2017: Een druk en bijzonder jaar
Als 2017 in één woord beschreven zou moeten worden, dan is dat ‘druk’, met een positieve klank.
2017 was voor molen De Vriendschap een bijzonder en een goed jaar. Een bijzonder jaar, want er
werd uitgebreid stilgestaan bij het 40-jarige jubileum van de gerestaureerde molen.
Vanwege dit jubileum werden er tal van extra activiteiten ondernomen die een positieve weerslag
hadden: in mei werd een speciale bijlage bij het WeesperNieuws opgenomen over 40 jaar ‘De
Vriendschap’ en de band met Weesp. Rond Monumentendag werd een speciale pop-up
tentoonstelling gemaakt over de historie van de molen en alle oud-vrijwilligers zijn op een speciale
barbecue voorafgaand aan Monumentendag in het zonnetje gezet voor hun niet aflatende inzet voor
de molen.
Ook kende het jaar weer drie traditionele evenementen: Molendag, Monumentendag en
midwintermalen. Waarbij wij kunnen stellen dat Molendag en Midwintermalen tot de drukst
bezochte edities behoorden. Niet eerder trok de molen zoveel bezoek op deze momenten. De leeftijd
van het publiek was opvallend jong en veelal met kinderen. Daarnaast werden er op de molen ook
niet-publiekelijke evenementen gehouden, zoals broodbakcursussen. De molen zelf stond ook
centraal in de tentoonstelling Uitgelicht van Museum Weesp, waarmee extra bezoek werd
gegenereerd.
De molenwinkel kan terugkijken op een succesvol jaar met een goede omzet. De trend van minder
bakmixen en meer puur meel zette zich ook dit jaar voort. Explosief was de vraag naar Afrikaanse
soorten zoals Teff en Mashela. We mochten veel nieuwe (horeca)klanten voor deze specifieke
producten verwelkomen. De vraag is zo groot dat er wederom een beroep moest worden gedaan op
de maalcapaciteiten van molen De Ruiter in Vreeland waarmee een vruchtbare samenwerking
bestaat. Een samenwerking werd ook gevonden met andere Weesper ondernemers in het eerste
Weesper kerstpakket dat tegen de kerstperiode te verkrijgen was. Daarnaast gaven wij ook dit jaar
weer belangeloos meel aan de Voedselbank.
We kwamen er in 2017 ook achter hoe oud ‘onze’ molen is, rond 1687, en daarmee zijn we weer een
stapje verder in de beschrijving van de intrigerende geschiedenis. Dat De Vriendschap een oud
beestje is, bleek ook in 2017. Zorgen zijn er over het technische staat van het gangwerk, de
kruirollen, de stelling en we moesten helaas ons Noordkoppel voor langere tijd stilzetten omdat het
schijfloop het heeft begeven. Met spoed moest ook de taats van de koningsspil worden vervangen na
hoge slijtage. De molen wordt intensief gebruikt en dat tekent zich. Positief is de aanpak van het
grindpad en de plaatsing van nieuwe fietsenrekken rondom de molen. Daardoor is het aangezicht
een stuk netter. Meer positief nieuws: Suzanne Brakenhoff legde met succes het proefexamen tot
molenaar af en mag zich in mei bewijzen op landelijke examen.
Afgaande op 2017 kijken we vol enthousiasme en vertrouwen uit op 2018.
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