
         
 

JAARVERSLAG 2021 

 

Jaarverslag van molenaar(s) Bert Roemeling, Martin E. van Doornik en Vincent Mathlener                                   

van de molen Entreprise te Kolham. 

 

    1.  De molenaar(s) en molengids(en) van de molen 

Welke molenaar(s) en andere vrijwilligers waren het afgelopen jaar betrokken bij de molen en in 

welke functie? 

De molenaars zijn Bert Roemeling, Martin E. van Doornik en Vincent Mathlener. De molengids 

is Esmeralda Smit. 

Er hebben diverse molenaars in opleiding (MIO-ers) hier ook gedraaid. Buurman Johan Koning 

heeft zich aangemeld voor een opleiding.  

 

     2. Draaidagen met de molen 

Welke (vaste) dagen en landelijke dagen was de 

molen open c.q. werd er met de molen gedraaid? 

Meestal op de zondagen, maar wanneer er op een 

bepaalde zondag geen wind was, kon er op zaterdag 

ervoor gedraaid worden. 

In het verslagjaar waren er 32 draaidagen en 13 

dagen waar er niet gedraaid kon worden, maar 

waarbij de molenaars wel aanwezig waren. De totale 

tellerstand is 29.248 (vorig jaar 31.618). Niet 

tevreden en teleurstellend…! Die werd mede 

veroorzaakt door twee maanden afwezigheid van 

molenaar Martin en verder door de grote 

schilderbeurt. 

 

3. Hoeveel bezoekers kwamen er in de 

molen? 

Welke groepen (klassen) brachten een bezoek aan 

de molen en hoeveel bezoekers waren er totaal? 

In het verslagjaar kwamen er 104 bezoekers (vorig 

jaar 13 bezoekers), want gedurende een deel waren de corona-maatregelen versoepeld welke 

daarna weer strenger zijn geworden. Gelukkig mogen molenaars wel verder draaien „in belang 

van het monumentenbehoud”. 

 



4. De werkzaamheden aan en rondom de molen. 

Welke onderhoudswerkzaamheden en inspecties werden er aan de molen verricht door de 

molenmaker, schilder of inspectiebedrijf en molenaar of andere vrijwilligers? 

* De stelling is vanwege de gladde groene aanslag met schoonmaakazijn besproeid. 

* Op 17 januari zijn de brandblussers nagekeken. 

* Antieke houten ladder, die op de stellingzolder staat, opgeknapt en van nieuwe sporten 

voorzien, bovendien 7 cm breder gemaakt. 

* Diverse malen zijn de kraaiennesten uit de kap verwijderd en elders verbrand in een vuurkorf. 

* Kapotte slot van luik in stellingzoldervloer gerepareerd. 

* Openingen voor stormhaken in de stelling ruimer uitgezaagd, want de haken klemden nogal 

eens. 

* Raam zuidwest van de stellingzolder opgeknapt, want de witte Toupret-stopverf begon hier en 

daar los te raken (twee jaar oud!). Gewone Alabastine-stopverf erop. Schuren en grondverven. 

* In verband met de voorgenomen plannen voor het betimmeren van de koffiezolder (onder de 

stellingzolder) is er een grote partij messing-en-groef planken gekomen. Afkomstig uit de vloer 

van Martin’s huis. Meer dan 20 m2! 

* Gedurende de maanden juni-juli van het verslagjaar onderging de Entreprise een grote 

schilderbeurt. 

Het losmaken van het poortslot, de lagerneuten bijgewerkt en vol gesmeerd. 

* Een gebroken houten zeilarm op de buitenroede was gebroken en de molenmaker heeft hem 

vervangen. 

* Eén stellingschoor is aan de onderkant iets ingekort, zodat de staart nu zonder probleem over 

die wat te hoge hoek van de stelling gekruid kan worden.    

* In het voorgaande jaar had de molen weer te kampen met een enorme plaag van grasvliegjes. Ik 

kreeg een tip van de molenaar van de torenmolen in Zevenaar: het raam van het achterkeuvelens 

enkele weken lang open laten en nooit meer problemen met grasvliegjes gehad! 

* Diverse krassen in de losse steekborden bijgeverfd. 

* Rammelende kammen in het bovenwiel doorvoeren. 

* Sommige borgpennetjes in de kamstaarten gingen loslaten en die werden vastgezet.  

* Twee dekplanken van het stellinghek zijn door de molenmaker vervangen. 

* Elders vond Martin in een sloopcontainer een deur en twee ramen, mooi bestemd voor de 

koffiezolder. In de deur is er een glas-in-lood raam met het logo van onze molenstichting 

gemaakt en er is een slot met deurkruk in gemonteerd. 

* Nieuwe voorraad reuzel (white lard) opgehaald bij de houtzaagmolen Fram in Woltersum. 

* De roeden gingen behoorlijk roesten achter de Vaags-roedeplaatjes. Die plaatjes zijn verwijderd 

en de roestplekken geschuurd, in de grondverf en dan uiteindelijk groen geverfd. De Vaags-

plaatjes zijn met kleine afstandhoudertjes teruggeplaatst. 

* Naast de normale smeerwerkzaamheden was het poortslot boven de koningspil opengemaakt, 

de lagerneuten bijgewerkt en met vet opgevuld. Echt een zwaar karwei voor één persoon. 

* Op 19 december is de Kerstster op de bovenste wiek opgehangen.  

 

5. Activiteiten in en rond de molen 

Welke activiteiten werden er in en rond de molen georganiseerd en door wie? 

Afgezien de vintage-winkel op de begane grond en de eerste zolder van Esmeralda om, hebben er 

haast geen activiteiten plaatsgevonden. Op 21 en 28 maart was er in de molen een kleine 



vergadering over de plannen voor het afbikken en stukadoren van de binnenkant van de stenen 

onderbouw. Op 8 mei was hier een bijeenkomst met het bestuur over het toekomstig onderhoud.  

   

6. Bijzonderheden  

Welke bijzonderheden waren er vorig jaar bij de molen t.a.v. draaien met de molen of bezoekers? 

Niet van toepassing, behalve dat op 19 september een barbecue-middag bij de Noordstar in 

Noordbroek was georganiseerd. Vanwege corona hebben er helaas geen voor- en 

najaarsvergaderingen in de Molenschuur plaatsgevonden. 

 

7. Molenbiotoop 

Hoe is het met de molenbiotoop gesteld? 

In het algemeen zeer goed, alleen lichte hinder in het noordoosten en westen. 

 

8. Werkzaamheden in het volgende jaar. 

Welke werkzaamheden wil je het volgende jaar uitvoeren? 

De stelling met azijn schoonmaken. Punt van zorg zijn de ramen van de steenzolder. Die 

beginnen te verrotten. Ook verdienen enkele duisplanken (onder de rand van het geasfalteerde 

achtkant) aandacht. De laatste twee is een taak van de molenmaker.  

Helaas zijn de werkzaamheden aan de 

elektrische bedradingen weer niet af, 

het staat wel genoteerd bij de TC. 

De molenaars zien de koffiezolder 

graag z.s.m. afgetimmerd, met 

voorlopig ongeveer een meter afstand 

vrij van de muren in verband met het 

afbikken en stukadoren. 

 

 

 

 

 

 

 

De Entreprise wordt geschilderd (foto: Rob Hoving). 

 

 

Westernieland, 2 januari 2021 

Martin E. van Doornik 


