Inleiding
In dit verslag treft u een overzicht aan van alle activiteiten die het afgelopen jaar in en rond de molen
hebben plaatsgevonden. Met alle vrijwilligers proberen we met het draaien en malen alsmede met de
overige activiteiten dit prachtige monument voor ons dorp “levend” te houden waarbij betrokkenheid van
de dorpsbewoners (en ook anderen) uiteraard zeer op prijs wordt gesteld.
Het jaar 2019 is in Nederland qua weer een nogal wisselend geweest. Ook voor de molen was het weer
nogal wisselvallig en vaak behoorlijk buiig terwijl we ook een aantal zaterdagen gewoon echt helemaal
zonder wind zaten. Ondanks alles zijn we er toch weer in geslaagd om een voldoende aantal
omwentelingen te draaien om de “draaipremie” van de provincie Zuid-Holland te kunnen ontvangen. Dit
is vanuit deze overheid een stimulans om de molens in onze provincie een zeker aantal omwentelingen
per jaar te laten draaien zodat ze niet stil blijven staan waarmee ze onherroepelijk in conditie achteruit
zouden gaan. Een prachtig initiatief!
Helaas werd er met het nieuwe koppel maalstenen weinig gemalen. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat
we met dit koppel graag iets anders dan consumptietarwe zouden willen malen. Wij hebben deze “markt”
nog niet kunnen ontdekken. Op verzoek van een boer hebben wij begin 2019 voor zijn koeien een
hoeveelheid veldbonen gemalen, maar dat heeft helaas geen vervolg opgeleverd. Wel is het een mooi
reservemaalkoppel om tarwe te malen als het andere koppel maalstenen om de een of andere reden buiten
werking is.
Rest mij nog zeer veel dank uit te spreken aan alle vrijwilligers, het bestuur van de Stichting Molens
Hoeksche Waard en: “last but not least” u als Vriend van Windlust die als donateur (het aantal is weer
gegroeid) het toch maar weer mogelijk maakte dat er zo veel in en rond onze molen gedaan kan worden.

Namens de vrijwilligers,
Ab Mulder.

Foto omslag: Pieter Zuijkerbuijk.

Vrienden van Windlust
Het aantal Vrienden van Windlust is in 2019 weer toegenomen wat natuurlijk zeer verheugd is.
De “magische” grens van 350 is zelfs gepasseerd! Wie had dat kunnen denken toen we zo’n 9 jaar
geleden actief vrienden begonnen te werven.
Stond de teller eind 2018 op 343, eind 2019 was dit toegenomen tot 356 (een toenamen van een kleine
4%). Helaas wordt het aantal vrienden ook soms verminderd door overlijden, opzeggingen of gewoon
zonder nadere mededeling de donatie niet te voldoen.
Het is al genoemd in de inleiding van dit jaarverslag maar toch nogmaals: Dankzij de vele donateurs is
het mogelijk “dát te doen wát we doen”, waarvoor heel veel dank!
Inkomsten en uitgaven op de molen
De inkomsten van de molen bestaan uit: verkoop van meelproducten, gist en kruiden, de draaipremie van
de provincie Zuid-Holland en natuurlijk de donaties van de Vrienden van Windlust.
De uitgave werden in 2019 voornamelijk besteed aan klein onderhoud, aanschaf van tarwe, indien nodig
klein gereedschap, etc. Het is de bedoeling om in de toekomst ook wat grotere onderhoudszaken
gedeeltelijk uit de kas van de Vrienden van Windlust te financieren. Het gaat dan voornamelijk over
onderhoud of restauraties die of onverwacht uitgevoerd moeten worden, of als aanvulling op de uitgave
van de Stichting Molens Binnenmaas kunnen dienen. De stichting moet n.l. ook de laatste restjes voor
onderhoud en reparaties die niet vanuit de overheid gefinancierd worden bij elkaar zien te sprokkelen.
Op deze wijze kunnen we het onderhoud en reparaties op tijd, of zelfs preventief, laten uitvoeren en op
deze wijze onze molen in topconditie houden.
Het financiële jaaroverzicht ontvangt u zodra Frans de Nooij, die elke maand de in- en uitgave
controleert, en de penningmeester van de Stichting Molens Hoeksche Waard het financiële overzicht over
2019 goedgekeurd hebben.
Draaien en malen
Onze molen was in 2019, op een enkele dag in de vakantie tijd na, elke zaterdag open voor publiek. Door
de week werd naar behoefde tarwe gemalen.
Ook hebben we met het nieuwe koppel maalstenen een keer veldbonen voor koeienvoer gemalen, maar
dat heeft helaas geen vervolg gehad.
Wegens een periode met weinig wind of wind uit een verkeerde hoek hebben we wegens te kort aan
meelvoorraad een paar zakken bij collega molenaar Jesse in ‘t Veld van Puttershoek (u weet wel, die
bekende HW-er die de molenprijs 2019 gewonnen heeft) in moeten kopen. Erg fijn als je in dit soort
situaties elkaar kan helpen.
Draait de molen elke zaterdag, er kan allen gemalen worden als we behoefte aan volkorenmeel en bloem
hebben. Een te grote voorraad kan niet in verband met de houdbaarheid die we altijd aan de veilige kant
houden.
Begin november zijn we na een kleine proefperiode over gegaan naar tarwe van “Zeeuwse Vlegel”.
Deze tarwesoort is het resultaat van een initiatief van Zeeuwse boeren en boerinnen, Zeeuwse bakkers en
molenaars. De tarwe die ontwikkeld is is vrij van kunstmest en wordt nagenoeg biologische geteeld.
Tevens komt de tarwe min of meer uit de regio en hoeft dus niet meer uit Frankrijk of Duitsland
aangevoerd te worden. Bovendien wordt Zeeuwse Vlegel alleen op ouderwetse Hollandsche korenmolens
gemalen. Een en ander sprak ons zeer aan en, als gezegd, na een kleine proefperiode zijn we tot dit
product overgegaan.

De smaak en de bakkwaliteiten doen volgens de experts die regelmatig meel op onze molen kopen niet
onder voor het andere meel dat we vroeger hadden. Ook bakker van der Linden heeft voor de kerstmarkt
op 7 december hier ruim 100 prachtige broden van gebakken en was zeer tevreden over de bakkwaliteit
en de smaak. Maar daar later meer over
Bezoekers
Totaal bezochten in 2019 rond de 825 mensen onze molen. Dit betreft dan bezoekers die verder komen
dan ons winkeltje en echt rondgeleid worden.
Speciale bezoekersdagen waren natuurlijk “Tour langs de boer”, de “Nationale molendag”, de “Hoeksche
Waardse Molendag”, en de “Nationale monumentendag”. Deze dagen zorgde alleen al voor ruim 400
bezoekers.
Verder werd onze molen nog door twee scholen bezocht te weten op 29 januari door de basisschool
“Sabina van Egmond” uit Oud-Beijerland die achtereenvolgens op één dag in 4 ploegen met totaal 68
bezoekers de molen bezocht, en op 18 februari de basisschool “Groen van Pinksteren” uit Klaaswaal met
30 bezoekers.
We geven in dit soort gevallen eerst een lesje over molens op de school zelf, waarna de kinderen en hun
begeleiders een week later op de molen alles in het “eggies” kunnen bekijken. Altijd weer spannend om te
zien of ze van de week er voor nog wat onthouden hebben, want daar wordt dan natuurlijk wel naar
gevraagd.
Ook een afdeling van de welpen van de scouting in Mijnsheerenland hebben uitgebreid de molen kunnen
bekijken. Het is altijd ontzettend leuk als je zo’n geïnteresseerde groep krijgt om tekst en uitleg te kunnen
geven.
Zo hopen we ook dat in 2020 de basisscholen in ons eigen dorp weer van deze gelegenheid gebruik gaan
maken.

Activiteiten en evenementen.
Toast op het nieuwe jaar.
Op 1 januari waren alle Vrienden van Windlust uitgenodigd om, onder het genot van een glaasje
Glühwein en Noorse wafeltjes, elkaar al het goeds voor 2019 toe te wensen. Ruim 40 vrienden gaven hier
gehoor aan wat weer een gezellige bijeenkomst bleek te worden.
Kortavond.
Op 22 februari was het tijd voor een “kortavond” waarbij leden van de “Verhalenkaravaan” op de 1e
zolder van de molen spannende en gezellige verhalen kwamen vertellen. Dit jaar was het niet heel erg
koud zodat dikke dekens en plaids niet echt nodig waren. Ondanks dat smaakte de meegebrachte neutjes,
worst, zoutjes, stukjes kaas, etc. weer prima. Ook de verhalen vertellers waren deze keer weer flink op
dreef. Kortom: hier gaan we mee door als het even kan. Oorspronkelijk waren er 2 avonden gereserveerd,
maar dat bleek een te hoge inschatting zodat we alles op een avond gezet hebben.
Paaseieren zoeken
Hoewel dit de eerste paar jaar toch een leuke kinderactiviteit bleek te zijn, waren er dit jaar maar drie
kinderen die de verstopte eitjes op de molen kwamen zoeken. Het gevolg was dat we tot in december nog
chocolade paaseitjes bij de koffie hebben gegeten, wat overigens geen straf was. Ook in 2018 bleek de
animo al niet te groot te zijn wat ons heeft doen besluiten deze activiteit over 2020 te schappen.

Winkel Blijdorp geopend
Nadat de winkel onder de molen enige tijd leeg heeft gestaan, kon deze gelukkig
in juni weer bemand worden. Nu door de diervoerwinkel van Blijdorp welke
daarvoor vlak bij De Greup zijn domicilie had. Als vrijwilligers zijn we hier erg
blij mee, zeker gezien de uitstekende samenwerking die inmiddels met de
“bemanning” van de winkel is ontstaan.
Poppenkast.
Je probeert wel eens wat nieuws, maar dat is nog niet altijd de garantie voor een succes. Zo ook met het
organiseren van een poppenkastvoorstelling door Marina Molenaar op onze molen. Voor deze nieuwe
activiteit had Marina speciaal een toegesneden verhaal geschreven: “Jan Klassen en Katrijn en de molen”,
maar helaas… wegens slechts 4 opgegeven kinderen kon deze activiteit niet doorgaan.
Wellicht is het iets om op een molendag in 2020 te herhalen, we zullen kijken wat de mogelijkheden zijn.
Winter fair “By the neighbours” en kerstmarkt in De Munnik
Op beide gezellige markten, respectievelijk op 23 november en 7 december, kon men meel van onze
molen kopen. Op de Winter fair “By the neighbours” werden verse wafeltjes gebakken welke zeer veel
aftrek hadden.
Traditiegetrouw werden op de kerstmarkt aan de Vrienden van Windlust ruim 100 “Broodjes Windlust”
weggegeven welke door onze eigen bakker van der Linden geheel belangeloos van ons eigen meel
gebakken waren. Dit keer is hiervoor het meel van Zeeuwse Vlegel gebruikt. Ook deze keer hebben we
weer veel positieve reacties gekregen over de heerlijke smaak van dit brood. Leuk om te horen dat ook
onze bakker Kees van der Linden tevreden was over de bakkwaliteiten van dit product. Met zeer veel
dank aan bakkerij van der Linden!
Broodbakworkshops
Dit jaar zowel twee keer een “Paasbroodbakworkshop” als twee keer een
“Kerstbroodbakworkshop” in “De oude bakkersschuur” van Jan de Koning
te Maasdam. Dit is wel een van de succesnummers van Windlust in
samenwerking met Jan de Koning. Als de uitnodigingen de deur uit gaan is
het vaak heel kort daarop dat op de e-mail de eersten zich hiervoor melden.
Gewoon een topper dus. Die houden we erin.
In 2020 overwegen we een “gewone’ broodbakworkshop te houden. We
gaan dan “gewoon” brood bakken maar, Jan kennende, zal hier toch ook
wel een speciaal lekker smaakje aan gegeven worden. We wachten het af.
Sinterklaas op de molen.
Ook traditiegetrouw sliep Sinterklaas met twee van zijn Pieten weer een nachtje op onze molen. Dit was
op 30 november december. Evenals het voorgaande jaar kwamen er dit jaar 35 (groot)ouders met
kinderen langs om voor de goedheiligman te zingen of een kleurplaat te overhandigen. Altijd weer
ontroerend hoe veel kinderen geheel opgaan in dit gebeuren. Het zou leuk zijn als er volgend jaar iets
meer kinderen dit evenement gaan bezoeken.

Molen “in de rouw”
In verband met het overlijden van de Dien de Rooij, de vrouw van Fred de Rooij
molenaar van de Oostmolen, heeft ook onze molen begin augustus, vanaf de
berichtgeving van overlijden tot aan de uitvaart “in de rouw” gestaan. Molenaars
hechten zeer veel waarde aan dit gebruik waarbij we geheel op onze eigen wijze onze
deelneming kunnen betuigen.
Donaties in natura
Bij het opruimen van de fa. Blijdorp bij de Greup kwam een antieke “zakkenlift” , een “kelderwind” en
een kleine handmolen in het bezit van onze molen. Deze zakkenlift werd vroeger gebruikt om een zak
tarwe van de grond op te tillen zodat deze gemakkelijk op de schouder of rug van de molenaarsknecht
gelegd kon worden. De knecht hoefde dan de zak, toen zo’n 80 kg, dan niet van de grond op te tillen en
op zijn schouders te leggen. Toen dacht men er al aan om betere arbeidsomstandigheden creëren. En dan
te bedenken dat het max. tilgewicht nu 23 kg is.
MIO Danny Groenenboom heeft de zakkenlift geheel uit elkaar weten te krijgen en alle
onderdelen schoongemaakt, in de lijnolie gezet, en weer gemonteerd. Ook het uithangbord
aan de gevel van de voormalige winkel van Blijdorp staat nu in onze molen. Het leuke van dit
bord is dat de zinken letters en cijfers die op dit bord gespijkerd zitten nog afkomstig zijn van
de baard van de “Greupmolen” (of “Hofkamolen” in de volksmond) die vroeger op de Tsplitsing van de Smidsweg en de Greup stond. Deze molen is in 1946 door een zware storm
verongelukt waarbij het gevlucht er af is gewaaid waardoor alleen de molenromp over bleef.
Helaas is deze molenromp in 1978 gesloopt. We gaan het uithangbord t.z.t. in onze molen
ophangen.
Verder kregen we div. kleine gereedschappen als een kleine kolomboormachine, een sponningschaaf, een
rijschaaf etc.
Reparaties door de molenmaker
Onze vaste molenmaker, de
Werkplaats Schiedam, is slechts af en toe bezig geweest om regulier onderhoud
uit te voeren.Op een gegeven moment constateerden we dat in het gaande werk
(de draaiende delen) twee wielen niet goed meer op elkaar liepen. Voor de
meer geïnteresseerden: het betrof hier het spoorwiel en de steenschijfloop. Het
bleek n.l. dat de steenschijfloop met al zijn bevestigingen gezakt was waardoor
het spoorwiel nagenoeg op de rand van de steenschijfloop liep. Doorgaan met
malen zou onherroepelijk grote schade tot gevolg hebben gehad. Gelukkig is Het koppel blauwe stenen
dit op tijd ontdekt. Een molenaar heeft eigenlijk altijd ogen en oren te kort.
wordt opengelegd.
Samen met de Werkplaats Schiedam is e.e.a in een dag werk weer in orde
gemaakt.En denk nou niet dat deze molenmaker alleen op molens werkzaam is. Nee, regelmatig horen we
van verhalen dat ook stukken van de Lasurenkerk in Rotterdam en andere grote werken door hen
aangepakt worden. “Vaklui in alle markten thuis” zou opa in zo’n geval gezegd hebben.
In december is de loper van het blauwe koppel stenen opengelegd. Dit naar aanleiding van een geluid dat
tijdens het malen er niet thuis hoorde volgens ons. Na de ligger wat aan de buitenkant gevlakt te hebben
en goed is schoon gemaakt kon het koppel weer samengesteld worden. We hopen hiermee de reden van
het geluid gevonden te hebben.

Molen geschilderd.
Door het schildersbedrijf van de molenmaker is de molen in 2019 geheel opnieuw geschilderd.
Door verffabrikant Vos uit Den Haag is een zeer uitgebreid verfbestek gemaakt waarbij o.a. ook betere
originele kleurstelling is toegepast. De molen moet nu weer een aantal jaren meekunnen en ziet er weer
piekfijn uit.
Zelfwerkzaamheid
De hier voor beschreven schildersbeurt wordt weer gedeeltelijk teniet gedaan door de uitwerpselen van de
vele kauwtjes en spreeuwen die voornamelijk ‘s-nachts het hekwerk van de wieken als “hun bedje”
uitzoeken. Er zijn al diverse systemen geprobeerd om ze te verjagen, maar helaas, vooralsnog zonder
resultaat.
Een van de pogingen was het uitproberen van z.g.n. “Fluitlint”. Dit is een zeer dun maar sterk lint dat op
een rol geleverd wordt. Het lint gaat fluiten als het wind vangt. Zo gezegd zo gedaan: op een avond na het
draaien met de molen hebben we het fluitlint tussen de top van de bovenste wiek en de twee uiteinden van
de horizontale wiek gespannen. Nou, het werkte! Er stond toen een windkracht 2Bf of 3 Bf, waarbij het
lint floot alsof je bij windkracht 7Bf bij een jachthaven stond. Zelfs buurman Piet kwam naar buiten om te
kijken wat er aan de hand was. Ondanks dit succesvolle effect is dit op deze manier natuurlijk geen
oplossing. Hoe het geluid zou zijn geweest bij een echt briesje hebben we maar niet uitgeprobeerd.
Ook heeft een buurman van de molen regelmatig de vogels bij het slapengaan verjaagd door twee planken
tegen elkaar te slaan. Resultaat: de vogels vliegen verschrikt op, maken een rondje en landen weer op het
hekwerk.
Verder zijn er vele kleine zelfwerkzaamheden uitgevoerd zoals het maken van een plank waar we de
meelzakken op kunnen hangen, het maken van een rek voor de windborden, het maken van een
“wervelsleutel” zodat je houten wervels die zwaar draaien niet hoeft te beschadigen door er met een
hamer op te slaan, etc. etc. Op een molen is altijd wel wat te doen.
Frans de Nooij heeft een nieuwe flyer of folder voor Windlust ontworpen welke naar verwachting begin
2020 gedrukt zal worden.
De vaste bemanning op Windlust
Naast vaste molenaar Ab Mulder hebben in 2019 3 MIO’s (Molenaars In Opleiding) mede onze molen
bemand. Danny Groenenboom, die al ruim 4 jaar mee loopt en Gerrit de Bruin die in februari 2018 als
MIO begonnen is en in oktober van 2019 zijn examen als molenaar gehaald heeft. Daarnaast is Bob van
der Hee uit Westmaas in september 2019 begonnen met de opleiding.
Nu Gerrit geslaagd is zijn er sinds eind 2019 weer twee MIO’s op de molen. Overbodig te zeggen dat
mulder Ab hier heel erg gelukkig van wordt. Het opleiden en afleveren van geslaagde molenaars is
gewoon leuk maar ook nog eens met recht een investering in de toekomst voor behoud van onze molens!
Met het slagen van Gerrit gaat Ab een klein stapje terug doen. Gerrit zal het vooralsnog één zaterdag in
de maand van hem overnemen. Toch wel lekker om na 9 jaar af en toe en zaterdag vrij te hebben.
Verder is natuurlijk Henk Kalse een zeer trouwe vrijwilliger die naast het rondleiden nooit te beroerd is
om andere hand- en spandiensten, als het “builen” van meel en het vullen van zakjes met meel, uit te
voeren. Ook is Frans de Nooy, die elke maand de financiën van onze molen controleert, regelmatig op de
molen te vinden voor hand en span diensten. (Als Henk en Frans samen meelzakjes aan het vullen zijn
wordt er soms zachtjes gefluisterd dat de “academische zakkenvullers” weer bezig zijn.)

Examens op de molen
Op 7 december zijn er drie z.g.n. “Proefexamens” op onze molen afgenomen. Als MIO moet je 2 x
examen doen om molenaar te kunnen worden: een keer voor het Gilde van Vrijwillige Molenaars (het
z.g.n. proefexamen) en een keer voor de vereniging “De Hollandsche Molen” (het landelijke examen).
Deze twee examens zijn in grote lijnen hetzelfde maar er kan wel naar heel verschillende onderdelen
gevraagd worden. Een van de redenen dat er 2 x een examen gedaan moet worden is dat de
verantwoordelijkheid die je als molenaar hebt voor de veiligheid van mensen in en om de molen alsmede
het juist kunnen inschatten van situaties en kennis van zaken m.b.t. de hele installatie niet gering is.
Alle drie de kandidaten zijn geslaagd, de een “met lof” de ander “met de hakken over de sloot”. Alle drie
gaan ze nu in ieder geval op voor het landelijk examen.
Veiligheid op de molen
Veiligheid en historische Hollandsche molens gaan eigenlijk niet goed samen. Dit komt enerzijds doordat
er vroeger op molens niet zo veiligheid ontworpen waren (je moest maar uit je doppen kijken) en
anderzijds dat onze molens zo veel als mogelijk hun historische uitstraling moeten behouden.
Dit veroorzaakt een spanningsveld. De taak van de moleneigenaar en ook de molenaar is om, ondanks het
behoud van die historische uitstraling, toch een zo veilig mogelijke molen te presenteren waar bezoekers
op verantwoorde manier rondgeleid kunnen worden. Ga er maar aan staan!
Zo zijn b.v. afzettingen voor het gevlucht natuurlijk de normaalste zaak van de wereld geworden terwijl
dat vroeger in veel gevallen niet werd gedaan. Het zal dan ook niet eenmalig zijn geweest dat een
poldermolenaar tijdens het grasmaaien, wellicht aan iets anders denkend, door een wiek gepakt werd en
zijn vrouw met (veel) kinderen alleen achter bleef.
Dus zo’n afzetting is wel duidelijk dat die er moet komen, maar hoe voer je die uit zodat er geen mensen
overeen stappen of kinderen of honden en katten onder door kruipen? Waar moet je allemaal rekening
mee houden? Duidelijk is wel dat een afzetting uitsluitend door een rood/wit kettinkje te spannen echt
niet meer van deze tijd is. Maar wat dan wel? Hekwerk op een stellingmolen 1 meter hoog maken is geen
optie m.b.t. de historische uitstraling, maar is wel veilig.
Zo proberen we als vrijwilligers samen met de eigenaar van onze molens tot zo veilig mogelijke molens
te komen, maar 100% veiligheid kunnen we niet bieden. Een grote factor is natuurlijk ook de
verantwoordelijkheid van de bezoekers zelf alsmede de begeleiding van de bezoekers door vrijwilligers.
Om e.e.a. te bewerkstelligen worden de voor elke molen gemaakte Risico Inventarisatie en Evaluatie
(RI&E) regelmatig doorgenomen en bijgewerkt waarbij steeds de vraag gesteld wordt: “Hoe ver moet je
gaan?” Best lastig.
Molenbiotoop
De afgelopen jaren is veel geschreven over de molenbiotoop van onze molen speciaal in relatie tot de
amberbomen aan de van Koetsveldlaan. Dankzij jarenlang volhouden, en gesteund door de Werkgroep
Molenbiotoop Hoeksche Waard, werd bereikt dat door de gemeente HW de
amberbomen in november in hoogte gesnoeid zijn. De hoogte voldoet nu
aan de molenbiotoopregelgeving zoals die in het bestemmingsplan is
aangegeven. Dit betekent voor onze molen weer ongehinderde windvang
vanuit richtingen van oost tot zuidwest. Bovendien is de molen nu weer veel
beter zichtbaar vanuit onze historische dorpskern. Het spreekt vanzelf dat
we tijdig aan de bel gaan trekken indien de bomen weer onacceptabel uit
gaan groeien. Over een aantal jaren zal deze snoei (indien goed
Sommige bomen begonnen wel
heel erg hoog te worden.

bijgehouden) gaan resulteren in een mooie bomenhaag langs de van Koetsveldlaan welke qua hoogte
geen hinder vormt voor onze molen. Een win win situatie.
Maar of de bomen nu aan regelgeving voldoen of niet, ook belangrijk is wat er nog meer bereikt is, n.l.
dat over de afgelopen jaren bewustzijn bij de gemeente is bijgebracht hoe belangrijk een goede
molenbiotoop is voor het behoud van alle molens in de Hoeksche Waard is en dat wordt nog steeds door
onderschat.
Verder zijn er op de molen besprekingen geweest met projectleiders i.v.m. voorgenomen nieuwbouw
direct naast de molen en het project rond de verbouwing van “Het Wapen van Westmaas” en “De Jonge
Jan” tot appartementen. De besprekingen hebben in goede harmonie plaatsgevonden en vooralsnog
voldoen de bouwvoorstellen aan de molenbiotoopregelgeving. Ook hier geen windbelemmering voor de
toekomst van onze molen.
De eerder genoemde Werkgroep Molenbiotoop Hoeksche Waard is eind 2019 formeel aan de Stichting
Molens Hoeksche Waard verbonden (SMHW). Dit betekent dat de werkgroep nu een zekere “status”
heeft waarbij zij als spreekbuis van de SMHW kan adviseren alsook formeel als SMHW besprekingen
met overheden aan kan gaan.
Met de overgang naar de SMHW is de voorzitter van de werkgroep, Gee Rooimans, tevens als bestuurslid
toegetreden. Het bestuur van de SMHW is daarmee weer op volle sterkte gekomen.
Overzicht van het antal omwentelingen van de bovenas en het aantal bezoekers
In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van het aantal omwentelingen en bezoekers over de
afgelopen 13 jaar.
Jaar

Aantal omw.

Gemalen
tarwe (kg)

Aantal bezoekers

2006
83.571
2007+2008
39.962
2009
89.592
2010
85.032
2011
124.302
380
2012
129.320
50
1000
2013
198.157
600
800
2014
139.098
1097
660
2015
127.953
1050
1110
2016
134.609
1250
779
2017
125.823
780
689
2018
138.612
1000
1007
2019
121.503
850*
855
* excl. 110 kg veldbonen gemalen en aankoop 50 kg meel uit Puttershoek

Bestuur Stichting Molens Hoeksche Waard (SMHW)
De SMHW beheert nu 10 molens in de Hoeksche Waard. Twee molens, die in Zuid-Beijerland en NieuwBeijerland zijn particulier eigendom. Dat het bestuur hier de handen aan vol heeft laat zich raden. Het
betreft niet alleen de dagelijkse gang van zaken m.b.t. draaiende molens, ook restauraties in zowel de
afgelopen tijd als in de toekomst vergen veel inspanning. Wij als molenaars en vrijwilligers zijn dan ook
zeer blij met het enthousiasme van dit bestuur. Zeker een groot compliment waard!
De samenstelling van het bestuur is eind 2019 als volgt:
Jan Booden

voorzitter en bewaking molenbiotoop molens, voorts webmaster

Rook Belder

secretaris

Aad Kooman

penningmeester

Gee Rooimans

voorzitter gedelegeerde Werkgroep Molenbiotoop HW

Johan van 't Hooft

onderhoud van de molens

Nico Mouthaan

vice voorzitter en contacten molenaars en vrijwilligers

John van der Berg

veiligheid, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Samenstelling Werkgroep Molenbiotoop Hoeksche Waard:
Gee Rooimans

voorzitter en tevens lid bestuur SMHW

Ab Mulder

secretaris

Jan Booden

moleneigenaar en tevens voorzitter SMHW

Flip Scherbijn

adviseur groen

Wouter Joosten

planologie

Gegevens Windlust.
Naam:
Korenmolen Windlust
Plaats:
Westmaas
Adres:
van Koetsveldlaan 2d, 3273 AL Westmaas
Gemeente:
Binnenmaas
Provincie:
Zuid-Holland
Molencategorie:
Windmolen
Type:
Ronde stenen stellingmolen
Maalvaardig:
Maalt op vrijwillige basis, voor het laatst gerestaureerd in 2008/2009
Bouwjaar:
1853
Eigenaar:
Stichting Molens Binnenmaas
Vaste molenaar:
Ab Mulder
Neven molenaar:
Gerrit de bRuin
Invallende molenaars: Jan Bruins en Wim van der Giesen
Molenaars in opleiding: Danny Groenenboom en Bob van der Hee
Vaste vrijwilligers:
Henk Kalse en Frans de Nooij
Technische informatie
Vlucht:
Wieksysteem:
Binnenroede:
Buitenroede:
As:
Vang:
Bovenwiel of aswiel:
Spoorwiel :
Stellinghoogte:

20,70 m
Oud-Hollands
Fabricaat Straathof, nummer 0231, bouwjaar 2008
Fabricaat Straathof, nummer 0232, bouwjaar 2008
Gietijzer, fabr. Penn & Bauduin te Dordrecht, nr. 343, bouwjaar 1870, lengte
4,00 meter.
losse Vlaamse blokvang uit 4 stukken, wipstok
57 kammen, steek 11 cm met bovenschijfloop: 29 staven,
66 kammen met steenschijf: 24 staven
7.80 m. boven NAP

Kruiwerk:
Biotoop:
Rijksmonument nr.

28 houten rollen, kruirad
matig (stand 2010 wordt sindsdien gestaag minder)
38858

Maalmogelijkheden:

Een maalkoppel met blauwe stenen “op de wind”
Een maalkoppel met kunststenen “op de wind” (sinds november 2018)
Een elektrisch maalkoppel met kunststenen.

Regulateur:

Eigenbouw ( A. Mulder anno 2015) naar voorbeeld van regulateurs
“Landzigt” te Zuid Beijerland en “De Eersteling” in Hoofddorp. Beide
molens zijn net als Windlust door Dirk David van Dijk gebouwd.

