Voorwoord.
De activiteiten op onze molen in 2021 werden natuurlijk voornamelijk bepaald door de
pandemie waarvan de heftigheid gedurende het jaar zich nogal grillig voordeed.
Dachten we even in het najaar van 2021 dat “we er zouden zijn”, maar nee, hij kwam in
alle hevigheid weer om de hoek zetten.
Dat heeft er toe geleid dat (nagenoeg) alle sociale activiteiten in- op- en rond onze molen
in 2021zijn afgelast. Dat wij dit erg jammer vinden spreekt natuurlijk voor zich, maar dit
“leed” staat natuurlijk in geen enkele verhouding met datgene wat anderen ten gevolge
van deze pandemie mee moeten maken of meegemaakt hebben. We kunnen ons hier
allemaal wel iets bij bedenken.
Toch hebben we gemeend om de molen te laten draaien en malen waar dat mogelijk was
en; op tijdstippen dat het wederom even verantwoord was, ook onder strikte voorwaarden
bezoekers te ontvangen.
De grote vraag naar meel begin 2020 bleef deze keer uit waardoor we wat minder hebben
gemalen in vergelijk met voorgaande jaren.
Dit jaarverslag zal, evenals het voorgaande, wat korter zijn dan u van ons gewend bent.
Toch alvast veel leesplezier toegewenst en natuurlijk ook de wens dat in 2022 iets meer
van het “oude normaal” terug zal keren.
Ab Mulder.

Foto op de omslag: Betske Schipper.

Maatregelen i.v.m. de pandemie
In het voorwoord werd de pandemie al even aangehaald welke natuurlijk niet zonder
gevolgen voor onze molen konden blijven. Het kwam er op neer dat onze molen min of
meer het gehele jaar gesloten was voor bezoekers, behalve even in de tijd dat er wat
minder besmettingen bleken te zijn. Diegene die de molen dan bezochten werden slechts
in kleine groepjes toegelaten met het dringende verzoek om de 1,5 meter regel te
respecteren.
Verder waren wij zelf in principe met niet meer dan 3 personen op de begane grond in de
molen aanwezig. Dit ook in verband met het respecteren van de 1,5 meter afstandsregel.
Dit betekende dat er niet meer dan één MIO (molenaar in opleiding) tegelijk op de molen
kon zijn. Dit heeft twee nadelen te weten: de opleiding gaat niet zo snel omdat er op de
zaterdagen slechts één leerling kon zijn in plaats van twee, en het effect dat leerlingen van
elkaar leren is daarmee ook verdwenen.
Aantal Vrienden van Windlust
Het aantal Vrienden van Windlust is nagenoeg constant gebleven. Door het weinige
bezoek zijn er niet veel nieuwe vrienden bijgekomen en door verhuizing, overlijden en een
enkele wanbetaling is de vriendenlijst ook weer wat afgenomen. Momenteel komen er 350
betalende vrienden op onze lijst voor waar we natuurlijk erg blij mee zijn, en stiekem zijn
we er eigenlijk ook wel een beetje trots op.
Aantal bezoekers en omwentelingen van de bovenas
In de curve van het aantal bezoekers is dit jaar een dieptepunt bereikt. Waren dit
gemiddeld zo’n 800 per jaar, dit jaar bleef de telling steken op 121 bezoekers. Dit zijn dan
de mensen die een rondleiding door de molen hebben gehad. De personen die alleen
meel komen kopen worden hier niet in meegeteld.
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Financieel plaatje
Het financiële plaatje van de donaties door de Vrienden van Windlust ziet er gezond uit.
De financiën worden maandelijks door Frans de Nooij nagelopen en de penningmeester
van de Stichting Molens Hoeksche Waard (SMHW) loopt het geheel nog eens na in het
begin van het nieuwe jaar. De donaties worden gebruikt voor klein onderhoud, het terug
restaureren van verdwenen zaken en een reserve op te bouwen voor onvoorziene zaken.

In de eerstvolgende nieuwsbrief zal een financieel overzicht gegeven worden nadat de
penningmeester van de SMHW zijn goedkeuring heeft gegeven.
Informatieborden
Op de eerste zolder zijn 5 prachtige
informatieborden geplaatst die globaal
de geschiedenis van onze molen
vanaf 1853 tot nu toe weergeven. De
borden hebben het A2 formaat en zijn
ontworpen door collega molenaar
Jesse in t Veld die dit werkelijk zeer
verdienstelijk gedaan heeft. En nu
maar hopen dat veel bezoekers hier
binnenkort kennis van kunnen nemen.
Pletter werkt nog niet goed
Bij het malen in december 2021 was het plan om al het tarwe eerst door de pas
geïnstalleerde pletter te voeren waardoor de tarwekorrel net gekneusd zou worden. De
tarwekorrel zou dan bij het malen meer uitgemalen worden, de zemel zou wat groter
moeten worden en het vermogen om te malen zou wat minder moeten zijn. Dit hebben we
al een keer eerder geprobeerd met een enkel zakje tarwe, en dat werkte redelijk goed. Nu
we echter zak voor zak in de kaar van de pletter voerde verliep nog niet alles van een
leien dakje. Moeten we nog maar eens goed naar kijken.
Draaien en malen met de molen
Als gezegd in het voorwoord, er is duidelijk minder gemalen in vergelijk met voorgaande
jaren. In totaal ging er 830 kg. Zeeuwse Vlegel tarwe door de maalstenen. Wel is er weer
veel gedraaid, maar dit wordt mede veroorzaakt door de maandagmiddag waarbij MIO
Jeanette op de molen is en zowel theorie- als praktijklessen krijgt.
Zeeuwse Vlegel
Hoewel iets duurder hebben we toch besloten om ons product bij de tarwesoort “Zeeuwse
Vlegel” te houden. Het is een tarwesoort dat op eigen bodem (Zeeland) zonder kunstmest
op een milieuvriendelijke wijze (o.a. geen kunstmest) wordt verbouwd. Door deze min of
meer lokaal verbouwde tarwesoort op onze molen te verwerken geeft dat ons in ieder
geval het gevoeld dat we wat beter af zijn met betrekking tot de milieubelasting in plaats
van een mengsel van buitenlandse tarwe te verwerken. Aan het eind van dit jaarverslag is
een recept voor “Taaie wafels” uit de nieuwsbrief van Zeeuwse Vlegel overgenomen.
Brood voor de Vrienden van Windlust
Hoewel nagenoeg alle activiteiten in- op- en
rond de molen in 2021 niet door konden gaan
hebben we toch de verstrekking van het
“gratis broodje” dit jaar gelukkig wel door
kunnen laten gaan. In 2020 was dit ook de
bedoeling, maar navraag bij de gemeente
maakte de zaak zo gecompliceerd dat we er
toen helaas vanaf hebben moeten zien.
We hadden deze keer te maken met de
nieuwe eigenaar van bakkerij van der Linden,
Ron van der Velden. Toen Ron gebeld werd of hij bereid was deze traditie voort te zetten
was hij direct zeer enthousiast. Op 27 november werden er om 9.00 uur 104 broden op

onze molen afgeleverd en wel in vier verschillende uitvoeringen. Het zag er in een woord
prachtig uit! Om half tien kwam de eerst Vriend van Windlust al langs en om even voor een
uur waren we “los”. Helaas moesten we na enen zo’n 20 Vrienden van Windlust teleur
stellen. We gaan kijken hoe we dit voor een volgende keer kunnen voorkomen.
Als gezegd, het brood zag er prachtig uit, maar hoe zou de smaak zijn? Nou daar hoefden
we niet lang op te wachten. Nog diezelfde dag berichtte iemand ons dat de smaak
geweldig goed was, en zo zijn er nadien vele berichtjes met complimenten aan bakker
Ron van der Velden doorgegeven. Ron reageerde hierop enthousiast met de opmerking:
“Ik zie het volgende verzoek in november wel tegemoet”. Gelukkig weer iemand die
begrijpt waar een dorp als het onze behoefte aan heeft.
Overzicht van de MIO’s en vrijwilligers
In 2021 waren er continue 3 MIO’s (Molenaars In Opleiding). Dit waren Bob, Jeanette en
Danny. Helaas kon er wegens de pandemie en het houden van afstand niet meer dan een
MIO tegelijk op de molen zijn opleiding volgen waardoor de opleidingsduur natuurlijk wel
langer wordt. Ook de “kruisbestuiving” ,het leereffect van elkaar, valt dan weg. Maar we
komen er zo ook wel, al duurt het wat langer. Als het even mee zit gaan we kijken of alle
drie in 2022 voor het proefexamen van het Gilde kunnen opgaan. Dit zou natuurlijk heel
erg mooi zijn als we er op deze wijze ineens drie gediplomeerde molenaars in de
Hoeksche Waard bij krijgen
Wat de vaste vrijwilligers betreft is het echt heel fijn dat Frans de Nooij en Henk Kalse
nagenoeg elke week op zaterdag de meelvoorraad voor de verkoop op orde houden,
waarbij Frans ook nog eens de financiën maandelijks naloopt.
Zelfwerkzaamheid
Samen met Frans de Nooij is de helft van de stelling 3 x in de “teer” gezet. Het woord teer
staat hierbij niet voor niets tussen haakjes, want dat mag helaas niet meer. We hopen een
goede vervanger gevonden te hebben wat alleen in de komende jaren zal blijken of dit
werkelijk ook zo is. Omdat e.e.a. behoorlijk veel werk is, waarbij de meeste tijd in de
zijkantjes van de stellingplanken gaat zitten, proberen we elk jaar een helft te schilderen.
MIO Jeanette heeft een prachtig jalouzie luikje gemaakt voor achter in de kap zodat de
kap nu voldoende geventileerd kan worden. Voor iemand die, behalve voor het afzagen
van een boomtak, nog nooit een zaag heeft vastgehouden een prachtig stukje werk.
Verder werden de vulstukken op het ringhout rond de ligger (de onderste maalsteen)
vervangen omdat die versleten waren.
Ook voor de pikhaak, benodigd om de wieken door te draaien als die stil staan en je er
niet bij kan, werd een nieuwe gemaakt. Leuk klusje om van een rechthoekige “balk” van 5
x 5 cm en zo’n 3 meter lang een ronde stok te schaven die aan de einden ook nog eens
taps toeloopt.
Het ANWB-bord werd geheel opgeknapt omdat de tekst niet meer leesbaar was. Het bord
hangt nu tegen de winkel van Blijdorp op een plaats die meer in het zicht valt.
Mede molenaar Gerrit heeft een “afdichting” gemaakt op de kapzoldervloer rond de
koningspil zodat eventuele vliegen of kauwtjes niet van de kapzolder naar een lager
niveau kunnen komen.

De witte molenromp is vanaf de stelling naar boven toe geheel schoongespoten met de
hogedrukspuit. Een mooi klusje voor warme dagen. Helaas is de vreugde van het resultaat
van korte duur geweest omdat het wit nu alweer behoorlijk groen is uitgeslagen. Het blijkt
dat de gebruikte verf wellicht veel gevoeliger is voor groenaanslag in vergelijk met de verf
die voorheen op de romp was aangebracht. Een aandachtspunt voor de volgende
schilderbeurt.
Verder is Frans de Nooij bezig geweest om m.b.v. een stuk gevormd regenpijp een
snellere manier te vinden om de 500 gram’s zakjes met meel te vullen. Het systeem werkt
wel, maar of het echt sneller gaat en handiger is, is nog de vraag.
2e regulateur.
Er is regelmatig aan het afmaken van de 2e regulateur gewerkt. De aandrijving was een
probleem omdat er van origine een ronde snaar door
een balk gevoerd moet worden om het geheel aan te
kunnen drijven. Maar waar haal je een ronde snaar
vandaan die je ook nog eens aan elkaar moet kunnen
bevestigen. Gekozen is voor het maken van een
“grommer”. Dit is een eindloos stuk geslagen touw. Je
maakt dit door eerst een stuk touw te nemen van iets
meer dan drie keer de lengte van de benodigde
grommer. Van dit touw haal je een kardeel af en
draait die vervolgens weer in elkaar zodat je een
rondgaand stuk touw krijgt. Veel werk, zeker gezien dat je dit staande op een trapje moet
doen! De eerste grommer bleek te lang te zijn, helaas. Dus het breiwerkje maar weer uit
elkaar gehaald en een kleinere in elkaar gedraaid. En nu maar hopen dat dit straks ook
gaat werken als aandrijving. Het blijft spannend.
Verder was een smeedwerkstukje nodig voor dezelfde regulateur. Goede raad was duur.
In het museum in Strijen staat elke 2e zaterdag van de maand iemand te smeden. Aan de
smid uitgelegd wat de bedoeling was waarbij zijn enthousiasme zo groot was dat hij er
maar meteen aan begon. Een week later had ik een prachtige gevormde en gesmede vork
in de molen. Geweldig dit soort medewerking.
Schoolbord
Ten behoeve van de MIO’s is de deur van het
toilet in de molen met schoolbordenverf
behandeld en zodoende gepromoveerd tot
schoolbord. Dit bleek een gouden greep te
zijn. Het uitleggen met tekeningetjes op het
bord gaat nu veel beter dan voorheen. Ook
de MIO’s pakken nu regelmatig een krijtje om
uit te leggen wat ze geleerd hebben en hoe
het zit. Kortom, een geweldig les instrument.
Molenmakerswerk
De molenmaker van de Werkplaats Schiedam is in het najaar langs geweest om wat
onderhoud uit te voeren waarvoor toch wel de betere vakman en speciaal gereedschap
voor nodig is. Zo werd een lekkage in het dak gedicht, een extra haak gemaakt om de
molen in geval van een calamiteit ook met draaiende wieken te kunnen kruien (hoop dit
nooit mee te hoeven maken overigens) en een belangrijke stijl in de kap (de z.g.n.

“weerstijl”) vervangen. Voor begin 2022 blijven nog een paar kleine zaken over zodat onze
molen weer geheel draai- en maalvaardig ook in 2022 zijn werk kan doen.
Tot slot
Tja, wat is er nu beter om tot slot alle donateurs te bedanken voor hun giften en het
vertrouwen dat zij stellen in het wel en wee van onze molen en hoe de vrijwilligers er mee
omgaan. Daarnaast natuurlijk ook van ons de grote wens die iedereen wel heeft: dat we in
2022 weer een klein beetje meer naar het “oude normaal” terug kunnen keren, met daarbij
ook de gedachte dat we met zijn allen best een beetje minder onze moeder aarde zouden
kunnen belasten.
Westmaas,
1 januari 2022.

Recept voor Taaie Wafels
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Zeeuwse Vlegel Bloem
Roomboter
Verse Gist (1 zakje gedroogd)
Basterdsuiker
Melk
Ei

Instructies:
•Kneed een soepel deeg van alle ingrediënten.
•Zodra je het deeg tussen je vingers kunt uitrekken tot er een vliesje ontstaat is het
voldoende gekneed.
•Bol het deeg op en laat 10 minuten rusten.
•Verdeel het deeg in bolletjes van ± 50 gram.
•Rol de bolletjes tot ovale platte deegstukjes met behulp van een rolstokje.
•Let op dat de deegstukjes niet scheuren, rol ze eventueel in twee keer uit.
•Verhit een wafelijzer met een fijn ruitjes motief.
•Bak de deegstukjes aan beide zijden egaal goudbruin gaar.
•Taaie wafels zijn heerlijk met roomboter en bruine basterdsuiker.
Eet smakelijk!

