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Algemeen 

Dit jaar stond in het teken van het 25-jarig bestaan van de vereniging en het opstarten van de meelproductie bij 

molen De Hoop. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar weer verschillende activiteiten in en rond de molens 

georganiseerd. In oktober van dit jaar overleed onze vrijwilliger Jaap Breet. Hij was vanaf het begin jaren ’90 

betrokken bij de restauraties en het onderhoud van beide molens van onze vereniging. Wij zullen hem op 

dinsdagen rond koffietijd gaan missen. Ook dit jaar heeft zich weer een nieuwe leerling-molenaar gemeld.  

Al met al is het weer een druk jaar geweest en is er onnoemelijk veel werk verzet zowel achter als voor de 

schermen. Het bestuur en de vrijwilligers kunnen daarop met trots terugkijken. En ja, we hebben de molens ook 

nog laten draaien: de molens hebben gezamenlijk 205.376 omwentelingen gemaakt.  

 

De molenaars van de molen De Onderneming zijn 74 dagen op de molen aanwezig geweest en open geweest voor 

het publiek. Molen De Hoop is 74 dagen open geweest en vanaf 4 oktober is deze molen weer in gebruik als 

korenmolen. In 2016 hebben 760 mensen een bezoek gebracht aan de beide molens. De bezoekers kwamen uit 

allerlei windstreken, niet alleen van Wieringen maar ook uit België, Duitsland, Zwitserland, Italië, Denemarken, 

de Verenigde Staten en Taiwan. 

 

Activiteiten 

De beide molens hebben deelgenomen aan de Nationale Molendagen en Monumentendagen. Molen De Hoop was 

open tijdens de Flora- en Visserijdagen en feestelijk versierd met vlaggetjes. Op 17 juni werd de boet bij molen 

De Hoop officieel in gebruik genomen door wethouder Westerkamp, daarbij geassisteerd door de kinderen van 

onze leerling-molenaar Jeroen de Boer, Luca en Senne. Op 26 juni werd het eerste Molenfestival ter gelegenheid 

van het 25-jarig bestaan van de vereniging "De Wieringer Molens" gehouden bij molen De Onderneming. Naast 

een open huis bij de molen waren diverse kramen, oude ambachten en werktuigen aangedreven door dieseltjes te 

zien, evenals oude auto's. Dankzij het prachtige weer kwamen er meer dan 375 bezoekers op af, die op beide 

terrassen hun versnaperingen konden nuttigen. Dankzij de inzet van Trudie Kuik en Fanja Jochems maar zeker 

ook de vele vrijwilligers werd deze dag een groot succes. Tijdens al deze evenementen werden ook pannenkoeken 

gebakken en koffie of thee geschonken. In het najaar hebben we als molenvereniging met een kraam op de 

Halloweenmarkt gestaan om heksen te verkopen. Twee keer kregen we een verzoek om de molen te mogen 

gebruiken voor een fotoshoot, die natuurlijk zijn gehonoreerd. 

 

Ook dit jaar zijn we doorgegaan met het verkopen van molenmeel, dat tot oktober betrokken werd bij molen De 

Hoop in Wieringerwaard. Vanaf oktober zijn we gestart met het zelf malen van graan voor de verkoop. Inmiddels 

is alweer 300 kg graan vermalen en grotendeels verkocht. Door Bakkerij Idema in Den Oever wordt van ons 

molenmeel sinds november brood gebakken; hij is nu vaste afnemer van ons meel. Ook tijdens evenementen werd 

het meel goed verkocht. Het aantal verkooppunten is inmiddels uitgebreid van twee naar vijf. We verkopen nu in 

Anna Paulowna, Breezand, Hippolytushoef en Den Oever. In totaal werd in 2016 bijna 700 kg meel verkocht, 

ruim twee keer zo veel als vorig jaar.  

 

Beide molens zijn verschillende keren bezocht door groepen. De molens werden ondermeer bezocht door groep 7 

van de Henricusschool, de Mantelzorggroep van WonenPlusWelzijn, de Lionsclub Anna Paulowna en de directie 

van Meerwerf-scholen uit Den Helder. Ook de Amerikaanse fietsgroep van “Bike and the Like” kwam weer 

langs. Deze bezoeken gaven zowel de gasten als de molenaars en vrijwilligers zelf veel voldoening.  

 

Instructiemolen 

Molen De Onderneming wordt gebruikt als instructiemolen voor het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Eén van de 

molenaars is bevoegd instructeur. Er zijn nu vier leerlingen actief op deze molen uit Hippolytushoef, Julianadorp 

Castricum en Heiloo. Sinds oktober fungeert één van de molenaars van De Hoop als stage-molenaar; inmiddels is 

daar een nieuwe leerling uit Anna Paulowna aan de slag gegaan. Tevens worden praktijktesten afgelegd door 

leerlingen van andere instructeurs uit de provincie. 
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Bestuur 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging De Wieringer Molens is Henk Bakker  benoemd tot 

"Lid van Verdienste". Sinds de oprichting van de vereniging 25 jaar geleden was hij actief in het bestuur. Hij was 

één van de mannen die een onmisbare bijdrage heeft geleverd aan de restauratie van molen De Hoop in Den 

Oever.  

Sinds de tweede helft van 2016 wordt onderzocht of het haalbaar is om de boet bij molen De Onderneming te 

vervangen door een wat groter onderkomen. De vereniging kreeg de oude boet van het kerkhof te Stroe 

aangeboden. Vrijwilligers zijn hard aan de slag geweest om deze boet daar af te breken; deze boet staat nu in 

opslag in afwachting van verdere besluitvorming.  

 

Om op de hoogte te blijven van veranderingen in de regelgeving hebben bestuursleden deelgenomen aan diverse 

vergaderingen en bijeenkomsten van molengerelateerde organisaties zoals de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE), de vereniging “De Hollandsche Molen” (een landelijke belangenorganisatie), de Noord-

Hollandse Molenfederatie (een provinciale belangenorganisatie) en het “Gilde van Vrijwillige Molenaars”, zowel 

landelijk als provinciaal. Voorts verzorgde  één van de molenaars een cursus voor Molengidsen in samenwerking 

met de NH Molenfederatie. 

 

De vereniging is een deelnemende partij van het Noord-Hollandse molenblad “Molenpost”. Door middel van dit 

blad, dat normaliter vier maal per jaar uitkomt en de website, worden de leden op de hoogte gehouden van het 

reilen en zeilen van de vereniging. De website - www.dewieringermolens.nl - is in het afgelopen jaar verder 

verbeterd door de bezoekersinformatie uit te breiden. Daarnaast is er de Facebook-pagina “Wieringer Molens”, 

die nu door ongeveer 433 mensen wordt gevolgd. 

 

Financiën 
De subsidie voor de hoge onderhoudskosten aan molen De Hoop in 2015 is dit jaar uitgekeerd en daarmee konden 

de reserves weer worden aangevuld. Omdat de beschikbare subsidie van de RCE voor molen De Hoop is 

opgebruikt kan t/m 2018 alleen nog het hoogstnoodzakelijke onderhoud worden uitgevoerd.  

De inkomsten uit activiteiten zijn gestegen. Dit komt vooral door de opbrengsten uit het Molenfestival en de 

verkoop van meel. In totaal zijn de uitgaven in 2016 lager dan begroot maar er is toch nog een exploitatie tekort 

van € 1234,25 (begroot € 1350,00). Het aantal leden is met 6 afgenomen tot 249. De volledige jaarrekening staat 

op de website. 

 

 

Onderhoud molens 
Bij het onderhoud aan beide molens is wederom veel werk verzet door de vrijwilligers. De jaarlijkse controle van 

de brandblusapparaten en de bliksemafleiderinstallatie heeft geen mankementen of tekortkomingen aan het licht 

gebracht.  

 

Molen De Hoop 

Na alle reparaties, schilderwerkzaamheden en bouw van de boet was het molenerf aan een opknapbeurt toe. 

Allereerst is voor de boet een mooi terras gelegd. Voorst is de trap naar het toilet gemetseld,nieuw gras gelegd en 

ingezaaid op de kale plekken en tot slot het hekwerk vervangen. Inmiddels ziet het er weer netjes uit op het erf. 

De vloer van de molen vertoonde veel scheuren en is geëgaliseerd om aan hygiëne-eisen voor meelproductie te 

kunnen voldoen. De boet is in de zwarte verf gezet en de reguliere smeerbeurten van de molen zijn uitgevoerd. 

Daarnaast hebben de molenaars en vrijwilligers het molenerf onderhouden. 

 

Molen De Onderneming 

Aan deze molen is een ingrijpende reparatie uitgevoerd. Alle kruineuten zijn vervangen waarmee de kap twee 

centimeter omhoog is gebracht. Dit moet het zware kruien verbeteren. Daarnaast is de bovenas naar voren 

verplaatst en het pothok (afsluiting rond de as achter de askop) vernieuwd. Jaarlijks worden de zeilen nagekeken 

door een eigen zeilmaker en touwdeskundige. En natuurlijk is er het nodige werk verricht op het molenerf, zoals 

grasmaaien, heggen knippen en snoeien.  

 

Hippolytushoef, 6 januari 2017                                         

 

 

 

http://www.dewieringermolens.nl/

