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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2021. Een jaar dat begon en eindigde met een (gedeeltelijke)
lockdown, maar gelukkig ook meer vrijheid kende in de zomermaanden. Het betekende voor
ons als vrijwilligers dat we onze molen weer open konden stellen voor publiek. Want die
hadden we wel gemist! Ondanks alle maatregelen om het coronavirus in te dammen, kon de
molen blijven draaien. Goed voor het monument, maar ook goed voor de mensen die er
wekelijks zorg voor dragen om alles in goede conditie te houden en de producten te maken,
verpakken en verkopen. Het zorgde ook in het afgelopen jaar weer voor een extra zakcentje
voor het onderhoud.
2021 vormde ook het eindpunt van de restauratie van de machinekamer en de kelder.
En laten we ook het molenerf niet vergeten, dat eveneens een behoorlijke update heeft
gekregen. Het resultaat mag er zijn en alles kon aan het eind van de zomer met een
feestelijk tintje worden opgeleverd. Meer daarover verderop in dit verslag.
Het aankomende jaar is nog in nevelen gehuld. Wanneer het weer mogelijk is, zullen we de
molen opnieuw openstellen voor bezoek. We hopen in het aankomende jaar ook weer deel
te kunnen nemen aan de diverse festiviteiten, zoals Nationale Molendag, Toer langs de Boer
en de Puttershoekse jaarmarkt. Een jaar vol nieuwe kansen voor ons unieke monument! Ik
besluit dit voorwoord met een blijk van waardering voor iedereen die zich op welke wijze
dan ook in het afgelopen jaar heeft ingezet voor het behoud van de molen.
Een welgemeend hartelijk dank!
Ik wens u veel leesplezier in het jaarverslag over 2021
Jesse in ’t Veld
Molenaar – “De Lelie”, Puttershoek
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Activiteiten
Twee jaar geleden konden we door de coronamaatregelen geen activiteiten organiseren. In
2021 bleek er in de zomermaanden wat meer ruimte en konden we een open dag
organiseren i.v.m. de afgeronde restauratie en deelnemen aan de Hoeksche Waardse
Molendag in oktober. Beide dagen werden goed bezocht. Open Monumentendag ging in het
afgelopen jaar aan ons voorbij, omdat de molen niet ingepast kon worden in de daarvoor
gestelde maatregelen. Wel kon er in samenwerking met Hoekschewaards Landschap weer
een Molen- en Natuurwandeling worden georganiseerd, die wederom een mooi aantal
deelnemers trok.
Openstelling
Over het gehele jaar is de molen elke zaterdag en (vrijwel) elke zondagmiddag in bedrijf
gesteld. Wanneer mogelijk was de molen dan ook voor publiek geopend. Vanaf oktober
2021 is de machinekamer en de kelder voor het publiek opengesteld.

Molentaal
Om met de molen uiting te geven aan vreugde of rouw worden traditioneel een tweetal
wiekstanden gebruikt. Hieronder een kort overzicht:
Vreugdestand:
- De molen heeft op 27 april (Koningsdag) gevlagd met een grote vlag op stok in het
bovenste end. Omdat 5 mei dit jaar op een doordeweekse dag viel en geen vrije dag
was, kon er op deze dag helaas geen stok worden geplaatst.
Rouwstand:
-

De molen heeft in de week van 6 juni in de rouwstand gestaan vanwege het
overlijden van een familielid van een van de vrijwilligers.

Maalactiviteiten en meelverkoop
In het afgelopen jaar hield de gestegen vraag naar meelproducten stand. Weliswaar zakte de
piek uit 2020 wat weg, maar veel mensen wisten de weg naar de molen opnieuw te vinden.
Het zorgde op de molen voor meer maalactivtieiten dan in voorgaande jaren. In het
afgelopen jaar is er 2.080 kg tarwe gemalen, een stijging van 39% ten opzichte van vorig jaar.
Naast de tarwe zijn we in het afgelopen jaar ook in eigen beheer spelt gaan malen. Hiervan is
200 kg de maalsteen gepasseerd. Een bijzondere graansoort die we in het afgelopen jaar
hebben mogen malen voor Boer & Zus uit het buurtschap Mookhoek was quinoa. Deze van
oorsprong Zuid-Amerikaanse graansoort, wordt sinds kort ook in de Hoeksche Waard
geteeld. Een gedeelte hiervan is op de molen tot meel gemalen voor de bereiding van de
Hoeksche Waardse Pannenkoekenmix. Een heel mooi initiatief waar we met de molen in
mogen participeren! Tot slot is er nog een kleinere hoeveelheid aan (biologisch geteelde)
haver op de pletter verwerkt tot havermout. Een gedeelte van het geproduceerde meel is op
de begaande grond uitgezeefd in onze ‘buil‘. Deze ronddraaiende zeef scheidt het meel in
bloem, zemelen en griezen. Deze producten zijn eveneens in de winkel verkocht. We hopen
ook in het komende jaar veelvuldig met de molen te kunnen malen. Want dat is immers het
doel waarvoor de molen 185 jaar geleden is opgericht.

Bezoekcijfers
Al voor het tweede jaar op rij is het onderwerp bezoekcijfers niet van dien aard om over
naar huis te schrijven. Gelukkig kende het jaar 2021 wel een aantal lichtpuntjes op dit
onderwerp tijdens de Open Dag en de Hoeksche Waardse Molendag. In de zomermaanden
konden we de molen weer openstellen voor bezoek, waardoor we de molen weer aan
diverse bezoekers konden laten ervaren. Verspreid over het jaar hebben we in de molen
zo’n 675 bezoekers mogen verwelkomen. Een stijging ten opzichte van vorig jaar, die
hopelijk doorzet in het nieuwe jaar.

Molenaars
In 2021 werd de molen officieel bemand door drie molenaars:
1e molenaar: Jesse in ’t Veld
Nevenmolenaars: Tony Hop, Piet Lodder en Tom Blaak (aanvullend)
Leerling molenaar(s)
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars verzorgt sinds 1972 de opleiding tot vrijwillig molenaar.
Daardoor kunnen de Nederlandse molens nog steeds vakkundig worden bemalen. In 2021
zijn er vier molenaarsleerlingen bij de molen betrokken voor hun opleiding:
-

Daniel ‘t Lam (jeugdlid)
Jim Sint-Nicolaas (jeugdlid)
Mike Bloemen (leerling-molenaar)
Nick van Veen (leerling-molenaar, tijdelijk niet actief)

In het afgelopen jaar zijn er op de molen een landelijk- en toelatingsexamen afgenomen
door resp. Ver. De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Vijf van de
zeven kandidaten zijn geslaagd voor dit examen. Daarnaast is in november weer een
praktijkdag voor het afstellen van de vang (rem) georganiseerd voor leerling-molenaars.

Al voor meer dan 30.000 jaar maakt brood deel uit van onze dagelijkse voeding. Eerst van oergranen uit de regio, op
handkracht gemalen tussen stenen en gebakken in een houtgestookte oven. De landbouw, bakkerij en maalderij hebben
sindsdien een grote vlucht genomen. Maar schaalvergroting ging ook ten koste van smaak en karakter. Dankzij de inzet
van vele gepassioneerde mensen kunnen we de smaak van toen opnieuw proeven. Zorgvuldig geteelde granen, in de
molen gemalen, vormen bij onze klanten de basis voor de meest smakelijke, knapperige broden. Het bakkersvak tot
kunst verheven.
(Foto: G. Lafeber, bol met volkoren roggedesem, volkoren speltmeel en Franse tarwebloem)

Educatie
In het afgelopen jaar is het op gebied van educatie geen bijzonder jaar geweest. Dat wil
overigens niet zeggen dat er op dit gebied niets is gebeurd. In het afgelopen jaar is er hard
gewerkt aan het ontwerp van de inrichting van de machinekamer en de kelder. Daarvoor zijn
o.a. tekstborden geschreven en ontworpen, die niet alleen in de voorgenoemde ruimtes zijn
aangebracht, maar ook in de rest van de molen en op het molenerf. Op deze manier hebben
we getracht elke ruimte in de molen te voorzien van context.
Naast het ontwikkelen van deze gedrukte informatiedragers, is er ook op digitaal gebied aan
educatie gewerkt. Speciaal voor de kelder en machinekamer is er in samenwerking met
mediaontwikkelaar Kelly Maakt een documentaire gemaakt over de vroegere
stoomaandrijving van de molen. De documentaire geeft een goed beeld van de situatie
waarin de korenmolenaars begin 20e eeuw verkeerden en welke manieren zij vonden om
hun bedrijf draaiende te houden. Een laagdrempelige technische uitleg over stoommachines
vormt in de film een passend intermezzo tussen de interviews met ondergetekende en Erik
Buiskool, nazaat van de toenmalige stoommachineleverancier. De documentaire duurt ca. 8
minuten en is in de machinekamer van de molen te zien. Voor de ontwikkeling ontvingen we
een prachtige financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Waarvoor dank!
Op het gebied van schooleducatie is er in het afgelopen jaar helaas geen activiteit geweest.
We hopen dit in het komende jaar, wanneer mogelijk, weer op te pakken. Aanvullend hierop
zal worden bekeken of er mogelijkheden bestaan om ons gewenste lesprogramma voor
basis- en voortgezet onderwijs verder uit te werken.

Inventaris
Kleine goederen
In het afgelopen jaar zijn er een aantal kleine voorwerpen aan de
inventaris van de molen toegevoegd. We beperken ons echter
alleen tot voorwerpen die een aanzienlijke bijdrage aan het
verhaal van de molen geven of origineel bij de molen gehoord
hebben. In het afgelopen jaar heeft Govert Leeuwenburgh ons
een aantal gebruiksvoorwerpen geschonken die oorspronkelijk
van zijn vader Jan waren. Jan was de laatste molenaar die tot
1945 beroepsmatig met de molen heeft gewerkt en tot 1955
tevens eigenaar was. Het betreffen hier twee zgn. monsterpennen (om opgezakt graan mee te bemonsteren), een zakhaak
(om gemakkelijk zakken van een stapel te trekken), een houten
katrol, twee bilhamers (om de molenstenen mee te scherpen) en
een zgn. spindel (zwaar draadeind) van de vroegere steenkraan.
Alle voorgenoemde voorwerpen lagen tot medio jaren ’50 in de
molen en zouden ‘heimelijk zijn weggenomen’ als Govert ze niet
veilig had gesteld. Ze hebben inmiddels weer een passende
plaats in de molen gekregen en worden vaak in rondleidingen
getoond. Voor het aankleden van de machinekamer en de kelder
zijn nog een oude stormlantaarn en oliekan verkregen, alsook
twee ijzeren riempoulies en een drietal zware glijlagerblokken.
Dit alles uit de collectie van de Restauratie Werkplaats Schiedam,
waarvoor hartelijk dank!

Grote goederen
In het afgelopen jaar zijn er een beperkt aantal grote goederen
aan de inventaris van de molen toegevoegd. In de zomer van
2021 werden een kleine elektrisch aangedreven maalmolen en
buil van het Belgische merk DDD overgenomen. Deze twee
machientjes kunnen worden gebruikt voor het malen van kleine
hoeveelheden granen, die voor de grote maalsteen te weinig zijn.
De kleine buil gebruiken we inmiddels dankbaar voor het zeven
van kleinere partijtjes meel die te klein zijn voor de grote buil. Zo
kunnen we alsnog een aantal producten in eigen beheer maken,
wat het natuurlijk net weer wat leuker maakt. Als laatste object
kan in dit kader nog het schaalmodel worden genoemd, die
collega-molenaar Fred de Rooij in de winter van 2020-21 geheel
belangeloos heeft vervaardigd. Dit schitterende (opengewerkte)
model geeft een beeld van het interieur van de molen incl.
stoommachine. Tijdens de Open Dag in oktober jl. is gebleken dat
het model een zeer goede indruk geeft van de werking tussen de
stoommachine en de molen. Veel bezoekers, van alle leeftijden,
hebben er dan ook geboeid naar staan kijken.

Molenbiotoop
Zonder wind geen werkende molen. Om de molen goed te kunnen laten functioneren is een
goede toestroom (én afvoer) van wind noodzakelijk. Te hoge bebouwing en groen kunnen
dusdanige turbulentie veroorzaken, dat hierdoor schade aan de molen ontstaat. Daarnaast
speelt de belevingswaarde van de molen in het landschap een rol. In de afgelopen jaren
hebben we aandacht besteed aan het gezond houden van deze zgn. ‘molenbiotoop’.
Formeel beslaat de molenbiotoop een zone van 400 meter rondom de molen. Huizen en
groen zijn daar aan een maximum hoogte gebonden. Elk jaar proberen we de molenbiotoop
zo goed mogelijk te (onder)houden.
Groen
Het is alweer twee jaar geleden dat we met de molen meegedaan hebben aan de landelijke
natuurwerkdag in november. Vanwege de coronamaatregelen bleek dat in het afgelopen
jaar wederom niet mogelijk. Wel zijn in februari 2021 de wilgen tegenover de molen geknot.
Onderhoud van deze rij wilgen is essentieel, omdat anders zeer dicht op de molen een grote
windbarrière ontstaat. Samen met een aantal vrijwilligers werden in een dag alle takken
afgezaagd, waarna in de week erop alles in de daarvoor bestemde takkenril werd gelegd.
Deze ril vormt zodoende een prachtige schuilplek voor allerlei dieren. Dankzij de welwillende
medewerking van diverse buren in de afgelopen jaren behoefde er verder geen
groenonderhoud in de omgeving plaats te vinden. We prijzen ons gelukkig dat we in de
afgelopen jaren in samenwerking met de buurt de windvang aanzienlijk hebben kunnen
verbeteren. We hopen dat we deze prettige samenwerking dan ook tot in de verre toekomst
kunnen voortzetten!
Bebouwing
In het afgelopen jaar is er rondom de molen het een en ander aan bebouwing verrezen.
Daarnaast zijn er diverse bouwplannen in de ontwikkelingsfase, waarin de molenstichting
actief wordt betrokken. Speciaal voor de molenbiotoop is er binnen de stichting een
‘Werkgroep Molenbiotopen’ opgericht, die alle plannen toetst en behandeld. Deze opzet
heeft al meerdere malen geleid tot zeer constructieve gesprekken tussen initiatiefnemers,
de gemeente en de werkgroep. Dankzij goed overleg en begrip heeft dit in alle gevallen
geresulteerd in een ontwerp die enerzijds voldeed aan de regelgeving en anderzijds voor de
initiatiefnemer wenselijk is. Soms wijzigt de nokhoogte van de nieuwbouw, in het andere
geval verzoeken we de richting van het gepland pand te wijzigen, zodat de wind beter naar
de molen kan toetreden. Door vroegtijdig overleg in nieuwbouwprojecten en goed beheer
van groen is het mogelijk een omgeving te creëren waarin de molen nog eeuwen goed kan
functioneren. Zo kunnen ook de generaties na ons genieten van dit mooie erfgoed. We zijn
dankbaar dat initiatiefnemers het belang van de (werkende) molen inzien en daarop
anticiperen.
In het komende jaar verwachten we wederom enkele bouwactiviteiten. Het bouwplan ter
plaatse van Schouteneinde 54 is inmiddels getoetst en akkoord bevonden. Ook het
bouwplan ter plaatse van het vm. gemaal ’t Hooft van Benthuizen is geaccordeerd en is
inmiddels in voorbereiding. In overleg met de nieuwe huizenbezitters zullen we aandacht
vragen voor het toepassen van laagblijvend groen, zodat dit in de toekomst geen windhinder
veroorzaakt.

Veiligheid
In 2021 zijn er een aantal kleine werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. de veiligheid op de molen.
Een belangrijke ingreep was het plaatsen van een smeedijzeren hekwerk op het dak van de
machinekamer. Hierdoor is de veiligheid enorm verbeterd en is de kans op valgevaar
aanzienlijk verkleind. Daarnaast is er naast het nieuw aangelegde toegangspad een hekwerk
geplaatst, dat bezoekers moet weerhouden het molenerf te betreden als de wieken naar het
pad gericht zijn. In 2020 werd de wens uitgesproken om in het afgelopen jaar een tweetal
toegangspoorten te realiseren. Dit is echter nog niet gelukt, waardoor deze wens
doorgeschoven wordt naar 2022. In het komende jaar zal eveneens de RI&E (Risico
Inventarisatie en Evaluatie) opnieuw worden getoetst in samenwerking met het bestuur van
de molenstichting

Onderhoud
In het afgelopen jaar is er divers onderhoud aan de molen
uitgevoerd. Met name aan de kap zijn een aantal
werkzaamheden verricht, waaronder het (gedeeltelijk)
vernieuwen van het zgn. steenbord en de betimmering
achter de askop. Deze waren in zeer slechte staat en
dringend aan vervanging doe. Bij inspectie bleek ook de
zgn. weerstijl aangeast te zijn door rot. Deze stijl is
gelukkig vanouds al gemakkelijk te demonteren (i.v.m. het
vervangen van de wiekenas), waardoor deze in de
werkplaats kon worden hersteld. Leuk detail hierbij is dat
het nieuw aangebrachte eikenhout afkomstig is uit het
Louvre in Parijs. Niet als museumstuk, maar als zolderbalk!
Via een restauratieaannemer is dit stuk hout destijds bij
onze molenmaker in Schiedam beland. Zo krijgt onze
molen toch nog een koninklijk tintje!
Verdere onderhoudswerkzaamheden betroffen het
verstevigen van de hanetree (trapje) in de kap, het
nalopen van de spieën en bouten in het bovenwiel en het
aanbrengen van een deugdelijke vogelwering aan de
voorzijde van de kap. Hopelijk zijn we hiermee nu verlost
van de nestelende vogels in het voorjaar, wat veel
controlewerk scheelt en evt. schade aan het kruiwerk én
de nesten voorkomt. Aanvullend is het houtrot in de
staartbalk verwijderd en hersteld en is het volledige
staartwerk schoongemaakt.
Voor het komende jaar staan er wederom een aantal onderhoudswerkzaamheden op stapel.
In overleg met het bestuurslid ‘onderhoudszaken‘ en de Restauratie Werkplaats Schiedam
zal worden bepaald welke werkzaamheden (budgetair gezien) kunnen worden uitgevoerd.
Een lijst met gewenste werkzaamheden is inmiddels ingediend en zal de komende tijd
worden behandeld.
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Restauratie kelder en motorhuis
Grofweg drie jaar geleden werd het plan geopperd om te bekijken hoe de machinekamer en
de kelder het beste konden worden gerestaureerd. Beide ruimtes verkeerden toen nog in
een slechte staat. De kelder had zo’n zestig jaar ‘verstopt‘ gezeten onder de vloer en de
machinekamer kende een zeer vochtig klimaat. Vrij onverwacht kwam de mogelijkheid om
het plan in te dienen voor de Bankgiro Loterij Molenprijs van Vereniging De Hollandsche
Molen (nu Vriendenloterij Molenprijs). De uitkomst van deze publieksprijs is inmiddels alom
bekend: we kwamen thuis met een prachtige hoofdprijs van € 75.000,- euro! Begin 2020
werd feestelijk gestart met de restauratie. Wethouder Van Waveren (cultuur) hakte
symbolisch de eerste steen uit de doorgang tussen kelder en machinekamer. In de maanden
erop werd er hard gewerkt aan het restaureren van beide ruimtes. Hoewel de molen weinig
hinder ondervond van de coronamaatregelen, was dat voor de restauratie een ander
verhaal. Diverse oorzaken zorgden ervoor dat het werk soms even stil kwam te liggen.
Desondanks waren de ruimtes begin 2021 al onherkenbaar getransformeerd. In het
afgelopen jaar gingen de werkzaamheden gestaag verder. De kelder en machinekamer
werden (voor het eerst sinds de bouw) voorzien van verlichting en infrarood-verwarming.
Voor educatiedoeleinden werd een beamer aangebracht, waarmee de eerder genoemde
documentaire op de wand kan worden geprojecteerd.
Na afronding van de werkzaamheden in beide ruimtes werd het werk aan de buitenzijde
voortgezet. Hovenier Martin Holtkamp uit Kwintsheul startte in februari met het aanleggen
van een zgn. rolbaan in het dijktalud naast de molen. Hierdoor is het ook voor mindervaliden
mogelijk om de machinekamer en de sanitaire voorzieningen in de schuur te bereiken. Naast
het aanleggen van dit prachtige pad plaatste hij ook de fundering voor de schuur en legde de
benodigde leidingen en afvoeren aan. Tot slot werd de bestaande bestrating voor de
machinekamer aangesloten op het pad en de schuur en het volledige molenerf weer in vorm
gebracht. In de zomer van 2021 kon dan tot slot de schuur worden gebouwd. In de
werkplaats van de Restauratie Werkplaats Schiedam werd het casco vervaardigd en
getransporteerd naar Puttershoek. Hier werd het casco op de fundering gericht en met
waterdicht doek ‘afgetimmerd‘. In de weken daarop werd met behulp van vele vrijwilligers
de schuur voorzien van binnen- en buitenbetimmering, deuren en vensters. Restauratie
Werkplaats Schiedam zorgde aanvullend nog voor het metselen van de vorsten en het
aanleggen en aansluiten van de elektra en het sanitair. Dankzij vele vrijwillige handen kon in
korte tijd de schuur worden opgeleverd. Nog de dag voor de officiële opening werd er de
laatste hand aan gelegd.
Op vrijdag 3 september 2021 werd de restauratie formeel afgesloten met een officiële
opening. Na een dankwoord van onze voorzitter Jan Booden en enkele speeches volgden
twee openingshandelingen, resp. het ophijsen van de schoorsteen door wethouder cultuur
de heer Harry van Waveren en het doorknippen van een lint in de machinekamer door
gedeputeerde cultuur mevrouw Willy de Zoete en voorzitter Ver. De Hollandsche Molen de
heer Nico Papineau Salm. Als blijk van waardering voor de manier waarop het geheel is
gerestaureerd, ontving de molenstichting het ‘Compliment voor een Monument‘ van de
Provincie Zuid-Holland. Ook Ver. De Hollandsche Molen liet hun waardering blijken en gaf
educatiematerialen voor het komende seizoen. Op zaterdag 4 september was de molen voor
belangstellenden geopend tijdens de Open Dag. Een feestelijke afsluiting!
2
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Vrienden van De Lelie
Zes jaar geleden is het voortbestaan en behoud van de molen verder geborgd met het
oprichten van een donateursclub, de ‘Vrienden van De Lelie’. Dat inwoners uit Puttershoek
en (verre) omstreken het behoud van de molen een warm hart toedragen, blijkt wel uit het
feit dat er zo’n 95 leden jaarlijks financieel bijdragen. Veranderingen in het werkzame leven
van ondergetekende en diverse andere factoren hebben er helaas voor gezorgd dat het
ledenaantal in het afgelopen jaar niet verder is toegenomen. Daarnaast konden er door de
coronamaatregelen ook geen grotere evenementen plaatsvinden, waarop zich doorgaans
veel nieuwe donateurs melden. We hopen dat hiervoor in het komende jaar weer meer
mogelijkheden zijn.
Vanuit de bijdragen van de Vrienden is in het afgelopen jaar een donatie gedaan van €1500,euro ten behoeve van de restauratie. Ook in het komende jaar zullen de bijdragen van de
Vrienden worden aangewend voor het klein onderhoud aan de molen en passende
investeringen.

Ambities
De Lelie is in de afgelopen jaren getransformeerd van een eenvoudige korenmolen tot een
veelzijdig maalwerktuig, waar heden en verleden elkaar weer hebben ontmoet. Een
monument bovendien, waarin bezoekers op een laagdrempelige wijze kunnen ervaren hoe
het reilen en zeilen op de molen in het verleden ging. Voor het eerst in het bestaan van de
molen is er stromend water en zijn er voorzieningen die het voor de vrijwilligers net even
wat makkelijker maken. We kijken met plezier en trots terug op wat er in het afgelopen jaar
met iedereen is gerealiseerd. Maar, een molen is nooit af. Onderhoud blijft een jaarlijks
terugkomend onderdeel en ook grotere werkzaamheden zijn een kwestie van tijd. Daarnaast
veranderd de molen mee met de samenleving. Behoeften van nu, zijn over tien jaar wellicht
niet meer aan de orde. De molen zal altijd actueel moeten blijven, met de monumentale
waarden natuurlijk altijd als leidraad.
Voor het komende jaar hopen we onze meelverkoop op dezelfde voet voort te zetten. Wel
willen we gaan investeren in de mogelijkheid van pinbetalingen. Een nieuw initiatief, wat in
het voorjaar meer vorm moet gaan krijgen, is het transport van graan per zeilschip. In
samenwerking met molen Windlust in Westmaas (en wellicht nog anderen) willen we tarwe
vanuit Zierikzee naar Puttershoek laten zeilen. Het verdere transport naar de molens gaat
per paard en wagen. Het vervoer over water wordt verzorgd door de tjalk Vrijbuiter uit
Zierikzee. Zij streven ernaar opnieuw vrachtvervoer te initiëren onder de zgn. ‘bruine vloot’.
Een initiatief dat wij als mede-windvangers van harte toejuichen en aan bij willen dragen!
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Aantal omwentelingen
Elk jaar keert de provincie Zuid-Holland een premie uit voor het jaarlijks aantal
omwentelingen. De drempel ligt bij 60.000, het plafond bij 300.000. Door verandering van
werk is er in het afgelopen jaar minder tijd geweest om ook doordeweeks te draaien. Het
aantal omwentelingen is daarom lager dan in voorgaande jaren. De Lelie ontvangt voor het
aantal omwentelingen in 2021 €545,- euro draaipremie. Een leuk zakcentje, waar de in 2022
weer mooie dingen mee kunnen doen!
In de onderstaande tabel staan het aantal omwentelingen per jaar vermeld:

2014

256.876

2015

286.076

2016

297.921

2017

308.225

2018

353.083

2019

401.048

2020

392.686

2021

249.058
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