Jaarverslag 2020
Algemeen
Het jaar 2020 stond in het teken van de corona-pandemie, maar desondanks
kon het groot onderhoud aan molen De Hoop doorgang vinden. In februari
startte molenmaker Saendijck met het vervangen van het kruisysteem van
die molen en diverse andere kleine en grotere werkzaamheden. Gedurende
de uitvoering van het groot onderhoud werd houtrot geconstateerd in de
windpeluw. Na een snelle fondsenwerving kon de vervanging ervan nog
gedurende de het voorjaar uitgevoerd worden.
Tegen het eind van het jaar werd besloten om de molenboet bij molen De
Onderneming te gaan vervangen. Er waren voldoende fondsen
bijeengebracht door fondsenwerving en crowdfunding om deze vervanging
te kunnen financieren. Op 1 december werd de 20-jaar oude boet gesloopt
en vlak voor de kerst kon alweer de betonnen fundatie gestort worden.
Vanwege de corona-uitbraak waren beide molens een groot deel van het
jaar gesloten voor publiek en in het voorjaar zelfs geheel gesloten. Gelukkig konden de molenaars en
vrijwilligers vanaf juli weer noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren en kon het opleiden van leerling-molenaars
weer doorgaan, zij het onder beperkende maatregelen. Corona heeft zeker invloed gehad op wat er mogelijk
was in en om de molens.
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Activiteiten
Vrijwel alle activiteiten konden vanwege corona geen doorgang vinden. De gebruikelijke festiviteiten zoals de
Flora- en Visserijdagen, de Nationale Molendagen werden afgelast. Molen De Onderneming was wel open voor
de Open Monumentendagen in september , maar vanwege corona was het animo voor bezoek niet groot.
Bezoeken van scholen konden geen doorgang vinden en ook het jaarlijkse bezoek van de Amerikaanse
fietsgroep werd gecanceld. Rond de zomer kon er even wat meer en werd in samenwerking met

WonenPlusWelzijn van juli tot oktober wekelijks een inloopochtend gehouden in het kader van Doet &
Ontmoet. Ook kon een bedrijfsuitje van mensen van het Marinebedrijf in die periode doorgang vinden. In
november hebben we ter gelegenheid van Sinterklaas weer onze overheerlijke kruidnootjesmix gemaakt en
verkocht.
In totaal werd in het afgelopen jaar ongeveer 900 kg graan gemalen bij molen De Hoop. In 2020 werd wederom
meel geleverd aan bakkerij Dunselman voor het bakken van molenbrood. We verkopen ons meel bij
verkooppunten in Anna Paulowna, Hippolytushoef en Den Oever.
Instructiemolen
Zowel molen De Onderneming als molen De Hoop worden gebruikt als instructiemolen voor het Gilde van
Vrijwillige Molenaars. Twee gediplomeerde molenaars geven als instructeur les aan totaal drie leerlingen. De
leerlingen zijn afkomstig uit Hippolytushoef en Julianadorp. Vanwege corona kon het geplande
toelatingsexamen van Bart van den Broek in het voorjaar niet doorgaan, maar in oktober slaagde hij daarvoor
alsnog; hij zal hopelijk in het voorjaar van 2021 examen kunnen doen. Medio 2020 konden we een jeugdlid
verwelkomen, een enthousiaste 11-jarige jongen met een passie voor molens. Hij mag onder begeleiding van
Coen Lange kennismaken met het reilen en zeilen van de molen, waarbij zijn veiligheid wel voorop staat. Er
worden op beide molens praktijktesten afgelegd door leerlingen van andere instructeurs uit de provincie. De
molenaar van De Onderneming is tevens examinator, die landelijke molenaarsexamens afneemt.
Bestuur
Naast de uitvoering van groot onderhoud is veel energie gaan zitten in de realisatie van de molenboet. Besloten
werd om eerst in 2020 het groot onderhoud bij molen De Hoop uit te voeren en onze aandacht te richten op de
bijbehorende crowdfunding en fondsenwerving. Als consequentie daarvan werd de verdere concretisering van
de vervanging van de boet doorgeschoven naar de tweede helft van 2020 en zal de realisatie pas in 2021
plaatsvinden.
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 (landelijke belangenorganisatie), de NoordHollandse Molenfederatie (provinciale belangenorganisatie) en het Gilde van Vrijwillige Molenaars, zowel
landelijk als provinciaal.
De vereniging is een deelnemende partij van het Noord-Hollandse molenblad “Molenpost”. Door middel van dit
blad, dat 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 bijna 600 mensen wordt gevolgd.
Financiën
In de loop van 2020 werd de jaarlijkse onderhoudssubsidie aangevraagd
bij de gemeente Hollands Kroon. Omdat gedurende 2020 duidelijk werd
dat de corona-crisis ook financiële consequenties ging hebben voor de
inkomsten van de vereniging. Door het wegblijven van toeristen en
recreanten liepen de inkomsten uit bezoekers en de meelverkoop aan
hen fors terug. Verwacht wordt dat deze situatie tot ver in 2021 gaat
duren. Daarom is aan de gemeente Hollands Kroon gevraagd om de
jaarlijkse activiteitensubsidie eenmalig te verhogen met 50% van de
ingeschatte derving. In december kregen we te horen dat beide
subsidies werden toegekend.
Ook in 2020 is veel energie gestoken in fondsenwerving en crowdfunding, enerzijds voor het groot onderhoud
aan molen De Hoop en anderzijds voor de vervanging van de boet bij molen De Onderneming. In februari werd
op oostelijk Wieringen een succesvolle huis-aan-huis actie gehouden voor molen De Hoop. In de maanden juni
en juli ontvingen we toezeggingen voor bijdragen uit het Dinamofonds, het RABO-coöperatiefonds en het Prins

Bernard Cultuurfonds. Ook de lokale afdelingen van de Lions en Rotary deden een duit in het zakje. Voor de
realisatie van de molenboet ontvingen we van het Windfonds Wieringermeer, het Waddenfonds en de
gemeente Hollands Kroon substantiële bijdragen. In november deden we mee aan de RABO-Clubsupport actie
wat eveneens een mooi bedrag voor de boet in het laatje bracht. Het aantal leden is gelijk gebleven met 264
leden per 31 december 2018.
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
Het groot onderhoud bij molen De Hoop omvatte een veelheid aan
activiteiten. De lange spruit en lange schoren werden vervangen,
evenals de windpeluw. Als gevolg daarvan moest ook het rietdek op
de kap en de romp worden hersteld. Voorts werd de halssteen
uitgehakt om de vettoevoer te verbeteren. Daarnaast is het
steenrondsel van het linker maalkoppel vervangen en is dit koppel
opnieuw uitgelijnd en ingemalen en maalvaardig gemaakt. De
vrijwilligers hebben diverse heklatten, kluften en een stuk voorzoom
vervangen. Daarna hebben zij de houten onderdelen en de roeden
van het wiekenkruis in de verf gezet. Tenslotte is de onbalans van het
wiekenkruis opgelost. Beide toegangsdeuren werden in de verf gezet.
Tot slot is het kruiwerk twee keer gesmeerd, verschillende gebroken kruirollen vervangen, rafelige hoektouwen
vervangen en het touw tussen vangblak en wipstok vervangen door een ketting.
Molen De Onderneming
In 2020 waren er weinig technische bijzonderheden bij molen De Onderneming. Omdat molen De Hoop
langdurig uit de running was vanwege onderhoud, is besloten ook De Onderneming maalvaardig te maken. Dit
betekende dat het linker maalkoppel grondig gereinigd moest worden en schoongemalen moest worden.
Daarna werd er begin mei met succes proefgemalen. Tweemaal is de molen ingezet voor meelproductie van
225 kg meel. Helaas bleek bij het malen dat de molenbiotoop erg slecht was waardoor het malen zelfs bij
krachtige tot harde wind uit het westen erg moeizaam ging. Na de vervanging van het wiekenkruis werd
geconstateerd dat het gevlucht op meerdere hoeken van de romp in het riet liep. Dit is in november opgelost
door de halssteen een centimeter omhoog te brengen en enkele heklatten in te korten. Ook het aanlopen van
de kammen van het bovenwiel tegen een trekstang van het bovenrondsel is verholpen door de ijzerbalk met tap
iets naar voren te verplaatsen. De molen loopt nu als een zonnetje.
Eind november kon gunning van de vervanging de
molenboet plaatsvinden, waarna op 1 december gestart
werd met de sloopwerkzaamheden en het graafwerk. Op
17 december werd het beton voor de fundatie gestort,
nadat het leidingen en de bekisting waren aangelegd.
Voorts is er veel aandacht besteed aan het schoonmaken,
zowel van het schilderwerk buiten als het interieur.
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, 4 januari 2021

