Molen De Traanroeier, Jaarverslag 2018
Riet, riet en nog eens riet
Het jaar 2018 stond voor De Traanroeier vooral in het teken van het riet. Het begon niet best in
januari: tijdens stormen waaiden er gaten in de kap. In de zomer zou de molen nieuw riet krijgen,
maar tot dan konden we de gaten niet laten zitten, zodat deze door de plaatselijke rietdekker zijn
gerepareerd.
Om een goed beeld te krijgen van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden is er begin 2018 een
inspectie uitgevoerd door een medewerker van Monumentenwacht. Op basis van zijn rapport is
besloten zowel de kap als de romp van de molen opnieuw te laten dekken.
De eerste maanden van 2018 waren de vrijwilligers van de molen druk met het voorbereiden van het
nieuwe rietdek. Er moest een vlonder van pallets komen om de rietbundels op te leggen, een
container voor het af te voeren riet, een hek om de molen en informatieborden op het hek. Op de
borden werd het werk van de rietdekkers uitgelegd, zodat bezoekers van Museum Kaap Skil meer
konden ontdekken over dit ambacht.
Op 14 mei begonnen de rietdekkers met het vervangen van het riet op de kap. Gedurende twaalf
weken waren ze van ’s ochtends vroeg tot laat in de middag in de weer om de hele romp en de kap
van nieuw riet te voorzien. Containers vol oud riet zijn afgevoerd, de nieuwe bundels zijn op
vakkundige en authentieke wijze bevestigd. Op 25 juli waren de rietdekkers klaar en konden
bezoekers van Museum Kaap Skil de molen weer van binnen bezichtigen.
Bij het kaal halen van de molen ontdekten de rietdekkers een aantal rietplanken dat vernieuwd
moest worden. Hier moest de molenmaker voor komen. Molenaar Klaas Veenbaas heeft zelf de
vorstplank die bovenop de kap ligt gemaakt en geschilderd. Ook heeft hij de kistwerken om de lange
spruit vervangen en geschilderd. De molenaars hebben bovendien van de gelegenheid gebruik
gemaakt de lange en de korte spruit aan één kant te schilderen. Bij het kaal halen van de velden
maakten de molenaars een treintje om al het riet in de container te krijgen. Geregeld verwijderden
zij ook rondgewaaid riet van het museumterrein. Door zoveel mogelijk zelf te doen, hebben de
vrijwilligers geholpen de kosten zo laag mogelijk te houden. Toch zorgden de ongeplande
werkzaamheden voor extra kosten, maar daar was gelukkig voldoende financiële buffer voor.
Ander onderhoud
De molenaars en vrijwilligers hebben in 2018 nog een paar grote projecten op zich genomen. Ze
hebben een flink aantal aangetaste stellingplanken vervangen door nieuwe. Deze hebben ze eerst
drie keer geschilderd. Dankzij sponsoring door Bouwcentrum RAB kregen we de planken met grote
korting. Daarnaast hebben de molenaars de stellinghekken geschilderd, de luihekjes aangepast en de
munnik ingekort. De munnik is een grote stalen koker waar de kruiketting bij het kruien omheen
wordt gewonden.
Maalstenen gelift
In de herfst van 2018 ontdekten de molenaars dat er klanders zaten in het graan op de steenzolder.
Klanders zijn heel kleine kevertjes, die moeilijk kwijt te raken zijn. De molenaars hebben de
maalstenen gelicht, om alle groeven schoon te kunnen maken. Daarbij ontdekten ze dat van een
maalstoel de zogenaamde binnenrijn gebroken is. Dit metalen onderdeel is nieuw besteld en zal
begin 2019 op maat gemaakt en weer gemonteerd worden.
Festiviteiten op de molen
Zoals elk jaar is De Traanroeier in 2018 gratis open gesteld op Open Molendag (de tweede zaterdag
van mei) en Open Monumentendag (de tweede zaterdag van september). Honderden mensen

hebben weer van de gelegenheid gebruik gemaakt de molen te bezichtigen. Daarnaast is er een
bedank-bijeenkomst geweest voor de organisaties die hebben bijgedragen aan het vernieuwen van
het riet. Er is een huwelijk gesloten in de molen en De Traanroeier is geëerd met een eigen lied,
gemaakt en regelmatig ten gehore gebracht door de formatie Scheepstuig.
Donateurs en sponsoren
Wat betreft inkomsten was 2018 een goed jaar voor De Traanroeier. Bijna alle donateurs betalen
trouw hun jaarbijdrage en het aantal Texelse bedrijven dat de molen sponsort is flink gegroeid.
Daarnaast kreeg de molen nog een prachtig bedrag van de Rabobank Clubkas Campagne en bracht
de Pancratiusschool uit Enkhuizen een mooie cheque. Af en toe bakten vrijwilligers pannenkoeken
ten bate van de molen, waarvan de opbrengst ook ten goede komt aan het onderhoud. Alle
inkomsten en uitgaven worden verantwoord in het financiële jaarverslag van 2018.

