Jaarverslag 2015
Na de grote restauratiewerken en introductie van automatisering van 2014 was 2015 een jaar van
veel kleinere taken en verfijning van het productieproces.
Het beleid blijft gericht op kwaliteit, continuïteit en het behoud van het erfgoed maar elk jaar met
andere aandachtspunten.
Kwaliteit
In 2015 is gewerkt aan de uitwerking van de in het voorgaande jaar ingezette ontwikkelingen. Zo zijn
er extra weegtoestellen en verpakkingstoestellen aangeschaft en zijn alle weegtoestellen geijkt. Het
etiketteersysteem is gekoppeld aan de kassa-eenheid en sterk geautomatiseerd. Een van de
vrijwilligers heeft een inventarisatie gemaakt van alle objecten in de molen. Overbodige attributen
zijn geschonken aan collega-molens. De molen heeft daardoor een flinke opruimbeurt ondergaan.
Wij zorgen ook voor het ‘gaande werk’, de maalwerktuigen. Zo hebben we de tussenvloer aan de
westzijde versterkt en de maalstenen aan die zijde gescherpt en opnieuw afgesteld. De buil, de
roterende zeefinstallatie, is voorzien van nieuwe veiligheidshekken. Daarnaast hebben de zeilen een
flinke opknapbeurt ondergaan.
Continuïteit
De belangrijkste voorwaarde voor continuïteit is het behouden van het vak van molenaar. Eind 2015
is de kennis en kunde van dit ambacht genomineerd om voorgedragen te worden als immaterieel
cultureel erfgoed van de Unesco. Onze molen houdt ook dit erfgoed in stand. Opgeleid door onze
molenaar met de status van ‘Meester’ is dit jaar een vrijwillig molenaar door het Gilde van
Korenmolenaars bevorderd tot Gezel. Een andere vrijwilliger is toegelaten tot de opleiding hiervoor.
Twee andere vrijwilligers nemen deel aan de praktijkopleiding voor molenaar.
Naast al die activiteiten zorgen we ook voor versterking van de band met onze afnemers. Dat blijkt
wel uit de bezoekersaantallen bij de Molendag, de Nationale Monumentendag en het inmiddels
vermaarde ‘Midwintermalen’. Gemiddeld trekt dat steeds zo’n vier- tot zeshonderd bezoekers. Dit
jaar waren er diverse bijzondere activiteiten zoals een speurtocht voor kinderen, een PowerPoint
presentatie, een verhalenverteller en een troubadour. We hebben de succesvolle kortingskaarten
voorzien van de mogelijkheid om een e-mail adres aan ons door te geven. We leggen daarmee de
basis voor digitale nieuwsbrieven in de komende jaren.
Behoud van het erfgoed
De molenmakers hebben een fok van een van de roeden vervangen en kistramen gerepareerd.
Tegelijk hebben de rietdekkers het riet op diverse plaatsen opgestopt. Voorts is het luiwiel, de door
de molen aangedreven takel, gerepareerd.
We hebben in eigen beheer de stelling grondig aangepakt door slechte stukken te vervangen en het
geheel te teren. Ook het molenlijf is weer goed in de teer gezet.
Om ongenode gasten te voorkomen zijn de sloten vervangen. Naast de jaarlijkse brandweeroefening
is nu ook een sleutelkluisje voor de brandweer aangebracht. Hierdoor kunnen zij toch te allen tijde
bij onraad naar binnen.
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