Jaarverslag molen ‘Windvang’ te
Goedereede 2017
In de maand januari draaide de molen 5 maal. De eerste zaterdag van het jaar begon met ijzel
en natte sneeuw, het was erg koud en glad. De 14e van de maand werden er 6 zakken tarwe
gemalen. Er waren winterse buien met hagel, regen en natte sneeuw, waardoor we goed op het
weer moesten letten. In week 3 werd er 2 keer gedraaid met een oostelijke wind, waarvan een
met molenaar Martien Thijssen.
De molen was in februari 4 keer los. Op de 11e werden wij verrast door sneeuw. Er werd in de
sneeuw gedraaid, maar in de middag dooide het flink.
In maart werd er 3 keer gedraaid. Op de 18e werd er veel gezwicht, de wind nam toe. Op de 25e
stond er een strakke noordoostenwind. Het was onbewolkt en er waren veel bezoekers.
In de maand april draaide de molen maar liefst 8 keer. Op 1 april kwam er een theaterclub uit
Rhoon de molen bezoeken. Er werd een nagespeelde bruiloft gehouden als verrassing voor de
theaterclub. Er werd op Goede Vrijdag en 2e Paasdag gedraaid. Op 2e paasdag was het Kijk bij
de Boer, de molen deed mee en er werden pizza’s gebakken in een op hout gestookte oven. Er
werden 989 bezoekers geteld! Ook op Koningsdag draaide de molen, natuurlijk met vlaggetjes.
De 29e werd ingevuld met een brommertjestour die langs alle molens van het eiland ging. Deze
dag draaide Vincent de Ruijter samen met Frank op de molen.
De molen draaide in mei 7 keer. Met Bevrijdingsdag werd er met 4 vlaggen aan de uiteinden
van de wieken gedraaid. Op Nationale Molendag werd er uiteraard ook gedraaid, maar het was
niet zo druk. Op 25 mei bereikte ons het trieste bericht dat Martien Thijssen is overleden,
Martien draaide diverse keren met de Windvang. De molen stond in de rouwstand tot en met 31
mei, deze dag werd hij gecremeerd. De molenaars hebben de crematie bijgewoond. De molen
draaide op 25, 26 en 27 mei i.v.m. de Kunstkijk, er stonden diverse kunstwerken in de molen
opgesteld. Er werden alle drie de dagen meer dan 100 bezoekers ontvangen.
In juni werd er 4 keer met de molen gedraaid. Op zaterdag 10 juni stond de molen stil, omdat
de molenaars op excursie waren met de Molenstichting naar Gelderland. Er werd wel op
maandag 12 juni gedraaid met Jan Hage en Frank. Op zaterdag 17 juni waren de jaarlijkse
Goereese Portdagen, het was gezellig druk op de molen. Deze zaterdag, maar ook 24 juni
werd er hard gewerkt aan de molenzeilen van molen Zeezicht in Nieuwenhoorn. Er werden
lappen op genaaid, nieuwe touwen aangebracht en het zeil werd voorzien van een nieuwe laag
hydroline.

De molen draaide in juli 5 maal. Op 8 juli vond de
eilandelijke molendag plaats, er werden 381 bezoekers
ontvangen. Er werden vis en wafels gebakken voor de
bezoekers. De Taikidoki’s (Japanse trommels) trokken
veel aandacht. Ze werden als geweldig ervaren. De flink
draaiende wieken en de harde klappen van de trommels
waren een prachtige combinatie. De rest van de maand
verliep met veel toeristen op de molen. Iedere zaterdag
werden er meer dan 100 bezoekers op de molen
ontvangen, waaronder mensen uit Duitsland, China,
India, Amerika en nog vele andere landen.

In augustus werd er 7 keer met de molen gedraaid.
Woensdag 2 augustus draaide de molen i.v.m. de
Goereese Kunstdagen. Er werd gedraaid door molenaar
Cees de Jong uit Beesd en Frank. Ook op zaterdag 5
augustus draaide de molen tijdens de Kunstdagen. De
kunstzeilen van Mirian Zimmerman en Harald Jassoy
trokken veel bekijks, er werden in totaal meer dan 300
bezoekers ontvangen deze week.
De maand september werd er 5 keer gedraaid. Op de 6e van deze maand draaide de molen
voor een trouwerij. Op 9 september vond de Open Monumentendag plaats. Er werd een film
over het eiland gedraaid en er kwamen 145 bezoekers de molen bekijken. De molen heeft deze
dag een halfuur stilgestaan voor een onweersbui. De rest van de maand werd er iedere
zaterdag met 4 volle gedraaid.
We hebben in oktober 4 keer met de molen gedraaid. Op de eerste zaterdag van de maand
stond er veel wind, er werden diverse zeilvoeringen gebruikt en de molen heeft tarwe gemalen.
De laatste twee zaterdagen waren onstuimig met enkele buien, er werden diverse zeilvoeringen
gebruikt. Deze maand werd er een balkkop onder de kapzolder vernieuwd. Ook werd de
voeghoutkop aan de keerstijlzijde ter hoogte van de korte spruit vernieuwd.
Er werd in november keer 4 gedraaid. Op de 4e, 11e en 25e werden er veel bomen gerooid ten
zuiden van de molen. De molenbiotoop is weer een heel stuk verbeterd.
Het was een onstuimige maand, er werden diverse zeilvoeringen gebruikt.
Een raampje op de steenzolder werd in eigen beheer vernieuwd.
De laatste maand van het jaar draaide de molen 5 maal. De 9 e was de kerstmarkt in Goeree, de
molen trok 54 bezoekers. In de dwars staande wiek stond in de laatste weken van het jaar
‘2018’ gespeld met een lichtslang. Aan het eind van het jaar werd de tellerstand opgenomen,
de molen draaide in 2017 327.000 omwentelingen en we ontvingen 4.686 bezoekers.
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