
Jaarverslag molen De Traanroeier 2020 

Het jaar 2020 zal niet de boeken ingaan als het jaar waarin er veel activiteiten werden ontplooid. Ook 

De Traanroeier ontkwam niet aan alle beperkende maatregelen die de uitbraak van het coronavirus 

met zich meebracht. De jaarlijkse evenementen, Open Molendag en Open Monumentendag, konden 

niet doorgaan en de molen was tijdens de verschillende lockdowns gesloten. In de periodes dat 

Museum Kaap Skil open was konden bezoekers wel de molen in, maar werd er niet gewerkt door de 

molenaars. Dit diende om te voorkomen dat mensen zich zouden gaan verzamelen rond de 

molenaar, waarbij ze geen anderhalve meter afstand zouden kunnen houden. 

Gelukkig gingen er ook dingen wél door: de reparaties door de molenmaker bijvoorbeeld. Anderhalf 

jaar nadat wij akkoord waren gegaan met zijn offerte, had hij in oktober eindelijk tijd om naar Texel 

te komen. Er lagen verschillende klussen te wachten: het repareren van de verrotte delen van de kop 

van het linker voeghout, het vervangen van de kuipband en schilderwerkzaamheden op hoogte. Voor 

het vervangen van de kuipband had het TexelFonds toegezegd dat zij dat zouden betalen. Gelukkig 

was het fonds akkoord met uitstel, omdat de molenmaker zo lang op zich liet wachten. Heel fijn dat 

het TexelFonds het toegezegde bedrag direct nadat de werkzaamheden waren uitgevoerd heeft 

overgemaakt op de rekening van De Traanroeier. We zijn het TexelFonds hier heel dankbaar voor. 

De Rabobank organiseerde in het voorjaar een speciale corona-actie voor clubs, stichtingen en 

verenigingen. Er werd gevraagd of er evenementen niet door waren gegaan, waarmee we geld 

zouden hebben verdiend. In het geval van De Traanroeier was dat Open Molendag. Omdat we van 

plan waren geweest om pannenkoeken en zelfgebakken taart en koek met meel van de molen te 

verkopen, liepen we naar schatting zo’n € 350,- aan inkomsten mis. Deze kregen we vervolgens van 

de Rabobank. Heel bijzonder! 

Een andere actie van de Rabobank was de ClubSupport actie, waarbij leden van de bank kunnen 

stemmen op hun favoriete club, stichting of vereniging. De Traanroeier mocht een cheque van € 471, 

38 in ontvangst nemen. Het bestuur heeft vervolgens een komisch bedankfilmpje gemaakt, waarmee 

we meedongen naar de originaliteitsprijs. Doordat we deze hebben gewonnen, werd het bedrag met 

€ 250,- opgehoogd. 

De molenaars hebben in 2020 met de elektrische maalstoel weer vele honderden kilo’s meel 

gemalen. Het meeste voor Bakker Timmer, maar ook voor de Bonte Belevenis en de winkel van 

Museum Kaap Skil. Om tegemoet te komen aan de vraag naar het meel in de periode dat het 

museum gesloten was, heeft Smakelijk & Meer het opgenomen in het assortiment in de winkels in 

Oudeschild en Den Burg. De molen is af en toe in werking gesteld, maar veel minder vaak dan 

normaal doordat de molenaars niet tijdens openingstijden van het museum aanwezig konden zijn.  

De molenmaker heeft het schilderwerk niet uitgevoerd, omdat de weersomstandigheden daarvoor 

niet geschikt waren. Dit zal dus in 2021 moeten gebeuren. Verder verkeert De Traanroeier in goede 

staat en hopen we dat hij in 2021 weer regelmatig zal draaien. 

Voor de periode van 2020-2025 is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed weer een 

onderhoudssubsidie (SIM) toegekend aan De Traanroeier, waarmee tot maximaal 60 % van de kosten 

van onderhoudswerkzaamheden kan worden betaald.  

 

 


