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Poeh, waar moeten we beginnen na zo’n zomer als die van 2021? We eindigden in het juni-nummer met alleen 

maar leuke nieuwtjes, want de molen zag en ziet er na een grondige verfbeurt goed uit, vanaf juni mochten we 

weer bezoek ontvangen en voor de zomer ontvingen we ook nog een mooie partij boomstammen van de 

gemeente. Overall gezien kunnen we toch wel concluderen dat we een prachtige zomer hebben gehad, waarin we 

genoeg hebben beleefd. Hieronder een aantal highlights. 

 

Wateroverlast 

De laatste week van augustus ging het voornamelijk over de 

wateroverlast in Woudsend. Diverse kelders, woningen en 

bedrijven liepen onder water. Ook onder de molen, een deel 

van zeilschool en met name onze werkplaats liepen flink 

onder water. Het water onder de molen zorgde enkel voor 

een hoop natte planken, nat zaagsel en een muffe geur. 

Echter gingen onze zorgen het meeste uit naar de 

verschillende machines in de werkplaats. Op onze 

Facebookpagina staat een filmpje van het moment des onheil. 

 

Met die machines maken de vrijwilligers diverse meubels en 

kunnen we onderdelen maken voor in de molen (indien 

nodig). Een aantal motoren hadden volledig onder water 

gestaan, dus was het de vraag of deze weer zouden opstarten. 

Een aantal machines deden het niet meer, maar na secuur 

werk van Siebolt en Marc kunnen we achteraf spreken van 

‘eind goed, al goed’! Motoren uit de machines, de motoren 

zelf helemaal uit elkaar en vervolgens wat nieuwe lagers 

aanbrengen en 2 weken na de wateroverlast draaiden alle 

machines weer. Door de vele vrijwillige (avond)uren is de 

financiële schade gelukkig beperkt gebleven. Alle lof voor al 

onze collega’s die er druk mee bezig zijn geweest! 

 

Want los van de machines was het uiteraard een dikke bende 

in de werkplaats. Kasten en werkbanken met daarin/-op veel 

gereedschap waren ook nat geworden. Vooralsnog hebben 

we bijna niets hoeven weg te gooien, dus geduld bleek een 

schone zaak. 

 

De molen in het nieuws 

Door de flinke wateroverlast was er veel aandacht van 

diverse kranten (LC en Friesch Dagblad) en Omrop Fryslân. 

Uiteraard allemaal gericht op de wateroverlast en de 

verwachte schade voor ons als stichting. Echter was er in de 

zomer ook nog een positief item bij Omrop Fryslân te zien, namelijk Simmer 

yn Fryslân! Samen met andere items uit ons dorp leverde dat een positief 

stukje tv op. De beelden zijn terug te vinden via onze Facebookpagina. 

 

Schilderwerk 

Het werk op de molen ging op de zaterdagen gewoon door en we hebben veel 

bezoekers mogen ontvangen en rondleiden. Uiteraard waren er zaterdagen 

zonder wind, maar het echte zomerweer bleef uit en dus stond er meestal wel 

voldoende wind. Voor ons als molenaars alleen maar fijn. 

 

Toch zijn we op de doordeweekse dagen ook nog regelmatig actief, zeker in 

de vakantietijd. Naast het maken van mooie meubeltjes, vogelhuisjes en 

broodplanken voeren we ook klein onderhoud uit, zoals schilderwerk. 

Lourens heeft voor de zomervakantie nog een deel van de stellingschoren 

geverfd, terwijl Marc en Arjan zich richten op het schilderwerk van het 

kruirad (waarmee we de molen op de wind zetten), de stellingdeuren en de 

Het molenterrein onder water 

De motoren worden onderhanden genomen. 

De pas geverfde stellingdeur. 



bijbehorende kozijnen. De volgende klus is alle ramen en kozijnen van de molenromp onderhanden te nemen. 

 

Nieuw hellingtrapje 

Al lange tijd hadden we de wens om het oude hellingtrapje 

na te maken, zodat we deze dan ook weer kunnen gebruiken. 

Het oude trapje (links op de 2e foto) is hoogstwaarschijnlijk 

afkomstig van voor 1953 (of wie weet nog veel ouder). De 

gebroeders Nauta hebben deze nog wel gebruikt. Het 

gebruik van het trapje is zelfs te zien in een dorpsfilm uit 

1953 (zie 1e foto). Daarop is te zien dat één van de 

molenaars of knechten het trapje gebruikt om een ketting om 

een drijvende boomstam heen te slaan. 

Freek zag kans om dit trapje na te maken en met een 

iets aangepaste variant (i.v.m. een andere hoek van de 

helling t.o.v. het water) is deze inmiddels gereed om te gebruiken. De oude laten we in de molen staan als 

herinnering en de nieuwe is klaar om te gebruiken. Daar zullen we veel plezier aan beleven, want op het steile 

stukje helling kunnen we niet staan. 

 

Draaibare hekken droogschuur 

Verder is Freek in de zomer ook aan de slag gegaan met de 

hekken voor onze droogschuur. Het middelste (en grootste) 

deel van de droogschuur wordt gebruikt voor het opslaan van 

het pas gezaagde hout. Hier hebben we jaren terug al eens 

hekken voor geplaatst, zodat onbevoegden hier niet bij 

kunnen. De hekken waren zwaar om weg te halen en dus 

kwam Jan met het idee om de 2 hekken doormidden te halen 

en draaibaar te maken. Freek heeft dit opgepakt en het werkt 

inmiddels perfect. 

Tot slot één van de banken die Lourens afgelopen 

zomer heeft gemaakt. Deze heeft een prominente plek 

gekregen voor de zeilschool, omdat de oude verrot 

was. Bezoekers van de zeilschool en de molen kunnen 

hier gebruik van maken en tevens is het mooie reclame 

van hetgeen dat we met zijn allen maken! 

 

Arjan Reekers 

 

 

Het oude trapje te zien in een dorpsfilm uit 1953. 

Hierbij het oude en nieuwe trapje. 

Freek kijkt tevreden toe. 

1 van de hekken van de droogschuur welke 

nu draaibaar is. 

De tuinbank die voor de zeilschool staat. 


