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De stormen doorstaan 

Na storm Corrie kregen we in februari kregen te maken met de stormen Dudley, 

Eunice en Franklin. De vorige keer hebben we laten zien hoe we ons daarop 
voorbereiden. Achteraf een hele geruststelling dat we eigenlijk geen schade hebben 

opgelopen. Twee scheve dakpannen en een beschadigde bevestiging voor de ketting 

aan een van de wieken bleek achteraf het enige. Door rukwinden is er zoveel 

spanning op de ketting (die aan een wiek is bevestigd) komen te staan, dat de 

bevestigingspunten zijn kromgetrokken. Dan is het maar goed dat we ook 

spanbanden en een extra touw hebben gebruikt om de wieken op hun plek te 

houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe boomstammen 

De stormen kunnen ook voordelen opleveren… juist ja: meer boomstammen voor ons om te verzagen. In 

Woudsend en omgeving zijn diverse bomen omgewaaid en de gemeente heeft een deel daarvan (hetgeen wat 

goed is om te verzagen tot planken) aan onze molen geschonken. De bomen worden eerst te water gebracht om 

gewaterd te worden. Voorlopig zijn wij voorzien van genoeg bomen! 

 

Het zaagwerk 

De stormen vielen gelukkig buiten de zaterdag om, want dan is 
draaien onverantwoord. Toch waren de zaterdagen van februari de 

molenaars goed gezind, want het waaide lekker door. Naast het 

zagen van enkele berken stammen, zijn we nog volop aan het 

zagen voor een windpeluw (balk in de kap) voor de korenmolen in 

Joure. Door de dikte van de stam en de beperkingen van het grote 

zaagraam moet de eiken stam er zeker 3 keer door. Een intensieve 

klus, maar wel een hele leuke! Wellicht dat de balk in maart naar 

buiten kan worden gewerkt, maar dan moet het in maart wel 

blijven waaien op de zaterdagen. 

 

Werkzaamheden aan de molen 

De verwachting is dat in maart wordt begonnen aan de werkzaamheden aan de kap van onze eigen molen. Twee 

balken worden vervangen, waarvan we er eentje zelf hebben gezaagd (de windpeluw). Deze eiken balk heeft een 

tijdje liggen te drogen in onze droogschuur en werd onlangs opgehaald door de molenmaker om gereed te maken 

voor gebruik. De eiken balk is 40x40 cm en 4 meter lang; deze is dus niet te tillen. Gelukkig kwam André 

Kramer ons helpen met de tractor om de balk op de kar te krijgen (zie foto’s). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De nieuwe valkenkast 

Jarenlang heeft de valkenkast aan de noordoostzijde van de molen 

gepronkt; keurig boven het ‘De Jager’ bord. Dat pronken deed de 

valkenkast eigenlijk niet meer de laatste tijd, want de kast was verrot. 

Dus tijd voor een nieuwe. Begin maart is deze opgehangen op zijn 

originele plek en nu maar hopen dat de torenvalken hun vertrouwde 

plekje weer weten te vinden. We gaan het zien! 

 
Arjan Reekers 

 

 

 


