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Geachte donateurs.  

 

De molenaar en het weer. 

Het eerste dat een molenaar bezighoudt als hij gaat draaien, is het 

weer. Op de fiets naar de molen voelt hij wel een beetje hoe de 

windrichting is en ook hoe hard het waait. Aangekomen bij de molen 

ziet hij dat de wieken nog op het Noordwesten staan en dat de wind nu 

waait vanuit het zuiden. Dit betekent dat de kap 135 graden moet 

worden gedraaid, of zoals we dat noemen “gekruid”. Want de wieken 

moeten op de wind staan. Kruien is een zwaar karwei waarvoor je 

eigenlijk met z’n tweeën moet zijn, ware het niet, dat we een 

elektrische kruilier hebben. Om het kruien gemakkelijker te maken 

worden de “neuten” (houten blokken waar de kap overheen draait) dik met reuzel (varkensvet) 

ingesmeerd. 

Is dat allemaal gedaan, dan zal de molenaar kijken of hij de zeilen erbij gaat zetten en of hij de volle 

zeilen gaat gebruiken of dat hij gaat zwichten (zeil minderen). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe molenaars 

Bij de opleiding tot molenaar is het onderdeel “Het Weer” een gevreesd hoofdstuk.  

Aan de wolken en de lucht moet de molenaar kunnen inschatten of hij veilig kan draaien en daarbij 

wordt hij geholpen door de kennis die hij heeft opgedaan bij de opleiding tot molenaar.   

Wij zijn heel blij met de nieuwe Mio’s (molenaars in opleiding) die ons team van molenaars komen 

versterken. Het is een natuurwet dat zittende vrijwilligers elk jaar één jaar ouder worden, of dat nu 

een zangkoor is of een groep molenvrijwilligers. Daarom is het zo fijn dat wij jongere molenaars 

hebben gevonden. 

 

 

Voor sponsors, donateurs en andere 

begunstigers van de Stichting Vrienden van 

de Hackfortsche windmolen. 

Uitgave nr.20      mei 2022 

www.hackfortschewindmolen.nl 

info@hackfortschewindmolen.nl 

http://www.hackfortschewindmolen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de foto linksboven is niets aan de hand, maar als er dreigende wolken voorbijtrekken zoals op de 

foto rechts, dan kan de molenaar na een laatste check beter thuis een kop koffie gaan drinken. Want 

hij wil natuurlijk geen enkel risico lopen met dit erfgoed dat aan hem is toevertrouwd. 

 

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen  

beheert het donateurenbestand. De donaties komen uiteindelijk bijna allemaal ten goede aan de 

Stichting Vordense Molens die eigenaar is van onze molen en die zorgt voor het onderhoud en van 

de molen en het verwerven van subsidies bij de overheid. 

 

Instandhoudingkosten 
Soms hoor je de misvatting dat Rijksmonumenten ook helemaal door het Rijk moeten worden 

onderhouden. Maar het Rijk néémt, via de BRIM-regeling (Besluit Restauratie Instandhouding 

Monumenten) een substantieel deel van die uitgaven voor haar rekening maar het ontbrekende deel 

moet worden opgebracht door, in deze volgorde, de Gemeente, de Provincie en de plaatselijke 

betrokkenen. En het zijn vooral de plaatselijke betrokkenen, die ervoor zorgen dat de subsidies goed 

worden besteed en die het monument koesteren. Vaak zijn zij georganiseerd in een stichting die 

eigenaar is en een vriendenstichting die haar best doet om belangstelling te wekken bij donateurs. 

De geschatte instandhoudingskosten van onze molen zijn € 8.400,= per jaar. Van de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed ontvangen wij vanwege de BRIM  gemiddeld € 5.000,= per jaar.  

Een rekensommetje leert dat de molenstichting op papier € 1.400,= te kortkomt. Maar dan praten 

we over het subsidiabele deel van de kosten, het deel dat echt de instandhouding van het gebouw 

betreft. Er komen nog andere kosten bij die niet subsidiabel zijn, zoals verzekeringen, water en 

elektra, kosten voor de monumentenwacht, controle bliksemafleiding, blusvoorziening etc. Deze 

bedragen elk jaar ca. € 3.000,=. Onze eigen bijdrage aan de molen wordt dan, opgeteld, € 4.400,=  

Met uw donaties kunnen we jaarlijks rekenen op ruim € 2.000,=  

De molenaars doen zelf veel kleine reparaties, onderhoud en schilderwerk. Dat is de eerste winst. De 

rest moet komen uit de reserve van de Stichting Vordense Molens, de eigenaar van de molen die als 

een goede huisvader deze reserve beheert in de wetenschap dat er altijd weer ingrijpende klussen 

zullen komen, die dan vaak tienduizenden euro’s of meer kosten. 

 

Tot slot. 

U bent één van onze donateurs en u begrijpt hoezeer uw bijdrage voor ons een onmisbare 

inkomstenbron is en wij hopen dat u ook dit keer uw donatie wilt storten. 

Wij hebben de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en we vinden dat ook geheel terecht. 

Wij kennen geen strijkstokken of eindejaar bonus. Ieder dubbeltje wordt voor úw molen gebruikt! De 

belastingdienst heeft onze ANBI-status opnieuw formeel bevestigd. 

U draagt als donateur uw steentje bij aan het behoud van de Hackfortsche Windmolen en we hopen 

dat u, alleen aan dat feit al, voldoening beleeft. 

 

Bij voorbaat dank en met “wiekende groet”. 

Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen 

Een laag avondzonnetje schijnt in een vochtige 
hemel 

Een dreigende cumuluswolk met een donkergrijze 
basis. 


