond voor bruidsreportages. 
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Bemaling van de polder 

De samenwerking met het Waterschap de 
Hollandse Delta (WSHD) voor wat betreft het 
bemalen van de polder van Moerkerken 
functioneert naar tevredenheid.  

Extra bijzetten van het scheprad blijft mogelijk bij 
demonstraties en bij windstoten het draaigedrag 
van de molen enigszins te dempen. 

Hierbij wordt het polderpeil door de molenaars 
nauwlettend in de gaten gehouden: zomerpeil -
2,20 NAP; winterpeil -2,40 NAP.  

Als gevolg van de warme en zeer droge zomer 
werd dit jaar echter nauwelijks gemalen: in totaal 
werd het scheprad dit jaar slechts 5 maal 
geactiveerd gedurende in totaal 19 uren. 

 

Inkomsten/Uitgaven.  

Het kleine onderhoud van de Oostmolen heeft kosten met zich meegebracht; deze 
zijn direct gedeclareerd middels de aangeboden doorlopende machtiging van de 
SMB. De foerage kosten voor de molenaars zijn bekostigd uit de fooienpot en de 
inhoud van deze pot was voldoende om deze uitgaven te dekken. De boekhouding is 
apart aan het bestuur van de SMHW aangeboden 

Uiterlijk vertoon 

De molen heeft met wiekentaal en versieringen uiting gegeven aan diverse 
gebeurtenissen:  

 rouwstand in verband met het overlijden van Klaas Kleijwegt; 

 rouwstand in verband met het overlijden van Ingeborg Pouwels, een zeer 
gewaardeerde en actieve oud-medewerkster van De Hollandsche Molen. 

 pavoiseren van het wiekenkruis ter ere van koningsdag en 5 mei; 

 kerstverlichting in het bovenste end aan het einde van het jaar. 

 

Namens de maalploeg van de Oostmolen: 

Fred de Rooij / Jan Bruins 

januari 2019 


