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In het jaar 2022 heeft de
molen 328662 omwentelingen
gemaakt.
De tellerstanden waren als
volgt:
- 1 januari 2022: 794580
- 31 december 2022: 1123242

Omwentelingen

Bezoek



Het bezoek aan Molen D was in 2022 als altĳd zeer gevarieerd.

Vanwege de recordpoging ‘Zoveel molens laten draaien’ en het
vĳftig-jarig bestaan van het Gilde, kwam het NOS acht uur journaal
op bezoek.

De burgemeester bracht een vervolgbezoek om de grutto te zien.

Een oude vroegere bewoonster nam haar familie mee om nog een
keer de molen te bezoeken.

De SUPP verhuurder van even verderop maakte wat foto’s om zĳn
website mee op te leuken.

Veel van onze vrienden nemen hun buitenlandse gasten mee om de
molen te laten zien.

Af en toe komen molenaars in opleiding naar Tom om wat instructie
te krĳgen en met de molen te draaien.

Op Molendag en Monumentendag waren we weer (beperkt) open.
Beide dagen waren heel gezellig.





Kluswerk

Kluswerk





De firma Poland schilderde
de kap met behulp van hun
hoogwerker.

Alhoewel we dachten dat het
werk aan de oever klaar
was, bleken ze toch nog wat
stenen ter versteviging te
moeten aanbrengen.

Ook de rietdekkers kwamen
met hun (beruchte)
hoogwerker om het riet weer
wat te fatsoeneren.

Aan de waterkant is een hek
geplaatst om vooral te
zorgen dat mensen niet
aanleggen met hun boot en
dan tegen de draaiende
molen aanlopen. Ook is het
vangen aan die zĳde voor
Tom veiliger geworden.

De schuur kreeg zĳn
driejarige nieuwe verflaag en
knapte daar zoals altĳd erg
van op.

De twee grootste ramen
beneden kregen een
voorzetraam om de molen
iets gemakkelĳker te kunnen
verwarmen.





Na twee jaar is Tom zĳn ’kluswerk’, namelĳk het
boek ter gelegenheid van het vĳftig-jarig bestaan
van het Gilde, af. Het werd feestelĳk
gepresenteerd en bevat onder andere een
hoofdstuk wat begint met een fraaie foto van
molen D.



Onze keuken was na twintig
jaar aan een opknapbeurt
toe. Samen met Jippe lukte
het Tom de keuken grondig te
verbouwen zonder dat
iemand door had dat er wat
gebeurd was. Gelukkig was
Tom altĳd bereid een
rondleiding met uitleg te
geven. De elektriciteit werd
onder leiding van buurman
Martin gedaan.



Op de warmste dagen gingen de
luiken ‘s morgens dicht en ‘s
avonds weer open. Zo bleef het
lekker koel binnen.

Erf



Het erf was ook dit jaar een bron van inspiratie,
een plek om te genieten en een tĳdsverslindende
hobby.

We krĳgen veel complimenten van langslopende
en langsfietsende mensen en soms wordt er om
een uitleg van het lange gras gevraagd. We
hopen dat zo meer mensen anders met hun gras
om zullen gaan.



Hier



Planning 2023

Het plaatsen van het nieuwe wiekenkruis moet nog
steeds beginnen. Het wordt een mega-klus en er komt
nog heel wat bĳ kĳken. Het is nog steeds een project
waar we tegelĳkertĳd tegenop zien en naar uitkĳken.

Ook zĳn er nog wat kleinere klussen die moeten
gebeuren: De achterbalk blĳkt helemaal rot en is aan
vervanging toe. Er moeten nieuwe vorstplanken
komen. De spekplank moet hersteld worden en een
deel van de rollenwagen moet gerepareerd worden.

De weeg van de molen en de ramen en deuren zĳn aan
de beurt om geschilderd te worden.

En op het erf begint de cyclus weer helemaal aan het
begin.


